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De Schoolpolitiek.
Er zijn ,zekere 1 heerschappen, die volstrekt 

onbekwaam zijn om te begrijpen wat de vrijheid 
is in het algemeen, en de vrijheid van het 
onderwijs in het bijzonder. Zijn zij ziende 
blind, en doen zij moedwillig hunne oogen toe 
v:or het heldernlare licht der zon ? Men zou 
het gelooven, want de beweringen die wij te 
hooren krijgen, zijn al honderd maal weerlegd ; 
en toch komen zij met dezelfde valschheden 
voor den dag.

W ij bedoelen hier de ondervraging van ci
toyen Kamiel Huysmans over de schoolpolitiek 
der regeering, waarmede de tijd van de Kamer 
nu verspild word. Sedert twee maanden had 
de man ze aangekondigd, en om zijn plan 
door te drijven, rekende hij natuurlijk op den 
gemeenschappelijken godsdiensthaat der liberalen 
«n der socialisten, die samen nog over eene 
meerderheid in de Kamer beschikken De minister 
van Kunsten en Wetenschappen M Nolf, is 
overigens zelf liberaal ; en ofschoon hij van 
geen schooloorlog wil weten, scheen de kans 
toch schoon om een kwaden slag te geven aan 
de vrije scholen, en de katholieken in het nauwe 
te brengen.

Als zulke heeren aan-hun anti-klerialism 
kunnen lucht geven, moeten al de belangen 
des lands wijken. Het Joogenblik is thans zeer 
slecht gekozen om te sprekeT van schooloorlog : 
wij zitten tot over onze ooren in de. ergste 
moeilijkheden met Duitschland, dat niet betalen 
wil. Onze finantien zijn erbarmelijk ; en on
danks £de 300 miljoen nieuwe jaarlijksche be
lastingen, blijven wij met het bankroet bedreigd. 
De militaire wetten, die het leger en de ver
dediging van Belgie moeten inrichten en regelen.
zouderr brj'hoogrlTuigenaneid aienen besproken 
en gestemd te worden. Een aantal andere 
ontwerpen, gelijk de wet over de verzekering 
tegen den ouderdom, wachten op hunne beurt, 
is er dus waarlijk niets beters te doen dan de 
schoolkwestie wederom te berde te brengen, en 
de geesten/te verbitteren en te verdeelen ?

Onder voorwendsel van al de scholen van 
verschillenden graadj beter',Jineen te sluiten en 
de middelbare studies slechts na acht jaren 
lager onderwijs te laten beginnen, deed Kamiel 
Huysmans zijnenj aanval tegen de vrijheid en 
tegen de katholieke scholen. Al de ondersteunde 
scholen, met de vak- en beroepscholen erbij, 
zouden van de regeerihg moeten afhangen ! 
Er zijn geen officieele scholen genoeg, en op 
een zeker oogenblik beweerde de man dat men 
in de verwoeste streken enkel de vrije en niet 
de officieele scholen heropbouwt. Zulk stout 
gezegde was hem'een duidelijke logenstraffing 
van M. Feuillien waard.

W ij verzoeken onze lezers het Kamerverslag 
van Dinsdag 6 Februari, nog eens te willen 
nagaan : zij zullen seffens zien waar de hond 
gebonden [ligt- Kamiel Huysmans en zijne li
berale en socialistische toejuichers kunnen niet 
verkroppen dat het vertrouwen der ouders naar 
de katholieke, godsdienstige scholen gaat. De 
scholen zonder God zijn altijd hun lievelings
droom, en een rood heerschap, citoyen Bran- 
quart, begon zelfs eenige ongepaste uitvallen 
tegen het Kruis van Christus.

De overgroote meerderheid der ouders wil 
echter een godsdienstige opleiding voor hunne 
kinderen ; en Huysmans heeft schoon te jammeren 
omdat bijvoorbeeld 66 ten honderd der norma
listen in het vrij onderwijs gevormd worden, 
terwijl er slechts 18 ten honderd in de Staats
normaalscholen en 16 ten honderd in de pro
vinciale en stedelijke normaalscholen hunne 
opleiding ontvangen, zóó is het en zóó blijft 
het. Van scholen zonder God en meesters zonder 
geloof willen de Belgen niet.

Het is niet moeilijk te zien waar citoyen 
Huysmans en de liberale en socialistische 
godsdiensthaters, die met hem medegaan, eigen
lijk heen willen ! Zij begeeren een schoolstrijd 
in den aard van hetgeen de onzalige Piet 
Van Humbeeck, in 1879, op bevel der vrij- 
metselarijün ons land ontketend had ; enjwonder 
genoeg, zij beschuldigen de katholieken den 
schoolvrede te willen verbreken, en een soort 
van veldtocht tegen het officieel onderwijs te 
voeren ! ! Hoe is het mogelijk? Of leven wij 
in de verkeerde wereld ?

Citoyen Destrée komt juist met zijne verplichte 
« onafhankelijke » zedenleer zonder God en zijn 
gebod, die hij onder zijn ministerschap overal 
wilde opdringen, een echten aanslag te plegen 
tegen onze kotholieke gewetensvrijheid, in alle 
gemeenten en steden waar zij meester kunnen 
spelen, bekampen bovendien de liberalen en 
de socialisten zooveel zij kunnen, en met alle 
wapens, het vrij katholiek onderwijs. En als 
zij onder malkaar bijeenkomen, gelijk het Zondag
4 Februari nog gebeurd is in de algemeene 
vergadering van den anti-katholieken Onderwij
zersbond te Brussel, kunnen zij schier van niets 
anders spreken dan van het bevechten der

katholieke scholen. Zelfs het « Fonds der meest 
begaafden» door citoyen Destrée ingesteld, 
wordt door hen uitgekreten als slecht en ver
derfelijk, enkel en alleen omdat de beste 
leerlingen uit katholieke gestichten komen, en 
natuurlijk dit fonds benuttigen. Hoeveel maal 
hebben zij reeds gestemd dat het onderwijs 
moest teenemaal ontchristend worden ? En het 
zijn die zelfde kerels welke geheel het vrij 
onderwijs willen dood nijpen en ons gedurig 
den oorlog verklaren, die ons nu van hun 
eigen misdrijf durven beschuldigen !

Gedurende den afschuwelijken wereldoorlog 
verklaarde de trouwelooze keizer Willem II ook, 
dat hij de vredelievendste man der wereld was, 
maar dat de Belgen, de Franschen en de En- 
gelschen met den oorlog begonnen waren. Is 
het misschien van dien akeligen dwingeland 
dat onze liberalen en socialisten hunne valsche 
politiek afgeleerd hebben ?

Wij zegden hooger dat zij niet meer beseffen 
wat vrijheid eigenlijk is : dwang en geweld 
steken hun in het bloed. W ij, katholieken, 
wij verkondigen luid, en op alle tonen dat de 
huisvaders volkomen vrij moeten zijn in de 
keus der school, waar zij hunne kinders heen 
zenden. Steunende op de grondwet, die tegen 
de onverdragelijke ^taatsmoeiallerij van den 
Hollandschen Koning Willem I in de scholen, 
eene onbeperkte vrijheid van onderwijs heeft 
uitgevaardigd, verklaren wij dat die kostbare 
vrijheid geen ijdel woord mag zijn, maar eene 
werkelijkheid, die dezelfde moet wezen voor 
alle Belgen, in de oogen van de wet bestaan 
er geen liberalen, katholieken of socialisten, 
maar enkel vrije burgers, die allen dezelfde 
rechten genieten, en in de opvoeding hunner 
kinderen moeten beschut worden tegen allen 
dwanp. welke hii waze Zii--k-i-tv-0" 'trii u

'me nunne voorkeur heeft : daar heeft de Staat 

niets in te zien.

Ónmogelijk is het die klare princiepen in het 
brein onzer tegenstrevers te doen binnendringen. 
Zij hebben een afkeer voor de vrijheid ; en ziende 
dat de ouders de vrije scholen hoogschatten 
en er hunne kinderen naartoe sturen, klagen 
zij dien toestand aan, als ware er daarmede 
een onrecht ten hunnen opzichte gepleegd. In 
plaats van te zeggen : — « Vermits de ouders 
een godsdienstige opvoeding eischen, is het 
eenige middel voor ons, om kinderen te winnen, 
dat wij aan den godsdienst den eererang toe
kennen ! », 'vallen zij als1̂ razend tegen onze 
vrije scholen uit. tegen de ouders, die ze ver
kiezen, en tegen de vrijheid van onderwijs 
zooals deze in de grondwet geschreven staat.

Om hun te believen, zou de minister van 
Kunsten en Wetenschappen de vrije scholen 
moeten broodrooven, hun de wettelijke toelagen 
geheel of grootendeels afnemen, op alle wijze 
hun het leven onmogelijk maken, om enkel 
dejofficieele scholen, die teenemaal onder hunnen 
klauw zouden moeten vallen, te bevoordeelen. 
De ondervraging van Kamiel Huysmans heeft 
eigenlijk geen ander doel dan zulke hatelijke 
schoolpolitiek van dwang en ongeloof aan den 
minister van Wetenschappen, M. Nolf, op te 
dringen.

M Nolf is van de onzen niet. Maar wij 
zijn overtuigd dat hij eerlijk genoeg is om de 
grondwettelijke rechten der vrijheid niet te 
krenken, en dat hij als trouwe vaderlander, 
die Belgie wil heropbeuren, nu minder dan 
ooit aan een schooloorlog denken kan. De 
huisvaders kennen hunne rechten, en staan ze 
nooit af aan socialistische dweepers, die de 
opkomende jeugd zoeken te ontchristenen. Zij 
weten ook dat alle openbare scholen — de vrije 
zoowel als de officieele — op gelijken voet 
moeten behandeld worden. En voorwaar als er 
eene hervorming wenschelijk is, dan is het 
niet in den zin van Huysmans en Cie, maar 
wel volgens de princiepen dier algeheele ge
lijkstelling welke door onze onbeperkte vrijheid 
van onderwijs vereischt wordt.

VASTEN.
Om ons de wet der boetvaardigheid te helpen 

naleven, legt ons de Kerk het lichamelijke 
vasten op, omdat het vasten, het derven van 
zekere spijzen een der voornaamste en gevoe
ligste vormen der boetvaardigheid uitmaakt en 
door een iifalgemeene wet eenvormig kan ge
regeld worden.

Onze moderne wereld heeft een heiligen 
afschrik van vasten en versterving. Vasten, zoo 
beweert zij, is schadelijk voor de gezondheid.

Heel anders denkt de Kerk daarover. Bevestigt 
zij niet in een harer liturgische gebeden, dat 
de veertigdaagsche Vasten heilzaam is ingesteld, 
evenzeer om onze « lichamen, als om onze 
zielen te heelen ? » Ook onze lichamelijke ge
zondheid wil de Kerk bevorderen door de 
heilige instelling van de Vasten.

De ondervinding en de wetenschap geven 
hun gelijk.

i.. Leert de dagelijksche ondervinding niet dat 
|er meer menschen ziek worden en vroegtijdig 

[ iterven van te veel, dan. van te weinig spijzen 
Pgte gebruiken ?
wt « Het valt den doktoor niet moeilijk, schrijft 
I T;P Salsmans in zijn geleerd werk : « Genees- 
! jkundige Plichtenleer » redenen van geneeskun-
■ adigen aard bij te brengen tot strenge matigheid 

in het gebruik van sterke dranken, to t vleesch- 
ierven en zelfs to t vasten op sommige dagen. 
Zeer ervaren geneesheeren meenen zelfs, louter 

Imedisch gesproken, dat de Kerk, in haar 
Voorschriften desaangaande heel wat strenger 
nocht zijn ».

Vasten doet geen kwaad aan het lichaam,
iet doet veel goed aan de ziel. De lichamelijke 
yersterving is een proefschool, waar we leeren 

Jmatig te zijn ïn ’t gebruik van hetgeen op
fichzelf niet ongeoorloofd is, en alzoo ons 
4>emakkelijker af te keeren van al wat on
deugd is.

>}: * *

Het kwaad vluchten is de eerste helft, en 
maar de kleine helft van de innerlijke bekee-

i
ing waartoe de Kerk ons aanmaant, en daarom 
; het derven van zekere spijzen, het schuwen 
van de ongeregeldheden maar den kleinen helft 

van de Vastenoefeningen.
• Zich innig verzedelijken door oprecht de

Jeugd aan te’kleven, daarin ligt het voornaamste 
^an de christene ascese. Enkel uitwendig een 
vermond treurgezicht opzetten, dat is huichelarij; 
en die farizeïsche schijnheiligheid hooren we 
striemend veroordeelen in ’t Evangelie van 
Aschenwoensdag.

Zij die alleen den buitenkant der christene 
boeteplegingen in ’t oog houden, kunnen geneigd 
zijn die onthouding en versterving te beschouwen 
;.’s ontdaan van alle -vpr/pdpliikpnde, 
nettende kracht, als een dood gewicht dat 
nutteloos op de schouders drukt.

Sterven om te leven, dat is in waarheid 
de leuze, de streving en de ontwikkelingshoop 
der christene ascese ; sterven om te leven een 
schooner, een vruchtbaarder, een volmaakter 
leven. Nooit heeft de wereldsche wijsheid 
iets beter gevonden, om den mensch te ver
heffen en te veredelen.

IN  DEN SENAAT.
Tijdens de bespreking over de rechten op 

den tabak, solferstekjes, suiker, enz., heeft onzen 
Senator M Allewaert, ’t volgende gezeid :

Om aan de Staatskas meerder inkomsten te 
verzekeren, heeft de Heer Minister het noodig 
geoordeld den vreemden tabak meer te be
lasten. Dit zal ongetwijfeld de inlandschenta- 
bakteelt ten goede komen.

Hetgeen echter nog meer aan den inlandschen 
tabakskweek zoude voordeelig wezen, ware 
het vereenvoudigen van de pleegvormen der 
bestaande tabakswet. Dit zou vele duizende 
franks besparen ten voordeele der Staatskas, 
en ook landbouwers en kortwoonders tot het 
tabakplanten aan moedigen.

Ik hoop dat de Heer Minister hiervan zal 
willen rekening houden.

M. Vande Moortele. — Ik ben gansch Tak
koord met M. Allewaert, nopens hetgeen hij 
gezeid heeft, bijzonderlijk voorwat de bandekes 
betreft, die aan de tabakpakjes, cigaren, enz., 
moeten gedaan worden. Ten gevolge al deze 
maatregelen, is den inlandschen tabakkweek 
zeer veel vermindert.

Tot hier MM. Allewaert en Vande Moor
tele. Hetgeen de achtbare Senators zegden, 
zouden alle verstandige en vooruitziende men
schen zeggen —  maar in de Ministerien 
en hunne omgang, is dat al van geen tel. 
De belastingen die op de tabak en vele 
andere zaken betaald worden, komen te kwiste 
door alle slach van dwaze en onnuttige 
pleegvormen en administratieinrichtingen. Om 
kort te vertellen, ’t vergaat al in domme 
onkosten.

Moesten burgers en fabrikanten alzoo hunne 
eigen zaken begaan als ’t gouvernement de 
zijne, ’t ware de eene falliete achter de andere.

— in de Zitting van 8 ,Februari laatst, heeft 
M. Neujan, Minister van Spoorwegen, geant
woord op de vragen gesteld door de Heeren 
Senators Allewaert en Mahieu, nopens de statie 
van Iseghem en de verbinding der lijn Gent- 
Duinkerke langs Rousselare.

M. Neujan, Minister van Spoorwegen. — De 
Achtbare Heer Allewaert, deed zijn beklag dat 
er niets gedaan geweest is voor de statie van 
Iseghem.

De geldmiddels waarover wij beschikken, 
laten nu niet toe het uitvoeren der werken, die 
voor den oorlog vastgesteld waren.

Het bouwen eener nieuwe statie te Iseghem, 
zou den dag van heden, meer dan 300 duizend

franks kosten. De verbeteringen voorwat de 
spoorbanen en koopwarenmagazijn betreft, zijn 
voorzien in het bestek der uit te voeren werken 
voor dit jaar

Voorwat de verkoop der gronden betreft, 
die beschikbaar zijn als kunnende bebouwd 
worden, zal ik daarover een onderzoek instellen.

* * *

Uil de redevoering van M. de Minister valt 
er te besluiten dat er voor de statie van Iseghem 
niets zal gedaan worden, en • het helaas te 
voorzien is, dat er in lange niets zal gedaan 
worden, ’t Is jammer dat Iseghem bij Brussel 
of Luik niet en ligt, we zouden eene splinter 
nieuwe statie krijgen zonder vragen. Ze zou 
dan meer dan 300 duizend franks mogen kosten. 
Als het voor de Vlaanders is. zullen er altijd 
twree maten en twee gewichten blijven ???

M. Neujan, Minister, aan M. Mahieu. De 
Achtbare Heer Mahieu, heeft mijne aandacht 
getrokken op het voorstel dat tegenwoordig 
ter studie ligt, om een deel der lijn Gent- 
Duinkerke, tusschen Lichtervelde en de Korte- 
keer te verleggen.

Er is tot nu geene kwestie dezelfde eene 
andere richting te geven, maar alleenlijk een 
deel van de bestaande lijn wat te verleggen. 
De verbinding met Rousselare gelijk het de 
Heer Mahieu verlangt, zou eene nieuwe boog- 
lijn doen ontstaan, welke wij niet begeeren 
te zien tot stand komen.

• ★ * *

Bijgevolge in korte woorden, ’t en kan ook 
niet zijn In het Walenland liggen de ijzeren
wegen in sommige streken zoo dicht als eene 
kobbenette, en voor .6 kilometers ijzerenweg 
erbij in onze nijverige gewesten en kan ’t weeral
n ip t  ppvnnrle r .— 'a nf f l ui i— , i „

is alles en voor de Vlamingen niets. Hoe lange 
zullen wij nog de verstoottelingen blijven ???...

Minister Vamlevyvere aan 1 woord.
in eene Vergadering verleden Zondag te Ruyse- 

lede gehouden, heeft Minister Vandevyvere on- 
derandere ’t volgende gezeid :

De toestand van ons land.
Men weze gerust : Belgie ziet niet uit naar 

oorlog, maar alleen naar vrede en herstelling.
Men vreeze niet dat oorlogspade niet zal 

betaald worden ; het land zal zijne schulden 
betalen ; het zal geen bankroet maken.

Belgie beoogt niet ander grondgebied in te 
palmen ; maar het vraagt de middelen om te 
kunnen herstellen wat door den oorlog verwoest 
werd.

Het Vredesverdrag van Versailles heeft aan 
Duitschland eene oorlogsvergoeding opgelegd 
van 132 miljard ; daarvan komen zeven miljard 
aan Belgie toe.

Tot hiertoe heeft Belgie alléén iets gekregen
— namelijk 1.750 miljoen; — omtrent 20 per 
cent van hetgeen het hebben moet.

Maar intusschen hebben wij geleerd dat 
Duitschland tracht niets of zoo weinig mogelijk 
te betaien.

Frankrijk, dat 52 per cent van de 132 mil
jard moet hebben, heeft nog zeer weinig 
gekregen. Frankrijk heeft besloten de Ruhr te 
bezetten : Belgie heeft zich bij hem gevoegd ; 
Amerika en Engeland trekken zich achteruit

We zijn nu in de Ruhr, de rijkste nijver- 
heidsstreek van Duitschland, waar bijzonderlijk 
overvloed aan kolen is.

Duitschland heeft ook kolen noodig ; indien 
het betaalt, zal het ook kolen krijgen ; betaalt 
het niet het krijgt geene kolen. We zullen 
eens zien hoe lang het dat zal uithouden.

Oorlog met Duitschland is niet te vreezen 
want Duitschland is ontwapend ; ook niet dat 
de bezetting van de Ruhr te veel zal kosten ; 
we vragen enkel dat ge eenige maanden ge
duld zoudet hebben.

Zoodra Duitschland redelijk zai zijn en wil 
betalen, zijn wij bereid hem te aanhooren.

We hebben geene groote internationale poli
tiek en hebben die ook niet noodig.

Maar we moeten voorzichtig zijn We moeten 
een oog in ’t zeil houden op Rusland, dat 
nu om zoo te zeggen voor ons onbekend is 
en een bestendig gevaar uitmaakt. We moeten 
voorkomen dat dit volk met zijn leger naar 
het Westen zou afzakken.

Turkije, oud bondgenoot van Duitschland, 
werd naar Klein-Azia verjaagd ; het heeft daar 
een nieuw leger weten te been te brengen en 
wil weêrom naar Europa

Frankrijk en Engeland zijn eerst niet t’akkoord 
geweest in die zaak ; maar zijn nu weer t’ak
koord, en nu dat de Konferentie van Lausanne 
afgesprongen is, bestaat er weêr hoop, dat 
men den Turk zal weten te bedwingen Wij 
moeten samengaan met Frankrijk en Engeland.

De Regeering moet echter kunnen rekenen 
op het vertrouwen der bevolking, en de over
tuiging dat alles zal betaald worden.



De toestand van Belgie tegenover andere landen, 
wij moeten ons zelven vooruithelpen.

Laat ons niet te veel klagen over onze 
moeilijkheden.

Netnen wij in acht dat in Engeland één 
miljoen en half werkeloozen zijn ; in Frankrijk 
is het niet beter dan bij ons ; Holland, dat 
niet in den oorlog is geweest, is overlast met 
schulden.

Onze landbouw, nijverheid en handel zijn 
voorspoedig.

We moeten onzen toestand verbeteren door 
degenen te steunen die de kracht van het land 
uitmaken, namelijk : de talrijke huisgezinnen 
Weldra zal hier in Ruyselede eene plaatselijke 
afdeeling van den Bond der Talrijke Huisge

zinnen gesticht worden — sluit u daar bij aan.

Wat onze Vlaainsche belangen betreft, we 
hebben de wet bekomen nopens het Vlaamsch 
in het Bestuur, waarvan de toepassing dagelijks 
meer uitbreiding neemt.

De wet betrekkelijk de Vlaamsche Hooge
school staat voor de Senaat ; ik hoop met den 
Heer Senator Van den Bussche, hier aanwezig, 
tot eene oplossing te komen die volkomen vol
doening zal geven aan de Vlamingen in zake 
van Vlaamsche Hoogeschool.

Ge weet dat wij geen oogenblik op onze 
plaats zouden blijven, indien wij u niet kunnen 
dienen volgens uwe overtuigingen. We ver
trouwen dat alles ten beste zal opgelost worden.

Verleden weke hebben wij aangehaald wat M. 
Mahieu Senator en Burgemeester van Rousselare 
daarover zegde in den Senaat. M. Alfons Van 
Coillie Schepen van Rousselare heeft over deze 
mogelijke verbinding een zeer belangrijk artikel 
geschreven in « De Rousselaarsche Bode » er een 
klein plan bij voegende om de zaak beter uit te 
leggen en aan ieder te doen verstaan.

Deze verbinding ware niet Hlleen voordeelig voor 
Rousselare, maar ook alle naastbijgelegen gemeenten 
zouden er nut en voordeal in vinden.

Ziehier hoe M. Vati Coillie de zaak uiteen zet :

Wij bestätigen met voldoening dat de Heer 
Mahieu altijd de belangen van de stad op het 
oog heeft en geen gelegenheid laat voorbijgaan om
ze te verdedigen en hi r doen wij een beroep op 
êuTc Koilsstiarenareii om, m ut> maak >uu uui. ..w 
gelijke alle krachten en invloeden in te spannen 
o:n onze:] Burgemeester te steunen in zijne werking 
tot het bekomen wat onze voorvaderen in hunne 
kortzichtigheid hebben geweigerd en wat onze 
handelaars en nijveraars zoo bitter hebben beklaagd 
e>i gewenscht : de rechtstreeksche treinverbinding 
met Gent.

Het was reeds hard voor de Rousselaarnaars in 
hunne drukke betrekkingen met Gent bij personen
en goederenvervoer, zooveel kostbaren tijd te moeten 
verliezen. Maar nu zou men het spoor nog ver
leggen tot op minder dan vijf kilometers van 
Rousselare. zonder dat de stad er voordeel bij 
heeft ! Ware het geen kaakslag voor onze nijver
heid, ware het den spot niet drijven met onze 
stad ? Ik kan ongelukkiglijk geen cijfers aanhalen 
en mijn gezegde niet staven, maar ik durf verze
keren dat de statie van Rousselare het drukste verkeer 
kent en de hoogste ontvangsten oplevert van alle 
staties tusschen Duinkerke en Gent !

Wij moeten die verbinding bekomen en als we 
willen, we zullen ze bekomen.

Hierbij gevoegd kaartje geeft de situatie weer die 
ons aanduidt hoe de verbinding kan verwezentlijkt 
worden.

De eerste streeplijn toont aan hoe de verlegging 
van het spoor thans ontworpen wordt door het 
beheer van IJzei wegen. De tweede streeplijn (streep 
en punt) geeft ongeveer de richting bij een ver
legging van het spoor om van Pitthein door de 
statie van Rousselare te loopen.

Die eerste tracé heeft eene lengte van ongeveer
5 km. ; de tweede van 11 km. Dus zooveel ki
lometers onteigeningen en spooraanleg met bijko
mende kunstwerken. Het tweede voorstel zou dus 
ruim tweemaal zooveel kosten als het eerste ; het 
zou de reis Lichtervelde-Thielt met 6 km. verlengen, 
en daarbij zouden die verbeteringen kosten — 
hoe gewettigd overigens ook — alleen aan de 
stad Rousselare ten goede komen.

Een kortere lijn is echter niet mogelijk, 
oindat de trein noodzakelijk onze statie van den 
zuidkant moet binnenstoomen ; anders zou de lo- 
komotief telkens moeten omgedraaid worden als 
de trein zijn reis wit doorzetten naar Duinkerke.

Van een anderen kant ware het een beetje 
ikzuchtig gehandeld van onzentwege, moesten wij 
met het overige van het arrondissement geen rekening 
houden.

Maar een blik op het kaartje doet ons onmid- 
elijk aan twee andere mogelijkheden denken.

De reis van Lichtervelde naar Deynze kan ook 
best gaan over bestaande sporen : Rousselare-In- 
gelmunster-Thielt, met eene lengte van 28 plus
14 km. tot Deynze, ’t zij 42 km. ; of over Rous
selare, Ingelmunster, Waereghem, Deynze, die ook 
juist 42 km. lang is. Daar echter de laatste weg 
geen verkorting bijbrengt, dient er geen rekening 
mede gehouden te worden.

De afstand Lichtervelde-Thielt is nu 16 km. ; 
na de verlogging van het spoor volgens ’t staats- 
ontwerp 18 km. De reis over Rousselare en Ingel
munster zou dus 10 km. langer zijn, maar voor 
de Rousselaarnaars zelf is ze merkelijk korter dan 
over Lichtervelde. Dit nieuwe voorstel zou nog 
het nadeel hebben dat Pitthem en Kortekeer niet 
meer langs de groote lijn zouden liggen, maar 
daar tegenover staan groote voordeelen : geen 
onteigeuiugtui lts ouKol op Ju tbo l'

brengen van 10 km. : Ingelmunster-Thielt ; geen 
nieuwe bruggen, enz. en daarbij groot gemak van 
verkeer te geven aan belangrijke nijverheidscentra 
als Rousselare, Iseghem, Ingelmunster, Rumbeke 
en Meulebeke. Die lijn Thielt-Lichtervelde kan 
bediend worden door den trein die thans de reis 
Thielt-Ingelmunster doet, en de verlenging van 
traject Duinkerke-Gent van ongeveer 10 procent 
(10 km. op 100) kan niet opwegen tegen de groote 
voordeelen voor ons eraan verbonden.

Ten audere wij zijn overtuigd dat, zooals M. 
Mahieu het ook terecht doet opmerken, er voor het 
beheer van Spoorwegen finantieel voordeel zou aan 
verbonlen zijn, de groote lijn over Rousselare- 
Ingelmunster om te leiden. Onze handelaars en 
nijveraars weten goed genoeg, hoe de goederen uit 
Gent verzonden, dikwijls lang op de baan blijven 
en dit zeker niet tot profijt en voordeel van het 
Staatsbestuur.

Wij meenen dus dat de verandering van richting 
van de groote lijn Gent-Duinkerke over Rousselare 
en Ingelmunster de beste oplossing is, dit alles 
in de veronderstelling dat Gent en Duinkerke ver
trek en eindpunten blijven van de lijn.

Maar welk bezwaar zou er bestaan om den dienst 
anders in te richten ?

Als we nu het ontwerp van den Staat aannemen 
en er dan tan Noorden van Beveren eene vertakking 
bij vragen t>t Rousselare, dan moet Rousselare 
eindpunt worden of de treinen moeten verder ’t zuiden 
in. Zoo zouden er diensten kunnen ingericht worden : 
Gent, Thielt, Ardoye, Rousselare, Yper of Meenen 
en een anderen dienst Rousselare-Duinkerke, mis
schien met Meenen als vertrekpunt. Wil men dan 
in den zomer speciale treinen organiseeren naar 
De Panne, dan zouden, deze de vertakking naar 
Lichtervelde kunnen volgen, zonder Rousselare 
aan te doen. Dit ware ook een heel goede op
lossing voor de stad,

Zoo kan het vraagstuk langs verschillende zijden 
beschouwd worden, de technische kant moet bestu
deerd en alle nuttige inlichtingen ingewonnen wor
den, en misschien vindt men nog een gunstiger 
oplossing.

Wij zullen met dank inlichtingen of nuttige ge
dachtenwisselingen hiernopens ontvangen.

In alle geval ’t is nu het oogenblik om de ver
binding te vragen en we mogen niet rusten, vooraleer 
wij ze bekomen hebben.

Ai,F. VAN COILLIE.

OVER DE V ERB IN D IN G  DER SPOOR W E G L IJN  

GENT-DUINKERKE met ROUSSELARE.

ST A D SN IEU W S .

Remi Ghesquiere 

over het geestelijk lied.
Dinsdag 6 Februari hield de gevierde toondichter 

van Halte, Remi Ghesquiere, in de vergadering 
van den Vrouwenbond, een merkwaardige voor
dracht over het geestelijk lied in de volkstaal.

Hij had het eerst over de schoonheid en de 
macht van het lied. Het is niet te verwonderen, 
zeide hij dat wij ontroerd worden bij ’t zirgen 
van een lied. Het lied wordt immers geboren uit 
de vereeniging van de twee verhevenste kunsten, 
(Je dichtkunst en de toonkunst ; daarbij wordt het

uitgevoerd door het allerfijnste speeltuig, de men- 
schelijke stem, en gewoonlijk nog begeleid door 
het orgel, den koning der instrumenten. Het kan 
dus niet anders, of het lied moet een machtigen 
invloed uitoefenen op den mensch. Wij vinden 
er het bewijs van bij den H. Augustinus; het 
aanhooren der melodieën van den kerkzang gaf 
hem den laaisten stoot tot zijne bekeering. Een 
ander bewijs vinden wij in de geschiedenis van 
het Protestantisme : de liederen door Luther ver
zameld en verduitscht, hebben niet weinig bijge
dragen tot het verspreiden zijner dwaling.

Ook hebben de menschen te allen tijde gezongen. 
De gewijde boeken hebben ons den tekst bewaard 
van den lofzang, dien Mozes dichte na den doortocht 
der Roode Zee. De zangwijze ervan is verloren ; 
wie weet nochtans of ze niet te zoeken is in de

aloude melodie van den jPsalm « In Exrfru », die 
’s Zondags in de Vespers nog gezongen wordt. 
Te dier gelegenheid doet M. Ghesquiere ons de 
schoonheid van het Psalingez.ang bewonderen. Zoo 
kwam hij aan de oude liederen, geschreven in 
de oude toonaarden van den öregoriaanachen zang, 
en wist eeni e volkswijzen, uit den mond vaa 
oude menschen door hem opgenomen, en andere, 
door de kinderen nu nog gezongen op Sint Maarteus 
avond, tot dit soort liederen terug te brengen..

Verder sprak hij . over den invloed van de 
profane gezangen op het geestelijk lied. Allen 
die er tegenwoordig waren, zullen zich noch, het 
frissche deuntje herinneren, door de geheela zaal 
weldra nagezongen :

Waarom ’n zoerne nie meugen 
Ons in den Heere verheugen 'i
Waarom ’n zoeime nie meugen
Een eurt.je vrolik zijn !

Het opkomen en de bijval van het contrapunt 
of « veelzang » had op het geestelijk lied, dat 
meestal eenvoudig en éénstemmig dient te wezen, 
een noodlottigen invloed. .Door weluitgekozene
voorbeelden wist spreker 213»  gezegden, zelf voor 
oningewijden, bevattelijk t® maken.

Het bloeitijd vak van het geestelijk lied valt 
samen met het opkomen der Protestanten. Luther 
gebruikte den volkszang als1 verspreidingsrniddel 
zijner ketterij ; de katholieke kerk gebruikte op 
hare beurt den volkszang als wapen tegen de 
hervorming. Doch naarmate de godsdienststrijd 
bedaarde, werd ook het geestelijk lied tot zwijgen 
gebracht. Dat tijdperk van verval duurde lang
voor het Vlaamsche volkslied.

Midden de verledene eeuw werden er in Vlaan
deren bijna uitsluitend Fransche liederen gezongen 
in kerken en kapellen, meestal Maria-liederen, 
uit Lourdes naar hier overgewaaid. Op die uit— 
heemsche zangwijzen werden allengschens Vlaamsche 

I woorden aangepast ; doch ze werden er niet veel 
beter om, daar de zangwijze zelf doorgaans zeer 
alledaagsch waren en strijdend met het Vlaamsch 

karakter.
Gelukkig kwam een ommekeer in dien erbarme- 

lijken toestand. De « Gezangen voor Congregatiën » 
door Paster P. Busschaert -uitgegeven, brachten 
ons liederen, die met onzen volksaard beter over
eenstemmen Weldra verscheen ook de « Dertig 
geestelijke liederen van Guido Gezelle op oude 
en nieuwe zangwijzen geschikt » door Remi Ghes
quiere zelf, waaronder ware pereltjes te vinden 
zijn, zooals « O Maria die daar staat » en « Langs 
den weg dien Jesus’ lijden »

De spreker overschouwde dan de verzamelingen 
van geestelijke liederen, die sedertdien in het 
licht kwamen, en gaf erover eenige nuttige wenken 
en raadgevingen.

De bundels van A. Meortgat bevatten goede 
liederen van Cooreman, Verhelst, Roels, Vanhoutte, 
enz. ; doch ook minderwaardige. De « Geestelijke 
Liederen » van A. Meulemans worden aanbevolen. 
Niet zoo deze van P. Didacus van Geyseghem, 
die te veel effekt najagen.

Uit den heerlijken « Jaarkrans van geestelijke 
liederen rond den Heerd» van Cuppens-De Vocht 
werden voorgedragen « het Mostaardzaadje » (door 
Eerw. H. Matthys en « De Storm » (door Eerw. 
Onderp. Ghesquiere).

Eindelijk besprak de Heer Ghesquiere zijn nieuw- 
sten bundel van honderd geestelijke liederen, en 
een drietal ervan weiden door het Meisjeskoor 
uitgevoerd. Het mooie Cecilia-lied sloot de nuttige 
en boeiende voordracht.

Waarlijk West-Vlaanderen mag fier zijn over zijn 
kunstenaars en niet het minst over den Heer Ghes
quiere. Ofschoon de oorlog nein in Hallo gebmoht 
heeft, blijft hij nochtans, zooals hij zeide, West- 
Vlaming met hert en ziel.

Bij de Landbouwers.
Verleden Maandag om 6 uur ’s avonds had 

de plechtige inhuldiging plaats van de nieuwe 
zaal in ’t Gildenhuis gemaakt, ten dienste onzer 
Iseghemsche Boerengild

Deze feestelijkheden wierden voorgezeten dooi
de EE. HH Pastors Loosveldt en De wasch, de 
heer Burgemeester C. Staes, Heer Remi Vande- 
putte, Heeren Albert Lefebvre. Constant Rebry, 
en Jean Vansteenkiste, de Heer Burgemeester, 
van Emelghem, enz. enz.

De Proost E. H. Dewulf deed de beteekenis van 
’t feest uiteen. Spreker )iet de noodzakelijkheid 
uitschijnen voor de landbouwers een eigen 't huis 
te hebben,om hunne vergaderingen te beleggen, 
hunne belangen te bespreken, enz Het doel der Hoe
rengilde is, eene vereeniging tot stoffelijke en zede
lijke welvaart onzer landbouwers en het bewaren 
en verdedigen der katholieke grondbeginselen.

De E. H. Proost bedankt de landsche bevolking die 
zoo milde had bijgedragen tot het bekostigen van 
hunnen eigen t’h/iis en ook in het bijzonder het 
stadsbestuur, die sedert korte maanden aan ’t werk 
reeds meer deed, dan er in 10 jaren gedaan wierd 
voor onze landbouwers.

E. H. Pastor Loosveldt sloot zich aan bij de 
zoo schoone en welgepaste rede van den Eerw. 
Heer Proost. Hij wenschte de Iseghemsche land
bouwers geluk over hunne nieuwe inrichting en 
verhoopte dat zij er deugdlijk werk zouden 
verrichten ten voordeele van hun stand, en ook tot 
eendracht en samenwerking van alle katholieke 
elementen der stad. Spreker wijst op het voor
beeld der boeren en werklieden om de burgers 
aan te zetten zich ook alzoo in te richten.

M. Staes bedankte de Eerw. Heer Proost 0111 
hetgeen hij zei over ’t stadsbestuur ; indien de 
landbouwers over electrisch licht en kracht zullen 
beschikken evenals de burgers van st id , is dit 
voor een groot deel te danken aan uwe goede 
vertegenwoordigers in den stedelijken raad, de 
Heeren Constant Rebry en Jean Vansteenkiste. De 
rechterzijde van den gemeenteraad is eenparig beslo
ten de belangen van alle standen evenveel te 
behertigen opdat allen zouden beheerd zijn in volle 
rechtveerdigheid.

Daarna wierd er door een Priester-leeraar in 
landbouwwetenschappen, een zeer belangrijke voor
dracht met lichtbeelden gegeven over Denemarken. 
Spreker wist gedurende omtrent een uur de aandacht 
z.jner aanhoorders te boeien met ons te sprekeu 
over Denemarken’s rijke landbouwstreken en vee- 
kweekerijen. Hij toonde ons de welingerichte hof
steden met luchtige stallen, waarin schoone en 
gezonde melkkoeion geplaats worden. Alles is er 
om ter netst, geschuurd niets is bevuilt noch op 
vloer noch op muren, zij kennen immers de oor
zaak der ziekte onder het vee. Ook zijn allen bekend 
met de schadelijke microben die de veestapels 
besmetten, oorzake van ziekte en veel min opbrengst 
der melkkoei. Geheel de studie en werking dezer 
landbouwers is de meeste opbrengst mogelijk van 
melk te bekomen en goede en gezonde dieren te 
hebben. De vakscholen van landbouw zijn er 
buitengewoon goed ingericht, en wat er waarlijk 
zeer eigenaardig is, ’t is dat jong en oud daar 
regelmatig in de wintermaanden ter scliole gaat

om zich gedurig op de hoogte te houden van 
den hedendaagchen vooruitgang in den boerenstiel. 
Die landbouwscholen beschikken over laboratoriums, 
museums, proefvelden, enz.

In Denemarken wordt de cooperatief onder den 
boerenstiel tot het uiterste gedreven. Al de boter, 
eieren, vee, verkens enz wordt door de coöperatieve 
verkocht, ’t zij ter plaats voor het gebruik hunner 
eigene bevolking, ’t zij op den vreemde door den 
uitvoer. Meer dan 100 duizend kilos boter worden 
er jaarlijks uitgevoerd ; ook groote hoeveelheden, 
eieren, verkensvteesch enz worden er verzonden, 
in de verschillige landen van Europa.

In de veekweek hebben de Denen zeer grooten 
vooruitgang gedaan. De rassen en sujekten worden 
er zorgvuldig nagegaan, stamboeken worden er 
gehouden van vee, peerden, verkens, enz , in een 
woord Denemarken is het land bij uitmuntendheid 
voor den landbouw.

De Denen zijn ons ook nog vooruit in de electrieke 
toepassing ; zij beschikken op ern telefoon per 
16 inwoners, overal bij' de kortwoners te lande 
vindt men electrieke motors om te keernen, te 
desschen, enz. Ter loops sprak de achtbare redenaar 
eenige woorden over de katholieke religie die in 
Denemarken tijdens de jaren 1500 veel te 
lijden had. Stil aan wordt die noordsche bevolking 
tot de ware Kerk herwonnen, ’t is liet werk onzer 
kristene missionarissen in dit land.

Nadat de E. H. Proost den beachten en zeer be
kwamen Conferencier bedankt had, om zijne schoone 
voordracht, wierd er door onze jonge boeren, twee 
aangename kluchtspelen voorgedregen, die gansch 
de vergadering vergees'igden.

Om 91/2 eindigde het feest.

~MANDELKOOR.
De Mandelkoor komt een nieuw bewijs te geven 

van zijn bloei eu levenskracht.
Ter gelegenheid van liet Ceciliafeest drukten twee 

leden huu tevredenheid uit over het gezellige van 
dit feest en tevens ODk o?er den vooruitgang der 

!j Maatschappij.
Nu heeft iedereen kunnen bemerken dat zij dan 

waarheid spraken, want het avondfeest dat zij 
Maandag hun Eereleden en familie aanboden, komt 
hot nogmaals te bewijzen. Vooreerst bestatigden 
wijjdat het ledental nog steeds aaugroéit, het wordt 
waarlijk een schoone groep zangers die hoe langer 
hoe beter geoefend zijn. In de Mandelkoor vindt 
men talenten van allen aard, de verschillige num
mers van ’t programma, zoo kooren als alleenzangen, 
kluchtliederen, tooneelstukjes, werden opperbest 
iiitgevoerd, herhaalde toejuichingen bewezen het, 
het feest viel in eenieders smaak. De zaal was vol
vet met een uitgelezen en allertalrijkst publiek,

i Alle medewerkers halen eere van het avondfeest, 
j en de bijval die ’t feest genoten heeft, zal voor het
i Restuur eene aanmoediging zijn niet alleen om te 

volherden, maar voor altijd voorts te trachten naar 
hooger en schooner. Een Toehoorder.

AUTO-ONGEVAL. — Twee jongelingen van Rous
selare zekeren Dobbels en Loosveld waren naar 
Iseghem gekomen in auto. Rond middernacht ver
lieten zi; met hun auto de « Café Select » aan 
de statie te Iseghem bewoond door Achille Denys- 
Maes. Gekomen aan de herberg « het Stroomke » 
tusschen Iseghem en Rumbeke, reed de auto in 
eenen diepen gracht. Dobbels kwam er van af 
met eenige kneuzingen, maar zijn vriend Loosveldt, 
stadsbediende te Rousselaere was erger gesteld. 
De bewoners der herberg ’t Stroomken wierden 
opgeklopt en den jongen Loosveldt in hunue herberg 
overgebracht. Dr Spincemaille van Rumbeke wierd 
ter plaato p:oroopon alwaar liij de gekwetsten ver
zorgde. ’s Anderendaags heeft men hem bij zijns 
ouders overgebracht. Zijn toestand is erg, doch 
men verhoopt dat hij zal herstellen. Volgens wij 
vernemen was Loosveldt geschikt binnen eenige 
dagen in het huwelijk te treden met de dochter 
van den Café Select.

—  BOOMTEELT Morgen Zondag den 18 
Febr. 1923. zal in het « Damberd ». om 3 ure, de 
volgende les gegeven worden : Kweek van steen
vruchten, inzonderheid Perzikken en Pruimen.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN .

Roger Demuynck, zv. Michaël en Helena Titeca, 
Bellevuestr. 268. — Joseph Vermaut, zv Pierre 
en Magdalena Leys, Ameyestr. 25. — Andre
Schelpe, zv. Jérôme en Adelina Vanfleteren, Marktstr, 
21. — Gerarda Vaubesien, dv. Gerard en Magda
lena Vanderheeren, Vrijheidspl. 11. — Joseph 
Vandoramele, zv. Camiel en Emma Bollaert, Zeve- 
kote, 107. — Robert Vandecaveye, zv. Michel 
Elisa VaDhoutte, Bellevuestr. 213.

STERFGEVALLEN :
Pieter Dequeker, zb. 84 j. Wr Anna Demarel. - 

Adela Billiet, zb. 80 j. dv. Joannes en Henries 
Morel.

HUWELIJKEN :
Mauritius Poelvoorde, timmerman, 24 j en Silvie 

Vermaut, spinster, 24 j.

Huileries Vandemoortele
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP TE ISEGHEM.

De Heeren houders van kapitaal- en stichters- 
aandeelen worden uitgenoodigd de gewone 
algemeene vergadering bij te wonen welke zal 
gehouden worden in den zetel der maatsohap- 
pij, 15, Vaartkaai te Iseghem, den 4 Maart 
aanstaande te 15 uur.

DAGORDE :
1 Verslag van den beheerraad en van den 

kotnmissaris ;
2. Bespreking en goedkeuring der balans en 

der winst en verliesrekening van het jaar 1921
1922

3. Ontlasting te geven aan de beheerders en 
aan den kommissaris.

4. Verscheidene
Om aan deze vergadering bij te wonen, worden

de Heeren houders van kapitaal- en stichters 
aandeelen verzocht hunne aandeelen in den 
Zetel der Maatschappij neer te leggen, gelijk’ 
vormig aan art 34 der standregels.

Het Ideaal Kiekenpoeder S A L V A T O E  

dat reeds onder alle kweekers als het best’ 
geneesmiddel tegen alle ziekte van het pluimge
dierte bekend staat zal voortaan enkel naar de 
naam van den uitvinder : IDEAAL KIEKENPOE 
DER STEPPE genoemd worden. (Prijs : 3 fr. 
per post 3 25 fr.) Onnoodig op den steeds groeien- 
den bijval te steunen, wie het gebruiken w 
zalihet ondervinden. Te bekomen in de Apotheek1 
Calliau, Hoogstraat, 15, BRUGGE ; Deleu, Steen
straat, BRUGGE en in het hoofddepot : Apotheek 
STEPPE, te Geeraardsbergen.



WORDT AANSTONDS GEVRAAGD bij Camiel 

SPRIET, Steenhouwer, Statiestraat, een W erk
man, voor marmer te leeren bewerken, stand

vastig werk.

NIEUWS NIEUWS
TOMBOLA 

voorde Eere Communikanten
125 Franken

I e prijs : 1 kostuim waarde fr. 85
dienende voor den tweeden dag der 
Eere-Communie.

2e prijs : Werkersbroek waarde fr. 25

.prijs : Werkersbroek waarde fr. 15

fr. 123
Ieder cliënt die eene kostuim koopt voor de

Eere-Communie heeft recht aan een lot, onmoge
lijke concurentie.

HUIS VAN VERTROUWEN.

D E L A N O Y - D E M E Y
Groote M arkt, 4, ISEGHEM.

Aanstonds GEVRAAGD een MEISJE om in 
het huishouden te helpen voor het overige 
van den tijd kunnende leeren naaien alsook eene 
NAAISTER om werkkleederen te  maken. Goed 
loon. Zich te bevragen bij DELANNOY-DEMEY, 
Groote Markt, 4.

MEN VRAAGT een Werkmanswoonhuis te
koopen, bij voorkeur met lochting. — Schrij
ven met opgave van prijs onder de letters 
L. D. W ., bureel van ’t blad.

OPENBARE VER KOOP ING 
van een

WOONHUIS
m et Stalling afhankelijkheden en Land 
te ISEGHEM, Molstraat.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

Stad ISEGHEM, Molstraat.
Een W OONHUIS met stalling, afhankelijk

heden en Land, samen groot volgens meting, 
19 aren 40 centiaren, Sektie D deelen van 
nummers 562c, 1563a, 1565a en 1566.

INGENOTTREDING. Van het huis met 
1 Mei aanstaande Van het land met het 
scheren en weren van de vruchten.

7/2 0 0 Instelpenning.

ZITTINGEN :
INSTEL op Donderdag 22 Februari 
OVERSLAG op Donderdag 8  M aart 1923

telkens om 2 ure namiddag te Iseghem, ter 
herberg Sint HILONIUS, bewoond door Heer 
Frederic Kerckhof.

De koopers worden vriendelijk verzocht zich 
te voorzien van hun huwelijksboekje of een 
uittreksel uit hunnen geboorteakt.

P ilu le s  pour les R e in s  e t  la V essie,
Ces pilules agissent également sur le foie.

Elles ne sont veritable* qu accompagnées ta cette signature,

-u*«
Croydon, London, Eng.

coPV H icH T  n é s *

wds voldoende voordejen jieke le p e p
M. Remy Tresignies, verzekerd ste llig  dat eene enkele flesch vol

doende was om geheel zijne nierziekten te genezen. H ij is verzekerd 
da t degene die lijden van nier- of b laasdriften , van welke n a tuu r  ze 
ook zijn, kunnen eene onm iddelijke verzachting bekomen. W anneer 
gij de p illen  de W it t  neemt, bem erkt gtf eoiilge d ien  muiten, dût uw 
water modderig  en b lauw achtig  is. D it  geval is een bewijs dat de 
p illen onin iddelijk  hunne w erk ing  voortbrengen, door het rein igen 
van elke ploei der n ieren en der b laas, en wanneer de onzuiverheden 
zullen weggedreven zijn, m oogt ge verzekerd zijn vau uwe genezing.

M. Rem y Tresignies van Gammerages schrijft :

« Ik  heb het plezier u  te doen kennen of beter u te bedunken.
» voor het geneesm iddel « De W it t  P ille n  » w aarvan eene enkele flesch 
» voldoende is geweest om me gansch te genezen van de d rift aan welke ik 

» leed.

» Sinds meer dan één ja a r , leed ik  van rheum atism e der m aag en 
» nieren (nieren of rug) en dank  aan dat hiergenoemde geneesmiddel,

» ben ik gansch genezen.

» Om  u m ijne dankbaarhe id  te bewijzen, la a t ik  u toe van m ijnen 

» naam  gebru ik te m aken en hem  te doen kennen. »

Indien gij oniniddelijk uitslagen wilt hebben, neemt

De Witt’s
Nieren & Blaas Pillen

De Beste Remedie in de Wereld voor

Rheumatiek, Blaasontsteking, Rugpijn,
Heup Jicht, Steen in de Blau«, Vermoeidheid,
Lendenjicht. Graveel, Meeste vormen van
Zwakke Rug, Jicht, Blaas Aandoening

De P illen  De W itt  z ijn te koop in  alle bijzondere apotheken, aan 

den prijs van 5 fra n k  de k le ine flesch en fr . 7 .5 0  de groote flesch, 

welke 2 1/2 m aa l den inhoud der k le ine bevat.

W anneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echte P illen  D e W it t  
aan te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer beste lling , ver
meerderd m et 65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De 
W itt &. C°, rue  de la G lac iè re , 2 2 , te B russe l, en de verzending zal 
oogenblikkelijk door den apotheker uw er streek gedaan worden. 

Verkocht te IS E G H E M , ûij V E R H A M M E , i3, M arktstraa  t 
W y F F E L S  35, Marktstraat.;; L\ O EM A .N , 2, Brugstraat.

ISEGHEM, Tel. No 6

YPER, Tel. No 98
KOMEN, Tel. No 6 8

STADEN, Tel. No 21

ARDOYE, Tel. No 28
MEULEBEKE,
BRUSSEL, (35, Kunstlaan), Tel. No 30626

Studie van den Notaris M  U S S E L Y  te Ledeghem.

Verkooping van Automobielen 
te Ledeghem,

«C A F É  D E  LA  PO ST E» D o n d e r d a g  1 M a a r t  
1923, om I ure namiddag, namelijk van: 1 CA M IO N  
« K E L L Y  » 4 ton ; 2 C A M IO N S  « C O M M E R C A R  » 
3 ton ; V O IT U R E  tvpe « T O R P E D O  », 5 plaatsen 
met elektrieke ingangzetting en verlichting en af
neembare wielen; 1 C A M IO N E T T E  met nieuwe kas, 
draagvermogen 800 kilos. A lle in goede staat en 
reisveerdig

Verders CA M IO N  voor péerden. draagvermogen
4.000 kilos, V O IT U R E  op caoutchouc 4 plaatsen, 
en 2 ROA D CA RS .

Komptante bet aling.

Studie van den Notaris M U S S E L Y  te Ledeghem. 

V e n d i t i e  o p  M a a n d a g  26 F e b r u a r i  1923, om
I ure namiddag, te Ledeghem, Statieplaats* van

2 0 .0 0 0  Suikerboonpersen (boonstaken)
in bussels van 10  stuks

Komptante betaling, oniniddelijk na de venditie, 
in de «Café de la Gare » gehouden door M. Jeróme 
Soetaert.

Studie van de Notarissen D E  W A E G H E N A E R E  
te Nederbraekel en S C H O T T E  te Ingelmunster. 

O P E N B A R E  V E R K O O P IN G  van

D R IE  W O O N H U IZE N
Bouwgrond en Landerijen 

te Ingelmunster

en een Woonhuis alsmede 30 Ha. Bosch 
te Meulebeke

Inlichtingen en plans ter Studie van de Notaris 
De Waeghenaere te Nederbrakel 

I N S T E L  m e t  p r e m i e  D i n s d a g  29 F e b r u a r i  1 923 
O V E R S L A G  D i n s d a g  13 M a a r t  1923, telkens 

om I ure namiddag ter herberg « Het Damberd » 
bij Edmond Caluy te Ingelmunster.

Timmer- en Schrijnwerkerij

O S C A R  V E R B E K E
Van den Bogaerdelaan, 4, ISEGHEM.

Ten gevolge van het overlijden mijns vaders 
zal ik mij nu gelasten met het maken van alle 
slach van timmer- en schrijnwerk, meubels, enz.

Alles goed en kloek gemaakt en in droog 
hout.

Trouwe en eerlijke bediening.

Leon Rousseau-Verfaillie
K rekelm otestraat, 391, bij de Paterskerk  

I S E G H E M
beveelt zich aan voor het maken van NIEUWE 
VELOS Alle reparatien worden aanvaardt, 
Nieuwe velos I jaar gewaarborgd van af375fr. 
Ook te bekomen alle toebehoorten, zooals pompen. 
bellen, sleutels, enz. enz. Alles aan zeer voor
deelige prijzen.
Specialiteit van bankskens voor kinderen. 

Spoedige en trouwe bediening.

RHEUMATIEK
JICHT

GENE Z E N

door'

CLIXÊfc
PHIUPPARï.i

Rhumatisme ! Flerecijn ! Sciatika !
De eenige goede en nieuwste uitvinding tegen 

die wreede kwaal is de ELIXIR PHILIPPART.
Gij, die lijdt dag en nacht in armen, beenen 

en ledematen, gij die gezwollen zijt door flerecijn, 
gij die nooit meer rusten kunt door de aanhoudende 
stekingen van ’t rhumatisme, die u met moeite 
nog kunt bewegen door de stramheid van eene 
verouderde sciatika, uwe redding, uwe genezing 
ligt in ’t gebruik van den E lix ir Philippart.

De E lix ir Philippart is te verkrijgen bij A.Lybeeii 
Apotheker Rousselare en Florent LALLEMAN, 
Apotheker te Iseghem.
15 fr. de groote flesck ; 9 fr. de halve flesch.

UIT TER HAND TE KOÖP
aan zeer voordeelige prijs : Deur, Rame met glas 
Lattestoor zullen, Vensterbank in granit.

Zich te levragen Rousselarestraat, 133.

Velomakerij - Vervoer met autos

Henri Rosseel & Zonen
Reeperstraat, 12, EMELGHEM. 

Verkoop van alle slach van STOVEN
SCHOONE KEUS VAN

Nieuwe Velos en Occasie Velos 
R E P A R A T IE  van VELOS 

Bijzonder vervoer per auto voor zieken, enz.

H A N D EL IN  KOLEN
Duiveneten 

Maïs, Duivenboonen, Fitsen, enz.

Jean SABBE-DEC0CK
Abeele, 219, ISEGHEM.

Telefoon 95.
Te verkrijgen eerste klas van zuivere inlandsche 

kolen aan voordeelige prijzen, duiveneten, enz.

Gelast zich ook met het VERVOEREN van 
alle slach van VRACHTEN aan zeer genadige 

prijzen.

VITRAUX D’ART et de LUXE voor KERKEN en APPARTEMENTEN
in Lood en Koper. — Allerhande Herstellingen. 

SPIEGELRUITEN EN GEBISCAUTEERDE SPIEGELS

- ______Onderneming van GLAS en SCHILDERWERKEN
voor HUIZEN KERKEN en KL0OSTERS

F e l ix  B I L T J A U W
Gentschen Steenweg, 30, K O  R T R I J K ,  let wel op Nr 30.

Daar ik reeds zeer vele werken in Iseghem en omliggende gedaan heb, en alles t jt  vol- ' 
doening mijner klienten werd uitgevoerd, zoobeveel ik mij verders aan tot alle werken wat 

mijn stiel betreft. _ _ _ _ _ _

SPOEDIGE BEDIENING. -  TER TROUW E GEDIEND.

GROOTE MAGAZIJNEN

F É L I X  L E F E V E R E ,
Steenpoort, 16, 

KL O F tX R I  J K

I  Groote keus van Sargiën
I  in W o l, Halfwol en Katoen.
m  -----------

fjf BEDSPREIEN in ALLE TINTEN met Watte en Kapok

m -
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m
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CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen : Bank G. DE L A E R E &  C° Naamlooze Maatschappij 

Fr. I 0 MLLI0EN KAPITAAL Aangesloten bij den Bank van Brussel.
Hoofdzetel te ROUSSELARE. — T e l .  u° i en 2 5 0 .

A r iT M T C P U A P P F M  ■ Aan en verkooP van Beurswaarden
A b t N  l o u H A r r t N  .  Voorschotten tegen waarden aan drager

Rekeningen op zicht 
Kredietopening met of zonder borgtocht 

Inkasseering van alle rentebriefjes (coupons) 

Bewaring van alle waarden zonder of onder zegel 

Handelsinlichtingen - Bijzondere dienst - 

Wissels, checks en kredietbrieven op de bij
zonderste steden van Europa en over zee 

Kostelooze dienst voor het nazien van uit- 
lotingen van titels 

Uitwisseling van vreemde gelden 
Rekeningen zonder lasten

VERHURING van BRANDKASTEN (coffres-forts) in alle grootten en prijzen.

De Bank lneft zijae Mederjrkers in alle Steden yan het Land en op den Vreemde

P R I J Z E N  buiten alle C O N O U R B N T I B

C R É D I T  F O N C I E R  D ’ A N V E R S
H U LPH U IS  Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 . 000 .000  

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon : j b. Spaarkas :
1° op zicht 4 .00  7
2° op term ijn  van een jaar 4 .5 0 ° / '
Langer te rm ijn  volgens overeenkomst.

1» op zicht 3.50 °/o
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 °/<> 
3  op driemaandelijksche rekeningen 4.00 »/„ 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 %
4° op jaarliiksche rekeningen 4.50 ° /0

AANKOOP en VERKOOP van Franscli, Engelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen hij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A M M E  te Iseghem. 
Leden : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunster, 

Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke, 
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem



3. Onderwijsgestichten. Binnen kort zal een 
gehoor gevraagd worden in het Bisdom, om 
afslag te bekomen in al de katholieke onder- 
derwijsgestichten, zooals dit reeds het geval 
is in de provinciën Limburg en Antwerpen. 
Een wensch uitgaande van den tak Kortrijk 
zal tijdens dit gehoor insgelijks] uitgedrukt 
worden, betreffend het dikwijls veranderen van 
schoolboeken. De schoolkosten verzwaren aan
zienlijk door den aankoop der leerboeken. Het 
ware wenschelijk dat men, als ’t kan, zoo 
min mogelijk van handboek verändere.

4. Werkmanswoningen Alle mogelijke invloed 
diende benuttigd om bij de te bouwen werk
manswoningen de belangen der T. G. meer 
dan tot nogtoe in 't oog te houden De voor
keur in de verpachting komt aan de grootste 
gezinnen toe Aan den Heer Voorzitter der inter- 
ministrieele Commissie en aan _ den heer C. 
Vanoverbergh, senator, zal nopens dit punt een 

verzoek gestuurd worden ?

5. Familieloon. Het loon moet afhangen en 
van hei werk, en van den familielast. Gelijk 
in Frankrijk de Compensatiekassen aan de 
hoofden van gezinnen een toeslag uitkeeren. 
zou ook naar een organisme dienen uitgezien 
in denzelfden zin. De openbare meening nopens 
deze zaak zal ijverig bewerkt worden door de 

drukpers

6 Erfenisrechten. De heer Ghyssaert uit 
Kortrijk las een schrijven waarin verzet aan- 
geteekend .wordt tegen het nieuw ontwerp van 
den heer Minister van finantiën waarin bij de 
verhooging der erfenis rechten geen rekening 
wordt gehouden met den gezinslast ; waarin 
zelfs de afslag van 2 O'o per kind, door de 
wet van 19 Oktober 1919 toegestaan, met te
rugtrekking bedreigd wordt.

De eerstkomende vergadering werd vastge
steld op 7 April.

De uitnoodigin en zullen tijdig rondgestuurd 
worden

Te 5 uren werd de vergadering in de beste 
stemming geheven

Namens het voorloopig Comiteit.

De Schrijvers, De Voorzitter,

A. Decock en H. Depraetere E Allewaert.

Hel opkweehen van

jonge broedsel.
Aan kiekens is er veel geld te winnen, doch 

ook veel te verliezen, al naar gelang men er zijn 
werk van maakt om hun passende kost toe te 
dienen, een wel ingericht hok te bezorgen, de 
ziekten en plagen te voorkomen, of dat men zich 
weinig om de hoenders gelegen laat.

Vati den eersten dag van hun bsstaan moeten 
de kiekens het voorwerp zijn van onze bezorgdheid

Er zijn twee stelsels om de jonge kiekens te 
voederen, welke wij tweevoudig zullen lieeten : 
het droog stelsel en het nat stelsel.

Alles ingezien is aanvankelijk het droog stelsel 
het beste.

Om gezond te zijn en zich rap en vlug te 
ontwikkelen, on gemakkelijk te teren, moet het 
kieken van eersten af in beweging zijn, rond-1JV‘‘ vu \a.kj ^ . V/uoii »* Ui. övu j uuhulvyu vyj-i

polken. Wanneer hun droog voedsel voor den bek 
wordt gestrooid, weren zich de jongskens, ver
dringen elkander als in een strijd om het bestaan, 
scharten dat liet stuift, kijken, loeren, zoeken en 
snuisteren, omdat niet het minste krokje aan den 
gulzigen bek ontsnapte Die jacht, dat geweld, is 
hun uiterst heilzaam. Zet men hun integendeel 
veie of nersche brokjes voor, dan flokken de nie
tige wezentjes zich rond den schotel, en spelen 
als treintige kin 'ertjes, hunnen pap binnen. Ze 
worden daardoor erg katijvig en deze beweegloosheid, 
gepaard met den aard van het voedsel, zijn geens
zins geschikt om de verteringsorganen in werking 
te brengen. Slecht begin, dat .. papgeven. Lang
durige proefnemingen hebben bewezen dat de 
sterfte onder de jonge kiekens veel grooter was 
bij de toepassing van ’t nat of vochtig stelsel, 
dan bij het aanwenden van ’t drooge stelsel

Het jong gevogelte geraakt veel sneller en 
steviger te been, zeggen we liever te poote, wanneer 
het in den beginne op droog rantsoen wordt ge
steld, dan wanneer het op sopjes, wordt onthaald 
Dus verstaan eh ! Zaad en graantjes strooien voor 
hst jonge broeisei en wel in zuïke voorwaarden 
dat ze moeten rondpikkelen, zoeken, scharten om 
de beetjes te vinden Dit is een beste oefening, 
kamer- of beter kiekenhok gymnastiek, waardoor 
onze dwergjes hun teere ledemaatjes zullen ontwik
kelen, en waardoor ze tot flink pluimgedierte zullen 
gedijen.

DROOG EN NAT VOEDSEL.
Gedurende de eerste maand worde het droog 

stelsel toegepast, en, naarmate de vogels groeien, 
strooie men het graan wat dieper, steeds met 
hetzelfde doel : aan de kiekens veel, veel lichaams
oefening te bezorgen B v. strooit men het graan 
uit over een laagslsen gehakt stroo, echter niet te 
kort gesneden, : iet zo'ó kort dat de vogels het 
zouden gaan oppiken.

Wanneer de ëerste maand verstreken is, mag 
men, benevens graan, ook geweekt voedsel toedienen.

Welaan, hier volgt een dubbele opgave van 
droog voedsel, waarvan de eerste past aan pas 
uitgekipte kiekens en de tweede aan die reeds 
e ne maand oud zijn.

1. 3 kgr. gebroken graan, 2 kgr. geplette haver,
2 kgr, kanariezaad, 2 kgr. geerste, 2 kgr ge
broken maïs, 1 kgr. ongepelde rijst, 1 kgr. 
gekorreld vleesch, 1 kgr. gort.

2. 3 kgr. gebroken graan, 3 kgr. gebroken maïs,
2 kgr. boekweit, 2 kgr. ongepelde rijst, 1 kgr. 
hennep-(kemp)-zaad, 1 kgr. lijnzaad, 1 kgr. gekor
reld vleesch en 1 kgr gort

Men bemerke hier de hooge weerde van het 
kempzaad en het lijnzaad, waarvan de olie groote
lijks bijdraagt om de pluimen, de pracht en den 
glans bij te zetten die het sieraad vormen van 
de hennen en den haan.

NA DE EERSTE MAAND.
Wannner het broedsel vier weken oud is, mag 

men het nat, beter gezegd deegstelsel invoeren, 
’s Morgens in de vroegte en rond drie uren 
’s namiddags, stelt men de kiekens den schotel 
of het trogje voor met de vochtige mengeling erin, 
en tusschen dezen morgen- en avondmaaltijd, 
strooit men hun nr £ der droge mengeling voor 
dien schotel moet men niet laten staan om de 
kiekens toe te laten er af en toe te gaan. Nadat 
iillen zich verzadigd hebben, dus na ten hoogsten,

een kwartier uurs. nemo men den pot of het 
baksken weg, en, voor men die een tweeden keer 
voorzet, draagt men er zorg toe, alles nog eens 
goed dooreen te mengen.

Ben «lek m’n lipje» voor de jonge hoendertjes, 
en waarvan ze uitnemend veel deugd zullen hebben, 
is een deegje (niet te nat of te droog) samenge
steld uit : 2 deelen grof- (of honden)-beschuit,
2 deelen havermeel, 1 deel gruis, 1 deel vleesch- 
meel. Men doorwerko die bestanddeelen zoo, dat 
men ei een vasten, neschen deeg van bekome.

Twee hoofdzaken zijn verder : groente en water. 
Van eersten af moet men jeugdig groente aan het 
broedsel geven : saladebladeren, spinazie, gehakte 
ajuintjes, enz. Gedurende de vier eerste weken 
stelle men dat groente voor in bakjes of schoteltjes, 
anders mooschen de kiekens ermede, betrappelen 
het en zijn er vies van. Later hangt men het 
groente in een boondje op, zooals men altijd best 
doet wanneer het kiekens geldt.

Het drinkwater vemieawe men drie, en in de 
langste dagen, vier maal per dag, en, na enkele 
minuten neemt men het weg. Het is klaar als de 
zon dat de kiekens meer drinken wanneer ze op 
droog rantsoen zijn gezet, dan wanneer ze geweekt- 
of diegvoedsel krijgen.

Spoorwegramp in Frankrijk.
16 dooden en een 40 ta l gekw etsten .

De sneltrein die Parijs ten 5 ure namiddag 
verlaat, is Zondag in de statie van Port-à-Binson, 
rond 6 ure 40 op een manuvreerenden goede
rentrein geloopen De sneltrein had eene vaart 
van ongeveer 100 kilometers in het uur. Zooals 
men denken kan, was de schok uiterst geweldig. 
De fourgon en de lokomotfef van den manœuvre- 
renden trein werden uit de riggels gelicht en 
weggeslingerd De sneltrein was samengesteld 
uit vier rijtuigen van derde klas, twee rijtuigen 
van tweede, twee van eerste klas en een spijs- 
wagon. Het eerste rijtuig van derde klas werd 
verbiijzeld en de twee volgende wagons van 
derde klas werden erg beschadigd.

Spoedig waren de reddingswerken ingericht, 
dank aan de zorgen der gendarmerie van Dor
mans en de bewoners der nabij het spoor ge- 
stane huizen. Geneesheeren uit Epernay en 
Chatillon-sur-Marne waren eveneens spoedig ter 
plaats.

Van onder de stuk geslagen wagons haalde 
men 16 lijken. Het zijn meest soldaten die op 
weg waren naar hun garnizoen in den Elzas. 
Er waren ook een 40-tal gekwetsten. Dezen 
werden onmiddelijk verzorgd, en men bracht de 
ergst gestelden naar het gasthuis over.

Het verkeer was heelemaal onderbroken. De 
treinen Parijs-Nancy moesten langs het spoor 
Epernay-Reims gestuurd worden

Door een wonder toeval hebben den meka- 
nieker van den sneltrein of de treinoverste M 
Tissier zich bevindende in den fourgon gespannen 
aan den tender, geen letsel bekomen. M. Tissier 
was dadelijk uit den fourgon gesprongen en deed 
zijn trein door seinen dekken, aldus een nieuwe 
ramp vermijdend, want een tweede sneltrein 
was in aantocht in dezelfde richting.

De genaamde Bouderie, sapeur bij het 18’ 
geniebataljon, die aan de hand gekwetst werd, 
verhaalde :

“ Wji waren in een kompartiment. stampvol 
soiuaiell, ludii wij vuui^ieci ie uegiijpen wäi öi

omging, een vreeselijken schok gewaar werden 
en op het spoor terecht kwamen. Mijn gezellen 
zijn allen dood of zwaar gewond De hulp was 
spoedig ingericht en wij kregen de noodige 
zorgen Een trein uit Epernay voerde de min 
erg gekwetsten mee terwijl de anderen per auto 
naar het gasthuis van Port-à-Binson overgebracht 
werden ,,

Rond de Fransch-ßelgische conferentie 
over de Roeraangelegenlieden.

Het grootste geheim wordt bewaard over de con
ferentie welke gehouden werd op de Quai d’Orsay, 
over de Rôeraangelegenheden. De discussie welke 
zeer vriendschappelijk geweest is, heeft eene vol
ledige overeenkomst bewerkt tusschen de twee 
gouvernementen over de besproken kwesties.

De voornaamste daarvan moet die van het ver
voer geweest zijn. Hunne methodische organisatie 
voortzettende, hebben de Fransche en Belgische 
gouvernementen besloten, tegenover het wankelbaar 
Duitsche regiem, de rechtstreeksche uitbating te 
stellen der ijzcrenwegen van der. linker-Rynoever 
en het Roergebied, door de Belgische en Fransche 
overheden. Tot heden toe werd het 'ervoer per 
spoor verzekerd door de militaire overheden, onder 
bestuur van generaal Payst.

Het komt er op aan, het vervoer uit te breiden 
en een bestendig karakter aan onze exploitatie te 
geven Daarom zal het ijzeren wegsysteem van den 
linkeroever en het Roergebied, bestuurd worden als 
een waar zelfstandig net.

Generaal Dégoutté blijft natuurlijk meester over 
de gansche administratie, terwijl hoer Breand, 
onder-bestuurder der Staatsijzerenwegen, het bestuur 
zal waarnemen.

De nieuwe regeling zal in voege treden zonder 
uitstel, on nadat de onderhandelingen met Engeland 
zullen afgeloopen zijn.

SENAATCOMMISSlË
De Senaafcommissie heeft Donderdag bijeen 

gekomen. Heer de Broqueville gaf eene uit
eenzetting 'an het nieuwe voorstel, ingediend 
tot oplossing van het Vlaamsche Hoogeschool- 
vraagstuk. Ziehier de voornaamste bepalingen 
van dit voorstel :

Art. II. — Behalve de lessen welke thans 
aan de Hoogeschooi gegeven worden door 
leeraars welke het recht blijven behouden hunne 
lessen in het Fransch voort te zetten, zal ook 
het hooger onderwijs verplichtend in het Fransch 
gegeven worden in de bijzondere scholen.

In een ander alinea wordt gezegd :
Het hoogeronderwijs zal in alle geval, ver

plichtend in het Fransch gegeven worden, in 
de andere faculteiten en zulks ten beloope van 
de helft der lessen welke door Koninkl. besl. 
zullen worden vastgesteld.

Art. III De studenten hebben vrije keuze 
de lessen in het Vlaamsch of in het Fransch 
te volgen en daarover in het Fransch of in 
liet Vlaamsch hunne examen af te leggen

Over dit voorstel werd een hevige bespreking 
gehouden. De heer de Broqueville betoogde 
dat zulks een voorstel is dat dient aangenomen,

omdat de toekomst van ’t land er mede be

moeid is.

De Walen hebben zich tegen het voorstel 
verzet dat bij stemming werd verworpen met 7 

stemmen tegen 7.

De Vlamingen stemden voor ; de Walen en 
franskiljons stemden tegen

De Senaatcommissie Jbesloot nogmaals twee 
verslaggevers aan te duiden. Dit voorstel werd 
aangenomen met 10 stemmen tegen 3 en 1 

onthouding.

Toekomenden Dinsdag zal eene nieuwe ver

gadering plaats hebben

De Senaatcommissie heeft dus deze kwestie 
onopgelost gelaten en zal de Senaat zelf zich 

laten uitspreken.

Van alles wat.
Hevige, brand te Bergen.

Een depot der 5 legerafdeeling vernield.
Dinsdag morg=nd heeft een hevige brand de 

bureelen en magazijnen van het depot der 5e le- 
gerafdeeling in asch gelegd.

Duizenden uniform en uitrustingen werden ver
nield ; al de stukken voor de mobilisatie der 5e 
legerafdeeling werden mede de prooi der vlammen.

Van het gebouw, het oud « Hotel des Chartriers », 
dagteekende der XVIe eeuw, waar de bureelen in 
gevestigd waren, blijft nog enkel een puinhoop.

De schade wordt op minstens twee miljoen fr. 
gerekend.

Juweelendieven aangehouden.
De genaamde Christiaen I. ., 54 jaren oud, af

komstig van Gembloux, die te nadeele van M. J. 
Koninklijkestraat te St Joost-ten-Noode, voor 17000 
frank juweelen had gestolen, is Zondag te Milnoy 
(Frankrijk) aangehouden, toen hij van den trein 
komende van Brussel, afstapte. De dief was nog 
in het bezit der gestolen juweelen.

Door een tre in  vermorzeld.
Maandag morgend werd aan den spoorwegovergang 

! van Brages-bij-Hal, hot lijk gevonden van Joseph 
I Ravet, 40 jaar oud, landwerkman, afkomstig van 
j  Brages, die Zondar nacht door een trein moet 

verrast zijn goweest, toen hij huiswaarts ging. Do 
j  ongelukkige was vreeselijk vermorzeld

Driem aal grootvader op een dag.
M A M , een rustend onderwijzer te Colmar,

! vernam Maandag dat zijne dochter, te Mulbause 
i  getrouwd, de gelukkige moeder van een dochterken 

geworden was, en op ’t zelfde oogenblik kwam hem 
uit Straatsburg een telegram toe van zijnen zoon 

; en zijne schoondochter, de geboorte van een twee
ling meldend

TEGEN DE ITALIAANSCHE VRIJMETSELARIJ
Ingrijpen van M. Mussolini.

De Groote Raad van liet Fascism heeft op 
bevel van M. Mussolini, te Rome eene buiien- 
gewone vergadering gehouden, ten einde maat
regelen te treffen tegen de vrijmetselaars.

Vier in ambt zijnde ministers woonden de 
zitting niet bij, aldus bekennend dat zij deel 
uitmaken van de loge. De groote Raad heeft 
die vier ministers verwittigd, dat zij op staanden 
voet hun ontslag moesten indienen bij de loge.

, Vervolgens stemde de Groote Raad een streng
Uil UtrZOC <V UIIJ IC TrfcHic amblcnarcn
tot de vrijmetselarij behooren. Zij zullen uit 
de fascistische partij gesloten worden.

Te Eecklao heeft er peerdemarkt geweest. 
De peerden waren duur verkocht aan prij7en 
van 3000 tot 5000 fr

Te Brusssl hebben ze een honderdjarige 
gevierd, de genaamde Rosalie De Cock. De 
koning heeft ze een bezoek gebracht Er wierden 
groote feesten ingericht ter harer eer. Dat oud 
vrouwtje bezocht ook het graf van den on
bekenden soldaat. Het is de eerste maal dat 
Brussel een honderdjarige viert.

Wanneer hst ongsiuk er zich meJe b.imoeit.
— Een inwoner van Vieux-Tiège, M D .., 
werd ’s nachts wakker door een gerucht ko
mende van het irelijksvloers. De man sprong 
op en zag dat dieven bij hem langs het venster 
waren binnen gedrongen en bezig waren met 
alles te stelen wat waarde had

Zonder een stond te verliezen sprong M. D. . 
op zijn velo en reed naar de gendarmerie om 

I hulp te halen.

De gendarmen vroegen hem zijne identiteits
kaart ; daar hij ze niet bij hem had. maakte 
men proces verbaal op. Toen D nu terugkeerde 
snapte hem de politie omdat hij zonder licht 
reed en stelden ook een proces-verbaal op.

Toen D t’huis kwam waren de dieven 
weg en die loopen nog zonder proces-verbaal.

Ben Pauselijke onderscheiding.
Z. H. de Paus beeft besloten van binnen kort 

de grrote onderscheiding der « Gouden Kcos », te 
zenden aan de Koningin van Spanje.
.^De laatste « Gouden Koos » werd door Paus 
Leo X III gezonden aan Koningin Elisabeth van 
Belgie.

Deze groote onderscheiding, de « Gouden Roos », ' 
zal door den Paus gezegend worden

S T A D S N IE U W S
Huilerie Vande Moortele 

De vergadering der aandeelhouders zal plaats 
hebben n iet op 4 M aart maar op Dinsdag 
6  M aart 1923.

Bond der Ver<enigde Grondeigenaars.
Morgen Zondag 25 Februari om 3 ure stipt 

in 't lokaal « Den Hert » ALGEMEENE BE
LANGRIJKE VERGADERING 

Dagorde : Verslag verloopen jaar.
Uitleg betrekkelijk de toepassing der nieuwe 

huishuurwet

Allerhande besprekingen.

larestraat, op den grond van aan de Klooster" 
straat tot bijna aan de kerk van het H. Hert- 
De Zusters wijdden zich aan de zorg der zieken 
en het opleiden der jeugd Onder hen vindt 
men dochters van welbekende Iseghemsche 
familiën • Bonte, Bouckaert. Defauw, De longhe, 
Dhondt, Geldhof, Lafaut, Lefebvre, Van Wtberghe 
Werbrouck. enz. Het nog bloeiend klooster 
der Grauwe Zusters te Roeselare werd in de 
XVII eeuw gesticht door Zusters uit onze stad. 
Het onderwerp is dus heel belangrijk en veel 
volk wordt er verwacht- Toegang vrij voor 

iedereen.

— Jufvrouw Eugenie Oosterlynck, winkelier' 
ster Kerkstraat alhier was Dinsdag te Roeselare 
op de markt toen zij er een geldtasje vond 
en het aan de politie overhandigde. Eenige 
oogenblikken nadien k w a m  de genaamde Marie 
Deblauwe uit de Vijfwegenstraat te Roeselare 
haar beklag doen bij de politie. Seffens wierd 
haar het gevonden geld terug gegeven

— Dr Emile Vandeputte reed Woensdag met 
zijn auto langs de Gentstraat, op den hoek 
dér Marktstraat kwam hij in botsing met een 
kamionauto van Wacken Zijn auto is bescha
digd, doch niemand wierd gekwetst.

— Woensdag was een meisje in den winkel 
gedrongen van Gilbert Declerck in de Omme- 
gangstraat. Toen alles stil was kwam zij achter 
den toog uit, doch den planché wipte op wat 
de huisbewoners hoorden, maar nu ook kwam 
Narden Declerck binnen en vatte de diefegge- 
Zii is gekend en er is klacht bii de politie 

gedaan.
— Verschillige winkeliers werden gestraft 

om de prijs hunner etelijke waren die Z'j ten 
toon stelden niet te hebben uitgehangen

BURGERS BBLANGEN
Leenkas to t aankoop van kleine werktuigen

Ten einde de door de regeering' toegekende 
toelagen te kunnen bekomen, worden de leden 
die zulks nog niet gedaan hebben, dringend 
verzocht de rekeningen der geplaatste werk
tuigen in te dienen bij den Voorzitter M. 
Camiel Bourgeois of bij den Schrijver Martyn 

Vanhaverbeke.

— Morgen Zondag zijnde de laatste Zondag 
der maand komt M Gillot naar Iseghem zitting 
houden in ’t lokaal van den Café Royal Nieuw- 
straat. De leden van den Burgersbond die 
begreeren hem te spreken over zaken van oor- 
logschade of andere bijzondere dingen, worden 
verzocht zich aldaar te begeven van 10 1/2 tot 12 u.

—  BOOMTFELT Morgen Zondag den 25 
Febr. 1923. zal in het « Damberd », om 3 ure, de 
volgende les geireven worr’en : Wintersnoei van 
Peer- en Perzikboomen ; Voorzorgen tegen 

ziekten en insekten.

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN ■

Gaston Vermeulen, zv. Cyriel en Idonia Vanden- 
bulcke, Winkelhoek 46 — Camiel 5'aes, zv..
Michel en Pharailde Dejjroote, Sloore 163 —
Margaretha Dejonghedv Juliaitn en Laura Goddeeris,. 
Rousselarestraat 100. — Jacques Billiau, zv Octave 
en Ghislena Seranna, V. d Bogaerdel 8 - Maurits

—  Madeleine Meuleb'hMiek.dv. Hy rille en Suzannë 
Vermeulen, Rousselarestraat 239.

STERFGEVALLEN :

Finnin Herremans, 26 d. zv. Louis en Maria 
Deruyt — Helena Lepercq, 11 in dv Triphon en 
Phaiailde Platteeuw.

Geldleeningen.
Leeningen worden toegestaan aan handelaars 

en neringdoeners zonder Irorgtocht, bedragen 
en intresten volgens overeenkomst.

Men verlangt ook spoedig te koopen fabrieken 
in allen aard, hofsteden, kasteelen, villas, brou
werijen, maalderijen, stokerijen, weverijen, 
spinnerijen, enz. enz.

Kapitalen voor groote ondernemingen alles 
zonder borg of hypotheek.

Spoedig schrijven aan
M G u s t a f  RAMON, Handelsreuiger, 

Moorseele.

TEN BUREELE VAN DIT BLAD

Rousselarestraat, 97, ISEGHEM
te verkrijgen

RABBONI ~
Eenvoudige overwegingen. Dit boek in 5 

verschillige afleveringen is verschenen en is 
bijzonder geschikt voor Jonge Dochters °n 
Religieuzen Schoone gerievige handboekjes in 

percaline verbonden.

RABBONI is een der beste en aangenaamste 
geschenken die men aan een Religieuse geven 
kan Prijs 3 50 fr. per boekdeel

Groote keus van Mis en Vesperboeken en 
allerhande kerkboeken.

Belangrijke voordracht.
Woensdag aanstaande, 28 Februari om 6 1 2 

ure ’s avonds zal de E. P Hildebrand in de J  

feestzaal der Congrei atieeen voordracht houden j  

over « het gewezen klooster d r Grauwe Zusters ! 
van Iseghem. » Over hetzelfde onderwerp heeft 
de geleerde spreker vroeger reeds belangrijke 
studies uitgegeven in de tijdschriften : « Fran- 
ciscana » en « Dietsche Warande ». Dat klooster, 
gesticht in 1486, stond in de huidige Rousse

Het Ideaal Kiekenpoeder Salvator dat reeds 
onder alle kweekers als het beste genees
middel tegen alle ziekte van het pluimge
dierte bekend staat zal voortaart enkel naar den 
naam van den uitvinder : IDEAAL KIFKFNPOE- 
DER STFPPF genoemd worden. (Prijs : 3 fr. ; 
per post 3 25 fr. Onnoodig op den steeds groeien- 
den bijval te steunen, wie het gebruiken wil 
zal het ondervinden Te bekomen in de Apotheek : 
Calliau Hoogstraat 15, BRUGGE ; Deleu, Steen
straat, BRUGGE en in het hoofddepot : Apotheek 
STEPPF, te Geeraardsbprgen.

Leon Rousseau-Verfaillie
Krekelm otestraat, 391, bij de Paterskerk  

I S E G H E M
beveelt zich aan voor het maken van NIEUWE 
VELOS Alle reparatien worden canvaard, 
Nieuwe velos 1 jaar gewaarborgd van a f 375fr 
Ook te bekomen alle toebehoorten, zooals pompen, 
bellen, sleutels, enz. enz. A lies aan zeer voor
deelige prijzen.
Specialiteit van bankskens voor kinderen.

Spoedige en trouwe bediening.



WORDT AANSTONDS GEVRAAGD bij Camiel 

SPRIET, Steenhouwer, Statiestraat, een W erk
man, voor marmer te leeren bewerken, stand

vastig werk.

NIEUWS NIEUWS
T O M B O L A  

v o o r d e  E e r e - C o m m u n i k a n t e n
125 Franken

Ie prijs : 1 kostiiim waarde fr 85
dienende voor den tweeden dag der 
Eere-Commuuie.

2e prijs : Werkersbroek waarde fr. 25

:;o prijs : Werkersbroek waarde fr. 15

fr. 125
 ̂ Ieder cliënt die eene kostuim koopt voor de

l'.ere-Communie heeft recht aan een lot, ónmoge
lijke eoBcurentie.

HUIS VAN VERTROUWEN

D E L A N O Y - D E M E Y  
Groote M arkt, 4, ISEGHEM.

MEN VRAAGT een Werkmanswoonhuis te
koopen, bij voorkeur met lochting. — Schrij
ven met opgave van prijs onder de letters 
L D. W ., bureel van ’t blad.

Valère Bourez-Kesteloot vraagt qoede STUK- 
WERKBOORDERS.

GEVRAAGE* uit ter hand te koopen een BUR- 
GERSHUIS voor bediende. Aanbod ten bureele 
van ’t Blad.

Aanstonds GEVRAAGD een MEISJE om in 
het huishouden te helpen voor het overige 
van den tijd kunnende leeren naaien alsook eene 
NAAISTER om werkkleederen te maken. Goed 
loon. Zich te bevragen bij DELANNOY-DEMEY, 
Groote Markt, 4.

M A RK T PR IJZEN .
ROUSSELARE iO Februari. Haver, 72 tot '75 

peerdeboonen, 00 tot 00 ; aardappelen, 10 à 15 
fioter 1(5.50-17 50 fr.de k ; eieren ’t stuk, *16 à 48 
koolzaadolie, 360 tot 000; liinzaadolie, 362 tot 
000 ; krolzaad 115 tot 000 ; lijnzaad, 1 12 tot 
000; koolzaadkoeken, tot 55 ; lijnzaadkoeken 
Ü6 ; sodanitraat, 112.00 ; ammoniak, 145 00 
'Uikerij, 59 tot 00 ; duivenboonen, 58; hooi, 28 
tot -10; strooi, 20 tot 26.

Gevraagd SCHRIJNWERKERS bij J. DENYS-GITS 
Gentstraat, 31, Iseghem.

MEN VRAAGT MEISJES
voor aan de doozen te werken, bij H enri 

STROBBE-BOURGEOIS.

OPENBARE VER KOOP ING 
van een

WOONHUIS
m et Stalling afhankelijkheden en Land
te ISEGHEM, Molstraat. —

De Notaris LE GORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

Stad ISEGHEM, Molstraat.
Een W OONHUIS met stalling, afhankelijk

heden en Land, samen groot volgens meting, 
19 aren 40 centiaren, Sektie D deelen van 
nummers 562c, 1563a, 1565a en 1566.

Ingesteld 1500 fr.

INGENOTTREDING. Van het huis met 
1 Mei aanstaande Van het land met het 
scheren en weren van de vruchten

ZITTING :
OVERSLAG op Donderdag 3 M aart 1923

om 2 ure namiddag te Iseghem. ter 
herberg Sint HILONIUS, bewoond door Heer 
Frederic Kerckhof.

De koopers worden vriendelijk verzocht zich 
te voorzien van hun huwelijksboekje of een 
uittreksel uit hunnen geboorte akt.

SR
f  E e F e -C o n o fo t in ie  '  G rc s c ije n k e n
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GROOTE KEUS VAN KERKBOEKEN
witte en alle slach van leder en kleuren

Prachtige Missels — PATERNOSTERS in nacre, zilver en verm eil
CABAS IN DAIM, LEDER, ZIJDE, EN PANE 

Schoone keus van DOZEN in Laque de Chine — Naaidozen 

Schrijfdozen — Fantasiedozen voor Juweelen — Coinpasdozen

Schilderdozen

A L B U M S  voor P O R T R E T T E N  en P O S T K A A R T E N

W i j w a t e r v a t j e s  v a n  a f  3 . 5 0  f r .

ALLE SLACH VAN KADERS EN PRENTJES.

Gedachtenissen voor Eere-Communiekanten in kleur en gouddruk
SPIJSKAARTEN  VOOR FEESTMALEN

! !

ÏtÉ te bekomen ten bureele van ’t Blad Rousselarestraat, 97, ISEGHEM.
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AUTO-GARAGE LE LION
Téléphoon 73

—  VUYLSTEKE Gebroeders ~

WERKTUIGKUNDIGEN

Rousselarestraat 26-28, ISEGHEM.
mill II I I ------- — WTW—0——W — HM I I —

A utos : FJST, F O ttD , C l T H  O JE IV enz. 
Motos : F N , SAFIOJLEA, INDIÆJV.

Andere merken naar keus der Klanten.

GROOTE KRACHT —  KLEIN VERBRUIK -  VOORDEELIGE PRIJS.

Het huis gelast zich met de herstellingen van Autos en 
Motos, van alle merken.

CAISSE COMMERCIALE DE ROÜLERS
doorheen ‘ S ank  Gr. D E  LA lli HF! & G° Naamlooze Maatschappij 

Fr. I 0 fVS L L10 £ N KAPITAAL Aangesloten bij den dank van Brussel.
Hoofdzetel te ROUSSELARE. — Tel. n° i en 250.

rro*B . * cr. taenaSR «

AGENTSCHAPPEN
ISEGHEM.
YPER,
KOMEN,
STADEN,
ARDOYE,
MEULEBF
BRUSSEL

KE,
, (35, Kunstlaan ,

Tel. No 6  

Tel. No 98 
Tel. No 6 8  

Tel. No 21 
Tel. No 28

Tel. No 30626

Aan en verkoop van Beurswaarden 

Voorschotten tegen waarden aan drager 

Rekeningen op zicht 

Kredietopening met of zonder borgtocht 

Inkasseering van alle rentebriefjes (coupons) 

Bewaring van alle waarden zonder of onder zegel 

Handelsinlichtingen •- Bijzondere dienst - 

Wissels, checks en kredietbrieven op de bij
zonderste steden van Europa en over zee 

Kostelooze dienst voor het nazien van uit- 
lotingen van titels 

Uitwisseling van vreemde gelden 
Rekeningen zonder lasten

VERHURING van BRANDKASTEN (coffres-forts) in alle grootten en prijzen.

De Bank heeft zijin W îIôw)ûm iQ alle Steden vaa het Land en op den Vreemde

Studie van den Notaris M USSELY te Ledeghem.

Verkooping van Automobielen
te l edeghem,

«C A F É  D E  L A  PO ST E» D o n d e r d a g  1 M a a r t
1 9 2 3 ,  om I ure namiddag, namelijk van: x CA M IO N  
« K E L L Y  » 4 ton ; 2 C A M IO N S « C O M M E R C A R  » 
3 ton: V O r rU R E  tvpe « T O R P E D O » , 5 plaatsen 
met elektrieke ingangzetting en verlichting en af
neembare wielen; I C A M IO N ET T E  met nieuwe kas, 
draagvermogen 800 kilos. Alle in goede staat en 
reisveerdig

Verders CA M IO N  voor peerden, draagvermogen 
4.000 kilos, V O IT U R E  op caoutchouc 4 plaatsen, 
en 2 R O A D CA RS .

Komptante betaling.

RHEUMATIEK! 
J I C H T

6 E N E  Z E f

Studie van den Notaris M U S S E L Y  te Ledeghem.

De VENDITIE van BOONSTAKEN te Le

deghem in den « Café de la Gare », gesteld 

op Maandag 26 Februari is uitgesteld.

Studie van de Notarissen D E  W A E G H E N A E R E  

te Nederbraekel en S C H O T T E  te Ingelmunster. 

O P E N B A R E  V E R K O O P IN G  van

D R IE  W O O N H L  IZEN
Bouwgrond en Landerijen 

te Ingelmunster
en een Woonhuis alsmede 30 Ha. Bosch 

te Meulebeke
Inlichtingen en plans ter Studie van de Notaris 

De Waeghenaere te Nederbrakel
I N S T E L  m e t  p r e m i e  D i n s d a g  2 9  F e b r u a r i  1 9 2 3  
O V E R S L A G  D i n s d a g  1 3  M a a r t  1 9 2 3 ,  telkens 

om I ure namiddag ter herberg «H e t Damberd» 
bij Edmond Caluy te Ingelmunster.

PHIUPPARï

Rhumatisme ! Flerecijn ! Sciatika !
De eenige goede en nieuwste uitvinding tegen 

die wreede kwaal is de ELIXIR PHILIPPART.
Gij, die lijdt dag en nacht in armen, beenen 

en ledematen, gij die gezwollen zijt door flerecijn, 
gij die nooit meer rusten kunt door de aanhoudendo 
stekingen van ’t rhumatisme, die u met moeite 
nog kunt bewegen door de stramheid van eene 
verouderde sciatika, uwe redding, uwe genezing 
ligt in ’t gebruik van den E lix ir Philippart.

De Elixir Philippart is te verkrijgen bij A.Lybekk 
Apotheker Kousselare en Florent LALLEMa N, 
Apotheker te Iseghem.
15 fr de groote flesch ; O fr. de halte Jlesch.

VENDITIE van EXTRA ZWARE

OLMEN B O O M E N
te ARD0YE, Vierkaven

De Notaris D U P O N T  te Ardoye, met tussche \ 
komst van de Notaris L E  C O R B E S I E R  te Iseghem

zal o]) M a a n d a g  1 2  M a a r t  1 9 2 3  om 2 ure na
middag, openbaar verkoopen de zware O L M E N  
BOOM EN , staande te Ardoye (Vierkaven) aan de 
hofstede bewoond door Henri COU CK E.

i3 0/0 en komptante betaling.

Aan de SCHOENMAKERS van Iseghem i

Vfrmaard SCHOEN IN K T Z W A R T
overtreft alle bestaande artikelen 

Eenige Fabritk ALBERT VERGUCHT  
St Janstraat, 55, THIELT 

vraagt DEPOTHOUDER voor Iseghem en om trek.
VERKRIJGBAAR bij O mer HOORNAERT, 
Ommegangstraat.

Velomakerij - Vervoer met autos

Henri Rosseel & Zonen
Reeperstraat, 12, EMELGHEM. 

Verkoop van alle slach van STOVEN
SCHOONE KEUS VAN 

Nieuwe Velos en Occasie Velos 
R E P A R A T IE  van VELOS 

Bijzonder vervoer per auto voor zieken, enz.

H A N D E L I N  KOLEN
Ouiveneten 

Maïs, Duivenboonen, Fitsen, enz

Jean SABBE-DEC0CK
Abeele, 219, ISEGHEM.

Telefoon 95.
Te verkrijgen eerste klas van zuivere inlandsche 

kolen aan voordeelige prijzen, duiveneten, enz.
Gelast zich ook met het VE RV OER EN  van 

alle slach van VRACHTEN aan zeer genadige 
prijzen.

GEVRAAGD DEFTIGE JUFFROUW kennende 
de STENOGRAPHIE en DACTYLOGRAPHIE 
Vlaamsch en Fransch Onnuttig zonder gegronde 
kennissen zich aan te bieden Bureel van ’tblad.

VITRAUX D’ART et de LUXE voor KERKEN en APPARTEMENTEN
in Lood en Koper. — Allerhande Herstellingen.

SPIEGELRUITEN EN GEBISCAUTEERDE SPIEGELS

Onderneming van GLAS en SCHILDERWERKEN 
voor HUIZEN KERKEN en KL0OSTERS

F e l i x  B I L T J A U W
Gentschen Steenweg, 30, K O R T R I J K ,  let wel op Nr 30.

Daar ik reeds zeer vele werken in Iseghem en omliggende gedaan heb, en alles t t vol
doening mijner klienten werd uitgevoerd, zoobeveel ik mij verders aan tot alle werken wat | 
mijn stiel betreft _____________

SPOED IG E BEDIENING. —  TER TROUW E GEDIEND.

WM mm-
m GROOTE MAGAZIJNEN

1 F É L IX  LEFEV ERE , Steenpoort, 10, 
K O R T R IJK

m  
f&i

!  G roote  keus v a n  S a rg ië n
3  in W o l, Halfwol en Katoen.
p r  -----------

H  HKDSPUKIEiN in ALIÆ TINTON met Watte en Kapok

m--

m

m
m

m

m

m

m

kg

fis

i f P R IJZ E N  buiten alle CON CU REN T IE  ||

C R É D I T  F O N C I E R  D ’ f t f I V E R S
HULPHUTS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 .000

B Spaarkas :
1° op zicht 4 .0 0 ° /
2° op term ijn  van een jaar 4 .5 0 ° /
Langer term ijn  vólgens overeenkomst.

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.50 °/o
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 ° /0 
3 op driemaandelijksche rekeningen 4.00 ° / 0 
3 » op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 ° /0 
4° op jaarliiksche rekeningen 4 .5 0 %

AANKOOP en VERKOOP van Flansch, E o l is c h  en AmeriRaaasch Papier
aan de voordeelloste wisselkoers

Verdere inlichtingen Kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A M M E  te Iseghsm. 
Leden : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef SPINCEIVIÂILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.



HUIS

J ,  V a n l a n d e g h e m - ß e h a e g h e

Groote Markt, ISEGHEM.

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende CORSETS merk

H D B
H . D . B  Overgroole keus en laatste nieuwigheden 

BRUXE'LES aa,) pi*ijzen buiten alle eoncurentie.

G . H O E T  A N N E ,  opticien, StAmandstraat 8, KOUSSELAKE
Waarom wordt het huis, G. Hoet-  HUIS V A N  V E R  i ROUWEN

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer tn 
meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met esn 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
het nummer van ’t gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen ran bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
double', nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt Brillen en pince-nez van af 3 fr 
't stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met. fijnf monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, lougues-vues, barometers en kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximatbermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz .

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zorn 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Oerrrain Hoet-Anne, St Amandstraat 8 . tegen dp Ntordstraat. ' Sofisselare 

Er Ss altijd een oogmeester ten ieder beschikking

Florent Devos-Dejonckheere
Huurhouder en Voerman

StaürpSaats, 2 8 , IS E G H E M

Bericht zijne medeburgers, dat hij schoone 
nieuwe .rijtu igen  aangekocht heeft voor HUWE
LIJKS-, DOOPPLECHTIGHEDEN, enz.

Deze Rijtuigen zijn gemaakt naar het laatste 
stelsel, wielen beleid met caoutchou.

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat, 25, ISBG-HEM.

Verkoop van alle slach van kleederstoffen aan 
zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
coupons en andere ellegoederen.

MOEDERS jvooralleer aankoopen te doen, koml 
zien raar de prijzen otizer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

HUIS VAN VERTROUWEN

dos. Vanlandeghem-ßetiaegiie
Groote ftfarkt, 2 1 , IS E G H E M .

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Witgoedartikelen
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. ii 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

Om uit gemeenzaamheid te scheiden

Over te nemen 

eene Stoom borstel fabriek
(met Mekanieke en [elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor alle 

inlichtingen zich wenden tot den Heer A l o is  

TIM PERM  AN, Ie Iseghem, of schrijven ^onder 

de letters l'A X , postliggende te Brugge.

Timmer- en Schrijnwerkerij

O S & a R V ER B E K i f i
Van den Bogaerdelaan, 4, ISEGHEM.

Ten gevolge van het overlijden mijns vaders 
zal ik mij nu gelasten met het maken van alle 
slach van timmer- en schrijnwerk, meubels, enz. 

Alles goed en kloek gemaakt en in droog 
hout.

ONXJK S IA T 1 0 X A L E  B U U D I U

S E D E R T  4 0  J A R E N
genezen zij jaarlijks vele duizenden personen.

Opgep«*t roor de namaaksel». — Eischt wei op 

iedere dooi den num  ran F. VERGAUWEN.

BORSTPILLEN
van F. VERGAUWEN

tegen

HOEST -  VERKOUDHEID ASTHMA 
BRONCHIET -  INFLUENZA

en alle ziekten der luchtpijpen en der bont.
Zij verzachten van den eersten dag en geneun 

na enkele dagen.

PRIJS : ~ fr. de doos in alle goede apotheken.

2° Bloedpiilen van F. VERGAUWEN
tegen

V E R S T O P T H E ID , H A A C IZ IE K T  RN , 
6 A L ,  M I.IJM K .V  Z U C K , K K KKK .V  
D E K  J A l t E K  en alle ziekten veroorzaakt 
door de onzuiverheid van het bloed.

Prijs der doos : S  fr.

DÉPOT : Apotheek f .  VERGAUWEN.
160, Anspachlaan, Brussel.

tWï'
G E W A A R B O R G D  G E W A P E N D  BS  T O N  J'

^  Gepreste Cimentbuizen op alle wijden j

I  CITER.\S en P>ElRPUTTEN van gelijk welken inlioud |
STEENPUTBUIZEN, ENZ.

9 
i

Dweersstraat, 17, ISEGH EM

---  — —  — ----- 7 — ■ - —  ■

f l m a n d  D e n y s - f l o c h e p i e d

H O U T  
Het huis JULES DELSAERT van W aterm ael

bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbende 
dat hij heden te koop biedt toppen van beu
ken, erabels, steenbeuken, berken aan zeer 
voordeelige voorwaarden alsook zware beuken, 
platanen, linden, abeelen, keerselaren, berken, 
canadas, zware eiken, olmen, enz. enz.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FL0C0NW0L 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S PuE D IG E  E N  TROUWE B E D IE N IN G . 

In 't  groot en in ’t  klein 
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
d e : P E L I c h y s t r a a t , 12 ,

recht over St Hiloninskerk ISEGHEM.

U IT  T E R  HAND TE K O ^ P
aan zeer voordeelige prijs : Deur. Rame met glas 
Lattestoor zullen, Vensterbank in granit

Zicli te bevragen Rousselarestraat, i 3 .

C a m i e l  B E L Æ E 2 V

Kortrijkstraat, 137, ISEGHEM 
koop en verkoopt Kiekens, Duiven 

en Konijnen 
VERWISSELING van Duivens en Kiekens.

F te m i V E F L D U Y JS T
124, Lendeledestraat, ISEGHEM.

—  V E L O M A K E R I J
Herstellingen en verwisseling van velos
Gemaakte STOVf.N en ander snnewerk

Genadige prijzen en trouwe bediening.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — impermeables 

voor Heeren, Damen en Kinders

v o o r  n a m e n  v a n  a f  4  5

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

I n  w o l l e  G a b a r d i n e  8 8  P r .

TROUW ii BEDIFN ING.

JA N SSEN S Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

S. HOET-HOET -
Gezichtkundige, 

de Pélichystraat, 38 ISEGHEM
B r i l l e n ,  P in c e - N e z ,  B a r o m e t e r s  

J u m e l l e n ,  V e r r e k i j k e r s

W ij berichten hol publiek dat de recepten der 

Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 

48 uren. Mijne groole onJervin ling gesteund cp 

zeer uitgebreide kennissen van optiek stellen mij in 
staat aan de verschillige gezichten, brillen te geven 

die hunne oogen goed passen en eenen voordetligen 

invjoed uit oefenen op de oogen.

Let dus goed op gij die wilt eenen goeden bril 

hebben en wend 11 in volle vertrouwen ten n ijnen 

huize.

Automobielen FORD
JiEC iriV fREKKSCH AGENTSCHAP

de ELECTRO-MECANIEK, HOVEN IERSSTRA AT, 
K O R T R I J K

Het eenigste Huis der streek dat reeds de Ford bewerkt het-ft vóór den 

oorlog, sedert de eerste typen uitgekomen zijn.

Groote stock van alle stukken en toebehoorten FORD

AUTOMOBIELEN van ALLERHANDE MERKEN

W E R K H U IS  voor alle HERSTELLINGEN met waarborg uitge

voerd door specialisten, in ’i bijzonder herziening van motoren « sans 

soupapes, » zes, acht en twaalf cylinders

Herstelling van Magnetos, Dynamos en Accumulatoren —  Vulcaniscering

W erkhuizen d’Electro-Mecaniek A. E. M. G.

Elektriciteit - vervaardiging - bobijneering : hooge en lage spanning.
ALGEMEENE TOEPASSING DE tl BARNKRACHT IN DE FABRIEKEN.

Slechte Spijsverteering 
En Slapeloosheid.

De Dr. Gasseü’s Tabletten hebben tv*ij eene volledige 
gezcrdheid terug gegeven.

Mevrouw J. Wever, de Willow Cottage, Der 
* singham bij King's Lynn zegt: “ Ik  verloor

eetlust en wierd zwak an nedergedrukt, had 
geen verlangen te eten, en ik verzwakte zoodanig 
dat ik ne eenige tijd , nog slechts eene schim 
was. Zoo verzwakt was ik dat ik gedurig in 
onmacht viel en met beduchtheid den avond 
z.Rg aankomen zoo dat mijne nachtrust slecht 
was; zoodra ik neerlag had ik hartkloppingen, 
moest opstaan en in de kamer wandelen om nie 
wat te verzachten. Later verergde ziehden stand 
mijner maag, na elke maaltijd vulde m ijn  mond 
zich met klaar water en zoolang ik dat wate: 
niet overgegeven had, was ik niet verzacht.

“ Ik  nam verschillende geneesmiddelen di.' 
m ij niet verbeterden doch, op zekeren da^ 
beproef de ik de Dr. Cassell's Tablettei.. 
Aanstonds gevoelde ik met geluk dat de spijs- 
verteering zich beter deed, ik voortduurde dus 
ze te nemen en dagelijks bemerkt ik erin 
merkelijke verbetering mijner gezondheidstoe 

stand, zoo dat ik heden gansoh genezen ben. Ik  kan zooals vroeger al eten wa;
1 ■ lust, slaap gerußt en heb m ijn  ver]oren> gewicht terug gevonden.”

Dr. Cassells
Tabletten
Universeel geneesmiddel tegen :

2 en u waf m at tin g  Slapeloosheid H artk lo pp in ge n  
Zenuw zw akheid Bloedgebrek Levensafm atting
Zenuwonsteking Siechte rpijsvertadigZenuwachtigheid  
Neurasthenie U itp u tt in g  Nierenziekte

Bijzonders aanbevolen aan de voedende moeders en aan 
de personen die de kritische tijdvakken van het leven 
doorgaan. Dokter Cassell’s Co., Ltd., Manchester, England 
A lgemeen dppot voor Belgie en het Groo« Hert, a - rr •

M a.son ( cuis Sanders, 22, Rue de la Glacière, Brussel.

P R IJ S  3 F R  EN

7 .50FR .

( h e t  g r o o t  
model bevat
drie m aa l bet 
kleine^ V e r
kocht door de 
apotheken i n 
alle vvereldftee- 
len. V raag de 
Dr. C a 8 sell's 
T a b le t t e n  en 
weigerd a 1 c 
nam ak ing .

N EEM T  T W EE  

TA BLET T EN .

b ij het slapen 

gaan en g e  zu lt 
bemerken hoe 
goed ge slapen 

zu lt: vervolgd
en ge zult. wel 
dra de vreugde 
kennen kracht 
en gezondheid 

te bezitten

H U IS  VAN V ER T RO U W E N .

I


