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Het Ministerie van Binnenlandsche Zaken 

heeft een statistiek opgemaakt betreffende het 
bevolkingscijfer in Belgie 1920.

Op eene bevolking van 7.580.000 inwoners 
telt Belgie in 1920 ; 164,257 geboorten en 
102.705 overlijdens, dus een geboortecijfer van 
21,76 per duizend en een sterftecijfer van 13,60 
per duizend.

Het aantal geboorten overtreft het aantal 
overlijdens met 61,551.

In 1919 bedroeg het aantal geboorten 128,236 
en in 1918 85.056.

De vooruitgang is dus aanmerkelijk.

Maar in 1913 bedroeg het aantal geboorten

171.094 en het aantal sterfgevallen 111,227, 

dus een geboortecijfer van 22,41 en een sterf 
tecijfer van 14.58.

Het geboortecijfer in Belgie gaat dus aan

zienlijk naar omlaag.

Echter het geboortecijfer staat steeds in ver
houding tot het aantal huwelijken.

Vast staat het dat in 1920 meer huwelijken 
gesloten werden dan tijdens de vooroorlogsche 
jaren. Het aantal huwelijken, welke kinderen 
konden hebben, in 1920, overtrof met een 
derde het aantal dergelijke huwelijken in 1913. 
En toch bedroeg het geboortecijfer in 1913 :
171.094 en in 1920 : 164,257.

Wat speciaal de Vlaamsche provincies be
treft, gaat het geboortecijfer ook naar omlaag.

KW. 'Sli'bWgfoMrter.’ ” ''’"''
De plaag van de kinderbeperking tast ook 

Vlaanderen aan. Zulks is vooral waar, omdat, 
spijts de stijging van het aantal huwelijken, 

het geboortecijfer toch daalt.

Wat de Waalsche provincies betreft, telden 

die provincies in 1913 : 51,022 geboorten voor 

eene bevolking van 2,754,406 koppen en in

1920, voor eene bevolking van 2.670,155 

koppen : 51,917 geboorten.

Dus voor eene vermeerdering van het be

volkingscijfer eeee vermeerdering van het ge

boortecijfer met 595 koppen.

In tegenstelling met de Vlaamsche provincies 

is er dus in de Waalsche provincies een lichte 

vooruitgang waar te nemen.

De vermeerdering van het aantal geboortens 

ïn Wallonië is te wijten aan de Vlaamsche 

uitwijking en het hooge aantal huwelijken.

Het geboortecijfer in Wallonie bedraagt dus 

19,96 per duizend, en het sterftecijfer 14,01.

En E. P. Lemaire stipt bij deze gegevens 

aan, in de Revue catholique des Faits et des 
idées :

« Voor een normaal volk, dat in normale 

omstandigheden de natuurlijke wet naleeft, 

dient het gemiddelde geboortecijfer 35 tot 45 

geboorten per duizend inwoners te bedragen. 

Alleen het arrondissement Maeseyck, met een 

geboortecijfer van 33,05 en een sterftecijfer 

van 12,92 heeft te dier zake een ideaal bereikt, 

dat tot nu toe in Belgie ongekend was.

Om zijne gezondheid te behouden en nor

maal aan te groeien, dient een volk een ge

middeld geboortecijfer te hebben van 25 ge

boorten per duizend inwoners.

Het lijdt dus geen twijfel dat de Belgische 

bevolking met haar geboortecijfer van 21,76, 

spijts het geweldig toenemen van de huwe

lijken, vroeg dan laat het Koninkrijk van 

België beletten zal zijn verliezen aan te vullen. 

De ontvolking rijst in het verschiet.

Wat ons het meeste angst geven moet is 

de gestadige daling van het geboortecijfer.

Als zaken van dien treurigen toestand gelden 

de zedeloosheid, de levensduurte en de woning

nood ».

Wij voegen erbij dat als hoofdoorzaak geldt 

de zedeloosheid en dat meer dan ooit de 

noodzakelijk zich opdringt voor de openbare 

besturen om den woningnood te keer te gaan, 

en de hatelijke handelwijze van sommige huis
eigenaars, die stelselmatig hunne woningen 

weigeren te verhuren aan huisgezinnen met 
kinderen.

Wat de levensduurte betreft, ongeacht de 
noodzakelijkheid om een behoorlijk loon aan 

de arbeiders te betalen, dient de kwestie van 
tamilietoeslag meer en meer onder oogen te 

worden gezien en doeltreffend opgelost.

Buiteiilandsch overzicht
De Conferentie  van Washington

loopt op haar einde en waarlijk zij heeft goed 

werk afgeleverd in ’t belang van den wereld

vrede. China en Japan zijn overeengekomen 
over de Sjantoengkwestie. Japan geeft de haven 

van Kiao-Tsjeou met de spoorlijn Tsing-Tao, 

welke het in ’t begin van den oorlog aan de 

Duitschers ontnomen had, aan China terug. 
De Vereenigde Staten, het Britschs Rijk en 
Japan hebben onder malkaar de kwestia van 

den Stillen Oceaan geregeld. Hier wordt als 

het ware een breede onzijdige strook afgebakend, 

die zooveel mogelijk verhinderen zal dat Ame
rika en Japan met elkaar oorlog krijgen. Een 

ander punt van belang is de overeenkomst 

betrekkelijk de oorlogsvloot der groote mogend

heden. Amerika, Engeland, Frankrijk, Italie 

en Japan weten nu hoeveel groote oorlogsschepen 
ieder mag behouden : de andere moeten ver

nietigd worden. Dat is een eerste kleine stap 

naar de ontwapening. Ten slotte werden eenige 

maatregelen getroffen om de wreedheden van 

den oorlog in de toekomst tegen te gaan. Het 
verbod der giftige gassen werd goedgekeurd. 

Maar over de afschaffing der onderzeebooten 

geraakt men niet 't akkoord, Frankrijk steekt 

stokken in 't wiel en wil dat wapen behouden, 

tot groot ongenoegen van Engeland.

Oe Conferentie van Genua.
T)jpi rn.rmf#»rAnfi** ic or nr*r»rlior xrr»rvr

hfet economisch herstel van Europa en dit 
herstel is niet mogelijk zonder de deelneming 

van alle landen, ja ook en vooral van Duitschland 

en van Rusland. Ja, ’t is al verre gekomen 

dat die leelijke Duitschers en hatelijke Bolche- 

visten daar moeten uitgenoodigd worden. Maar., 
men moet van den nood een deugd maken. 

En ’t en zal er niet gemakkelijk gaan. Het is 

te voorzien dat de Duitschers en de Russische 
Sovjets-afgevaardigden blok zullen vormen tegen 

het Verdrag van Versailles. En de anderen 

zullen wel een beetje water in hunnen wijn 
moeten doen, om wille van Rusland, want 

men kan Rusland niet missen. Immers de 

uitbating der Russische grondstoffen is een 

onmisbaar factor voor de heropbeuring van 

Europa. Rusland bezit onmetelijke vruchtbare 

landbouwgronden, het bezit petrolbronnen, 

koolmijnen, ertsgroeven, onafzienbare bosschen. 
Om die gronden te bewerken, die bronnen, 

mijnen en bosschen uit te baten zijn machienen 

noodig. De spoorwegen en het spoorweg- 
materiaal zijn vernield of versleten. Kon Rusland 

open geraken, dan kan de Europeesche 
nijverheid hare voortbrengselen in dat land 

aan den man brengen voor langen tijd.

Maar er is geld noodig om aan de herop
beuring van Rusland te werken. Zij die geld 

willen verschieten, zullen natuurlijk waarbor

gen vragen dat hun geld niet zal verloren 

gaan. Zal het Russische gouvernement die 

waarborgen kunnen leveren ? Engelsche en 
Fransche kapitalisten hebben vóór den oorlog 

voor 40 miljard fr. in Russische ondernemingen 

geplaatst ; sedert het uitbreken van den oorlog 
hebben ze nog geen centiem intrest getrokken. 

Rusland zou eerst en vooral die schulden moeten 

erkennen en maatregelen nemen om ze te 

betalen.

De Conferentie van Genua stond dus voor 

vraagstukken van het allerhoogste belang.

Overeenkomst m et Luxemburg.

Het Groot-Hertogdom Luxembourg is een 

klein landeke dat op zijn eigen niet kon 
bestaan. Voor den oorlog was het door vele 

banden gebonden aan Duitschland. Met den 
oorlog zijn die banden gebroken. Frankrijk 

deed al wat het kon om Luxemburg al zijn 
kant te trekken. Luxemburg heeft verstand 

gebruikt en zich aangeloten bij België. Deze 
week heeft het Belgisch Parlement de econo

mische overeenkomst met Luxemburg met schier 

algemeenheid van stemmen goedgekeurd. Op 
politiek gebied is het eene versterking van 

onze veiligheid, in economisch opzicht vinden 

wij er een afzetgebied voor onze kolen en een 

bron van erts voor onze metaalnijverheid.

Engelsch-Belgische overeenkomst.
W ij mogen er ons aan verheugen dat de

Belgische regeering eindelijk den weg heeft 

weten te vinden voor zijn buitenlandsche po

litiek. Er is een grooten afstand tusschen het 
staatskundig beleid van Minister Hymans en 

« Comité de Politique Nationale » en dat 
van Minister Jarpar. Het eenzijdig militair 

verbon l  met Frankrijk kon ons niet bevredigen 

en wat alle verstandige burgers sedert lang 
wenschten, zal thans in vervulling gaan. Minister 

Jaspar is er in geslaagd een verbond te sluiten 

met Engeland, waarbij dit land zijn steun 
beloofd voor het geval dat Belgie zou aan

gevallen v/orden. Aldus is hij er toe gekomen 
onze veiligheid mst eene nieuwe waarborg 

te verzekeren. Blijft nu nog Holland. Hopen 
wij dat eerlang ook met onze Noorderburen 

tot eene overeenkomst geraken.

In dan Senaat
is er met de laatste verkiezing verandering 
gekomen. Da geest is meer volksgezind en 

het gehalte is gestegen dank zij da aanwe
zigheid van hoogbevoegde leden. Dit blijkt

uit het feit dat de .Senaat als eerste punt van

zijne werkzaamheid genomen heeft de hervor

ming van da op inbare liefdadigheid en uit de 
grondige besprekingen waartoe dit wetsontwerp 

aanleiding gaf. Mark waardig voiral was de 

rede van M. Cyr. Van Overbergh, die er op wees 
dat de taak van de openbare weldadigheid 

niet zoozeer is arme menschen te ondersteunen, 

maar wel de armoede te helpan voorkomen.

in Rusland.

De Deensche professor Fridjof Nansen, 
die zich opoffart om de Russische honger
lijders te redden en onlangs den Nobelprijs 

voor de vrede ontving, schrijft over zijne rond
reis in Rusland :

De hongersnood in Rusland is erger dan 
woorden kunnen beschrijven. Millioenen men- 
schelijke wezens gelijk wij worden door gebrek 

en kou langzaam doodgemarteld. Honderddui
zenden zijn reeds bazweken. Maar vele mil

lioenen zullen worden uitgedelgd indien er 
niet dadelijk voldoende hulp komt.

Honderdduizenden vluchtten uit het honger- 

snoodgebied en verspreidden de besmettelijke 

ziekten over het geheele land.

Onbeschrijvelijk is de ellende, waarin deze 

vluchtelingen verkeeren. Meest in lomp :n ge
kleed, zijn zeer velen onder hen in geen 

maanden met water in aanraking geweest. 
Zij zitten vol ongedierte.

De uitgehongerden eten honden en katten 
en beginnen de lijken te verslinden, die men 
’s nachts steelt uit de stallen, waar zij in 

afwachting van de begrafenis bewaard worden. 

Men heefc reusachtige grafkuilen gedolven. In 
de stad Samara vind man bergen lijken. Da 2 5 
December heeft men 114 personen begraven ; 

den 27 December 2 1 8 , meerendeels kinderen. 
De streek lijkt eene woesternij.

Op eene bevolking van 618.000 zielen zijn 
er 249.000 kinderen.

Dr Nansen zou onlangs in een onderhoud 
gezegd hebben dat het te laat is om die on

gelukkige bevolking van den hongerdood te 

vrijwaren. Men spreekt van de gruwelen die 
den oorlog meesleept, voegde Dr Nansen erbij, 

maar dat is niets in verhouding met wat 

heden in Rusland geschiedt. De hongerenden 
lijden dagen en weken, zelfs maanden, de 

ontzettenste smarten vooraleer te sterven. Dan 

zijn zij zoodanig uitgemergeld dat niets meer 

van hen te zien is als ’t vel over de beenderen. 

Om hun honger te stillen, verslinden die 

rampzaligen brood gebakken uit klei met drooge 
bladeren vermengd. Allerhande ziekten richten 

ongelooflijke verwoestingen in menschenlevens 
aan.

Dr Nansen verklaarde dat de geschiedenissen 
van menscheneterij volkomen met de waarheid 

overeen stemmen. In  talrijke distrikten worden 

de dooden opgeëten en in de streek van Sa
mara zceken de menschen elkaar te dooden.

Van fcolchevisten en communisten en andere 
isten, spaar ons, Heer !

Op het 3‘ blad de nieuwe uurtabel der tre ins  
van Y Februari to t 31 Mei 1922.

Eene Volksboekerij.
Men heeft dikwijls gezegd dat ons volk 

veel te weinig leest ; dit is voozeker waar ; 
getuige daarvan : dat eene stad zooals Iseghem 
geene boekerij bezat 1

Ons volk weet zoo weinig over zijn leven, 
over zijn lichaam, zijn voedsel ; over zijne 
geschiedenis, zijn land en taal, zijn stand en vak, 
zijn heden en zijn toekomst ; over zijne ziel, 
zijn godsdienst, zoo weinig uit Oods schoone 
zalige natuur. Waarom er niet meer van gewe
ten ? Waarom langer onverschillig .blijven voor 
eigen ontw ikkeling?...

Is hoogere kennis niet een gewichtige faktor tot 
de welvaart en ’t geluk?.. Hoe lang zal het 
nog duren eer wij in Vlaanderen eene bevolking 
zullen hebben, die ’s avonds na ’t werk van 
den dag eenige uren besteden kan aan huise
lijk geluk en zelfbeschaving ?.. Wat is er 
aangenamer dan ’s avonds gezellig in de huis
kamer gezeten een goed en schoon boek te 
lezen ? in plaats van steeds danszalen en ki- 
nemas af te loopen, waar men in plaats van 
iets bij te winnen, eer iets verliezen zou.

Zondag 12 Februari zal er in de Congregatie 
der Jongelingen (onder de feestzaal) eene volks
boekerij geopend worden. Dit werk verdiend 
voorzeker de belangstelling van ieder Iseghem- 
naar ; en ’t is te hopen dat zij door iedereen 
druk zal bezocht worden... want de spreuk 
blijft immer waar : De boekerij is de univer- 
siteit van het volk ».

Deze bibliotheek is verdeeld als volgt : 1) eene 
kinderbibliotheek, 2 ) eene bibliotheek voor 
volwassenen. 3) eene vakbibliotheek.

Ziehier het reglement :

Art. 1. — De volksbibliotheek is ingericht 
te Iseghem in de lokalen der Jongelingen- 
Congregatie, Kerkstraat, 11.

Art. 2. —  Zij is toegankelijk voor het publiek :
a) iederen Zondag van 9 tot 1) ure en van 
11 tot 12 ure.

b) Iederen Maandag van 1 1/2 u. tot 2 1/2 u.

Art. 3. — Op voornoemde dagen en uren
mogen de boeken ofwel in de leeszaal gebruikt 
worden, ofwel naar huis medegenomen mits 
de volgende voorwaarden ;

Art. 4. —  De ontleening der niet verbonden 
boeken is kosteloos.

Er wordt 10 centiemen betaald voor een 
ingebonden boek vooreen gebruik van 14 dagen ; 
na dit tijdsstip zal er wekelijks 10 c geeischt 
worden.

Art 5 De ontleener verbindt zich binnen 
den bepaalden termijn het boek in goeden 
staat terug te brengen of voor de beschadiging 
eene vergoeding te betalen.

Art. 6. — Vooraleer hij het ontleende boek 
teruggebracht heeft, heeft de ontlsener geen 
recht een ander boek in leening te ontvangen

Art. 7. — Er zal bij het uitleenen een borg
tocht (1 fr 2 fr. of meer in evenredigheid der 
weerde van het boek) geeischt worden, welke 
bij het terugbrengen in goede voorwaarden, 
wordt weergegeven.

Art. 8 . — De catalogen der boekerij ligt 
op voormelde dagen ter inzage van het publiek 
in de voorzaal der Bibliotheek.

De Poolreiziger Shackleton.

De Engelsche ontdekkingsreiziger, sir Ern. 
Shackleton, die zich in het gebied van de 
Zuidelijke Ijszee bevond, den 5 Januari aan 
boord van zijn schip « The Quest » tengevolge 
eener keelontsteking is overleden.

De « Quest » lag op anker voor Georgië van 
het Zuiden. Op den vooravond van zijn over
lijden gevoelde hij zich lichtelijk ongesteld, 
maar zijn toestand boezemde geen zorgen in. 
Te half vier verzwakte hij merkelijk en hij 
overleed na drie minuten tijds.

Het stoffelijk overblijfsel van den poolschen 
Shackleton is te Montevideo aan boord van 
den Noordschen stoomboot « Professor Cranwel» 
aangekomen.

Kapitein W ild zal deexp?ditiedoorShackleton 
begonnen, voortzetten.

Kapitein Hussey vergezeld het stoffelijk over
schot van den ontdekkingsreiziger, dat naar 
Engeland wordt overgebracht.

Shakleton was in 1874 te Kilkeo (Ierland) 
geboren. Op ^-jaripen ouderdom was nij reeds 
matroos. In 1902 maakte hij deel uit van de 
pool expeditie van kapitein Scott In 19015 stelde 
hij zijn kandidatuur als kamerlid voor Dundee, 
maar werd niet gekozen. Een jaar later stond 
hij zelf aan het hoofd van een pool expeditie



en in 1909 bereikte hij bijna de Zuidpool. 
Scott was slechts tot82°17' geraakt ; Shackleton 
wist tot 88e23’ in het ijs- en sneeuwgebied 
door te dringen. In het begin van de oorlogsjaren 
vertrok hij voor de derde maal, aan boord 
van de «Endurance». Het schip werd door het 
kruiende ijs gepletterd en de expeditie moest, 
door het smelten van het ijs, worden opge
geven. In Juni 1916 bereikte Shackleton de 
Maloeienen-eilanden en wist, van daar uit, zijn 
achtergebleven reisgezellen te redden.

in 1921 vertrok hij nogmaals naar de Zuidpool, 
m ît de « Quest », in hout opgetuigd schip dat 
den 17 September 1921 de Theems verliet.

Het doel der reis, tijdens welke men onge
veer 30 000 mijlen schikte af te leggen, was 
opzoekingen te doen in onbekende eilanden 
van het zuidelijk gedeelte der Stille en Atlan
tische Oceanen evenals in de ijszeeën.

Hei Nieuws van de Week.
Uit de wereld.

S chrikkelijke ramp in esn Kinaraa te W as
hington. — Een geweldige sneeuwstorm heeft 
gewoed over de Vereenigde Staten Door het 
overgroot sneeuwgewicht, is het dak van een 
Cinema ingestort. Eene onbeschrijfelijke paniek 
ontstond onder de toeschouwers die allen te 
gelijk naar Duiten wilden. Het gevolg ervan : 
170 personen vonden er den dood en talrijke 
andere wierden min of meer erg verwond.

—  Hat Franscha Haar Jan klaagt de ontvol
king in het ZuiJan aan. — Te Ryssel wordt 
een congres gehouden voor de oud strijders 
van het Fransch Noorden. Het Congres zal 
dan ook maatregelen eischen tegen de Franschen 
uit het Zuiden, die hun familieplicht niet ver
vullen, o. a- zal een wensch ten voordeele van 
het invoeren van het familiestemrecht het con
gres worden voorgelegd, ook dat al de vak- 
vereenigingen een strijd tegen de ontvolking 
op hun programma zouden inschrijven De vader 
moet zooveel maal eene stern hebben als hij 
kinderen opbrengt Dat is een door en door 
eerlijke maatregel, die er veel zou toe bijdragen 
om de familie in de algeheelheid harer rechten 
te herstellen, en die doelmatiger de ontvolking 
zou bestrijden dan de honderd kleine remedies 
tot nu toe voorgesteld.

EN3ELÂND en EGYPTE.
Ergs wasiingan in Egypta. — Naar berichten 

uit Cairo luiden zijn er in die stad weer wan
ordelijkheden losgebroken Bij de gevechten met 
de politie zouden er 190 personen gedood en 
wel 1.000 gekwetst zijn Drie uren lang waren 
de oproerlingen meester van de stad, maar 
de Britsche troepen, inmiddels toegekomen, 
konden de rust herstellen.

Het Engelsch gouvernement zou bereid zijn 
een einde aan het Protectoraat van Egypte te 
maken en Egypte erkennen als souvereinen 
Staat, mits enkele waarborgen natuurlijk.

Roering in Engelsch-lndie._________ *
’t Zit er weer alles behalve pluis in Engelsch- 

Indie. Te Calcutta hebben 4,000 werklieden de 
gevangenis belegerd, als protest tegen de aan
houding van eenigen hunner makkers. De po
litie kwam tusschen en er ontstond een verwoed 
gevecht, waarbij twee betoogers gedood, veertig 
anderen gewond en een opziener en twaalf 
agenten gekwetst werden.

—  Vlasbouw in Duitschland. — Om den vlas
bouw in Duitschland in het komende seizoen 
te bevorderen, heeft de « Deutsche Flachsbau- 
Gezelschaft » zich bereid verklaard aan land
bouwers, die dit wenschen, tegen fabrieksprijzen 
geweven stoffen te leveren. De hoeveelheid, 
waarop iemand aanspraak kan maken, hangt 
af van de door hem met vlas bebouwde op

pervlakte.

—  Oeenscha Boter. De Deensche uitvoer 
van boter voor de week eindigend 20 Januari
o. a ; boter 15.450.500 kilo, waarvan 997,800 
ton naar Engeland. 194 400 ton naar Belgie, 
185,200 ton naar Frankrijk.

— H et Graf van St-Am brosius geschonden —  
Woendag heeft men bestatigd dat het graf van 
den H. Ambrosius, in de grafkelders der 
kathedraal van Milanen, door onbekenden open
gebroken en ontheiligd geworden is. Men heeft 
uit het graf juweelen van onschatbare kunst
waarde gestolen.

—  Eene Sank gapiunderi. — Vijf bandieten 
kwamen in een bijhuis der « First National 
Bank », te Pittsburg (Vereenigde Staten). Na 
den kassier gedood te hebben, verplichten zij 
vijf bankbedienden en eene dame, die voor 
zaken gekomen was, in de kelders te dalen ; 
zij stolen vervolgens 100.000 dollars in speciën 
en in titels

De bandieten vluehtten per automobiel, doch 
zij Werden door een anderen auto, met politie 
bezet ontmoet. Eene ontzettende jacht volgde. 
Slechts drie der stoutmoedige plunderaars, 
waartusschen eene vrouw, konden aangehouden 
worden.

De snelheid waarmede de politie ter plaats 
kwam is te danken aan de tegenwoordigheid 
van geest eener vrouwelijke bediende der bank, 
die veinzend in bezwijming te vallen, den 
knop van het alarmsignaal, dat rechtsstreeksch 
met het politiebureel verbonden was, genaderd 
was.

—  Schatïon op dan badsm der zee. — Een
Engelsch ingenieur, die te weten is gekomen 
dat op een plaats ergens aan de kust een schip 
gezonken !i',rt, bevattende twee miljoen pond 
aan ^oud, neeft verklaard dat hij in staat zou 
zijn dien schat binnen drie weken tijds naar 
boven te brengen.

De admiraliteit vestigt er de aandacht op 
dat al hetgeen gezonken is aan de schatkist 
toebehoort, zoodat het particulieren niet ge
oorloofd is op eigen houtje « reddingswerk » 
te gaan verrichten.

— Een nlsuws Belgischs Kerk to Landen. — 
Uit Londen wordt op 25 dezer geseind : De 
nieuwe Belgische Kerk, loegewijd aan O. L. 
V. van Hal, en opgericht in het kwartier van 
Comden-Town, werd heden door Mgr Carton 
de Wiart, kardinaal van Westminster, ingewijd.

Uit het land.
—  Een Franciscaansche M arte laar. — De

Eerw Pater Juliaan Adons, van de orde der 
Minderbroeders, is in China, samen met andere 
kristenen vermoord geworden E. P. Adons is 
afkomstig van Hasselt. Hij arbeidde 16 jaar 
lang onverpoosd in een breed uitgestrekt mis- 
sieveld. ’t Was reeds 6 jaar lang dat hij ten 
prooi was aan het woest optreden van de 
kristenvervolgers, die hem op alle manieren 
tergden, hem plunderden, brand stichten in zijn 
missie, enz.

Zijn martelaarsbloed worde het zaad van 
veel kristenen !

—  Hoogs onderscheiding. — Z. D. H. Mgr
Heylen, Bisschop van Namen, is door den 
Koning van Engeland benoemd tot kommandant 
der Orde van het Britsche keizerrijk.

— Bankbiljetten. Op 19 Januari I. 1 waren 
er bankbiljetten in omloop voor een bedrag 
van 6.313.720.863 fr.

— Hoe M. Destree, socialistisch ex-m in ister 
te  werk ging. — Een schat van tapijten en 
gordijnen, zetels, theeserviezen, kandelaars en 
Iamp-kappen enz. werden door den heer Destree 
aangekocht met de centen van het land. Op 
één jaar tijds werd aldus de som van 159,847 
fr. uitgegeven.

Dat zijn meubels, — a! zijn ze ook over
bodig —  maar wij vragen of het betamelijk 
is dat een minister door het land laat betalen : 
de voorschotten van zijn keukenmeid, het in 
orde brengen van zijn piano, zeep en borstels 
en zijn badkostuum.

Dit deed de heer Destrée.

—  Banosming van M inister Massan, liaeraal —
De heer Masson heeft gemeend zijn sectarisme 
te voldoen met voor zeven posten zes liberale 
kandidaten te benoemen. W ij zeggen zes om
dat wij de politieke kleur van den zevenden 
gunsteling niet kennen.

— V lan ingsn I laat u niet bedriegen. — M.
Devèze, liberale minister van landsverdediging 
beweerde kort geleden dat alle generaals en 
korpsoversten de vereischte kennis van het 
Vlaamsch bezitten Welnu ziehier feiten :

In één van de voornaamste garnizoenen van 
ons land was in December 1. 1. het aantal 
Vlaamschonkundige officieren als volgt :

Geen enkel Kolonel kent Vlaamsch.
Geen enkel Luitenant-Kolonel kent Vlaamsch.
Drie vierde van de Majoors zijn Vlaamsch- 

onkundigen.
Vier vijfde van de Kommandanten bevinden 

zich in hetzelfde geval.
De helft der Kapiteins idem.
Meer dan de helft der Luitenanten idem.
Bij zoover dat men aldaar geen voorzitter 

van den krijgsraad vinden kon vermits geen 
enkel Kolonel het Vlaamsch machtig was.

In een bepaalde legerafdeeling :
Voor de Kolonels 7/10 Vlaamschonkunjjiigen.
Voor de Lc Kolonels 6/10.

Soor de Maioors 7/10. ,—À-rr---
it, volgens de opgave van de betrpkken

legeroverheden zelf.

W e r k lo o z e a f o n d s .

Er worden overal misbruiken nagegaan. In 
de gemeente Zwijndrecht wierden een 50-tal 
doppers van de lijst geschrapt die reeds lange 
de kas hielpen uiteten, zonder er het minste 
recht toe te hebben.

Muziekmaatschappij van Doornik
Het eerste concert zal plaats hebben, den 

Zondag 12 Februari om 2 1/2 ure.

Op het programma : De Oorlog, door Absil, 
2e prijs van Rome in 1921, en Freyhir, Ora
torio door E. Mathieu, bestuurder van het 
koninklijk Conservatorium van Gent-

Solistes : Mme Cecil Grey, soprano ; Juf. 
Van Osta, alto ; MM . W . Weynandt, tenor,
G. de Lil basse.

Koren en orkesten der maatschappij.
Het bureel der plaatsen zal open zijn van 

af 5 Februari bij Decallonne, Groote Markt, 
18, Doornijk.

Prijzen der plaatsen : middenplaatsen, 8 fr. 
Zijdegalerij, 3 fr. ; Achtergalerij 5 fr.

STADSNIEUW S
W 0ESTAÂR0S. — Het gebeurt niet zelden 

dat woestaards van jongelingen den weg on
veilig maken door hunne ruwe en onbeschaafde 
manieren Zoo gebeurde’t Zondag avond dat 
een rustige voorbijganger op den van den 
Bogaerdelaan drie ongesnuiterde jonge kerels 
in ’t gemoet kwam Onder elkander zeiden ze : 
den dezen gaan we de darmen uit den buik 
halen ! ..

De man kreeg als ’nen bliksemslag van schrik 
door ’t lijf, en was er ’s anderendaags nog 
ongesteld van.

Zouden zulke laffaards niet behooren voor 
’t gerecht te staan voor doodsbedreiging ? — 
Ouders, geeft aan uwe kinders maar den lossen 
teugel en veel drinkgeld dat ze kunnen den 
wildeman uitsteken.

— Op 13 Februari aanstaande zal de Maat
schappij de Mandelkoor een kunstavondfeest 
geven de eereleden, leden, en hunne familie 
aangeboden.

Brand. — Vrijdag nacht rond 11 ure be
merkte men dat er brand ontstaan was in de 
schuur met aanhoorigheden toebehoorende aan 
de Wed. Pieter Claerbout en kinders, wijk de 
Geete te Iseghem. De pompiers kwamen ter 
plaats en gelukten erin het huis en naastgele
gen gebouwen te vrijwaren.

De oorzaak van brand moet toe te schrijven 
zijn aan nachtelijke dieven die in ’t gebouw 
zijn gedrongen. Ongeveer 1 heet. vlas, wat 
strooi, een wagen en verdere iandsalaam is 
de prooi der vlammen geworden.

De hofstede waar de brand is voren gevallen 
behoorde voorheen toe aan Charles Maertens- 
Herman en kinders.

Tram Iseghem-Ardoye.
Donderdag morgen zijnde O. L. V. Lichtmis 

heeft de reizigerstram Ardoye-Iseghem voor de 
eerste maal sedert den oorlog gereden. Er 
waren 3 of 4 personen die de eerste reis hebben 
medegemaakt Men zegt dat de lijn Iseghem- 
Gulleghem-Wevelghem ook welhaast wederom 
zal in voege komen. Zal men uitzien naar de 
verbinding of zal ’t weerom blijven gelijk voor
heen twee lijnen zonder verbinding.

Ons Gildeleven.
Voor onze Floeren.

Vesbsnd. — Zondag 5 Februari te 2 1/2 
uur vergadering voor de nieuwe en oude leden 
van den Veebond. De leden worden verzocht 
mede te brengen.

a) de maandblaadjes
b) de voederkaarten.
Ook zullen opgenomen worden de veran

deringen voorgekomen in hun veestapel.

Spaar- en laengilJa. — Na de algemeene 
vergadering van den Boerenbond zal de ver
plichtende vergadering plaats hebben voor de 
leden van de Spaar- en LeengiMe. in deze 
bijeenkomst zal er overgegaan worden tot de 
gedeeltelijke verkiezing van Bestuur en Toe- 
zichtsraad.

BaarinnsnbanJ. — Dinsdag 7 Februari is 
er vergadering voor den Boerinnenbond. Alle 
leden worden dringend verzocht er tegenwoordig 
te zijn Gedurende de vergadering zal men 
een bezoek brengen aan de Landbouw-Huis- 
houdscholen en de voardracht zal bestaan in een 
praktische les van kaasmaken.

Burgershond.
Door de hooge tolrechten welke Frankrijk 

op de schoenen legt is een gevoelige slag ge
bracht aan onze plaatselijke nijverheid Die 
maatregel is voorzeker een der grootste oor
zaken van den noodlottigen toestand waarin 
onze schoennijverheid thans verkeert en is zoo
veel te onredelijker dat een zeer groot deel 
van ’t leder hier uit Frankrijk zelf toekomt.

De Burgersbond is van oordeel dat daarom 
iets moet gedaan worden. Daarom werd door 
’t Bestuur beslist eene petitie te zenden naar 
hooger hand om bij den franschen minister 
aan te dringen opdat die rechten zouden ge
matigd worden en meer in evenredigheid ge
bracht met de vooroorlogsche tolrechten. Soort
gelijke pogingen zullen gedaan worden voor 
andere takken der nijverheid zooals : borstels, 
linnen, enz.

Vosr da Werklieden.
Woensdag om 6 1/2 vergadering voor Sint 

Elisabethsstudiekring.

Donderdag om 7 1/2 ure vergadering voor 
Sint Jozefsstudiekring.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

- J u t c o — &  c  111 e x i  I c i i a c i c , &v~. ftrnjrra en 7 rocn r

Verhelst, Slabbaardstr. 78. — Charles Ghekiere, 
zv. Florent en Irma Stragier, Trienhoek 9 1 .— 
Valère Surmont, zv Alois en Germana Naert, 
Krekelstr. 306. — Lia Binquet, dv. Hubert en 
Magdalena Delbaere, Kortrijkstr. 189. — Ali- 
dore Vanderhelst, zv. Joseph en Louise Labeeuw, 
Wijngaardstr. 14. —  André Tuyttens, zv. René 
en Jeanne Sarre, Rousselarestr, 186. — Georges 
Devos, zv. Joseph en Robertine Mestdagh, 
Hondstr. 23.

STERFGEVALLEN :
Geirlandt François, wed. Leonie Naessens, 

78 j. Gentstr. 79. — Devos Marie, 74 j. dv. 
Joannes en Theresia Clement, Rousselarestr. 39.
—  Hautekeet Jules, 81 j. wed. Bekaert Maria, 
Gentstr. 79. — Naert Gislenus, 83 j. echt. 
Declercq Philomène, Lendeledestr. 136. — 
Cattebeke Stephanie, 60 j. echtge. Bruno 
Bentein, Hondekensm. 50. — Celina Landuyt,
47 j. echt. Joseph Durieux, Rousselarestr. 39.
— Petrus Beeuwsaert, 67 d zv. Leonard en 
Elisa Tack. Rousselarestraat. —  Philomene 
Vandamme 60 j. wed Henri Grymonprez, 
Droogen Jan 5. —  Melanie Verpoucke, 62 j. 
echt Henri Schacht, Noordkaai 7.

HUWELIJKEN :

Jules Geldhof, 33 j. stadsb. en Cesarine De
nys, zb. 28 j. — Hilaire Hemeryclt, 27 j. 
pasteib, en Magdalena Geldhof naaister 25 j.
— Gerard Wallaert, 25 j. borstelm. en Geor
gine Wastyn, zb. 33 j.

3 3 M E i ï _ . G ! - H : p ] M : .

GEBOORTEN :

Gerard Callens, zv. Emeric en Celina Quackel- 
been. —  Henri Desmet, zv. Juliaan en Maria 
Cools. — Adolf Billiet, zv. Constant en Asterie 
Mallisse. —  Suzanna Bourgeois, dv. Erancois 
en Marie Debusschere.— Julia Debackere, dv. 
Victor en Maria Kerckhof.

STERFGEVALLEN :

Carolus Samyn, ,79 j. echt. Melanie Blomme.
— Helena Tavernier, 31 j. echt Gustaf Deck- 
myn. — Barbara Spillebeen, 80 j. echt. Leo
nard Mestdagh — Julia Depoorter, 72j. klooster
linge. — Jules Dekeersschieter, 71 j. wed. Elodie 
Demeestere.

HUW ELIJKEN :

Joseph Vande Vyvere en Martha Mulier. — 
Henri Eeckhout en Clara Debackere.

3 T A . D 3 3  LTD K  T R I E K G E S T I C  E T .
Te Koop een Dynamo in goeden staat, merk 

C. I. E. Compagnie Internationale d’Electricité 
Liège

163 Ampères, 250 volts, 750 toeren, met rails- 
tendeurs en rhéostat ; alsook ongeveer 2.000 
glazen buizen van 15 m/m doorsnede en 0.50 
ctm. lang. Het B estuur.

iVlais- an Kinderklaedsren cp m ia t
Magazijn van Kleederstoffen en bijhoorigheden

Victor Demuynck
Hiioniusstraat, 5, ISEGHEM. 

Gemaakte Manskostuirnen van af 80 fr.

STAD ISEQHEM.

O p  5S o ïx eS .s i,g ;S 5  ^ e ö r u a r X. 1 9 S J .Q

Grooten Prijskamp op twee nieuwe
BILLARDS TOUl ET

ter herberg “ GARENHUIS „

bij VICTOR OOSTERLYNCK, Qroote Markt.

5  0 0  F A .  P R I J Z S N  FR.  5 0  0
verdeeld als volgt :

1 ' 200 - 2* 120 -  3* 80 - 4 ' 50 -  5* 30 -  S* 20 fr ,

VOORWAARDEN :

Inleg 5 fr. per man. — Men speelt twee 
tegen twee, aan 40 punten, volgens loting, de 
liefhebbers mogen met eigen stok spelen. 

Inschrijving van heden af in het lokaal.
Men begint te spelen om 2 ure stipt.

MAAMDAG 6 FEBRUARI 1922
Prijskamp vaar afia liefhabbars

l O O  JET'X'. P r i j z e n , ,  

verdeeld als volgt : 40, 30, 20, en 10 fr. 
Inleg 1,50 fr. per man. Begin om 4 1 j2 ure.

N aam ! aoz? Äflaalschap»?
“ Benzing-Sïrobba „ issgheiii.

Gesticht bij Notarieel akte voor M . Vande Moortele 
op 1 September 1905.

Ingevolge art 26 der algemeene standregels, 
zal de jaarlljksche algemeene vergadering ge
houden worden op Zaterdag 11 Februari 1922 
om 3 ure ’s namiddags, in ’t lokaal van den 
Maatschappelijken Zetel : Gasthof « De Spoor- 
halle » Statieplaats, Iseghem.

Om de vergadering te kunnen bijwonen, 
worden de aandeelhouders verzocht hunne aan- 
deelen neder te leggen inden Maatschappelijken 
Zetel, ofwel bij den Heer Loontjens Hector, 
Bestuurder der Maatschappij.

DAGORDE :
1) Goedkeuring van Bilan en van winst- en 
verliesrekening.

2) Voorstel tot ontbinding der Maatschappij.
3) Gebeurlijke benoeming der vereffenaars. — 
bepaling hunner volmacht.

Setmrking : De beraadslaging der ontbinding 
der Maatschappij kan enkel geldig zijn, door 
de 3 4 der stemmen, wanneer de helft van 
het kapitaal vertegenwoordigd is. (art. 31).

D e B estuurder . 

HUIS VAN VERTROUWEN.

dos. Vanlandegbenj-Bahaeghe
Groote Markt, 21, ISEQHEM .

Qroote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Witgosdartikelen
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. B. 

Bijzondere prijzen voor voor[ver,>.oöfiers.

Kantoor van den Notaris

LE GOR3E3ÏER te ISEGHEM

De Notaris I,!3 C3R3ESIEtt to Iseghem, daartoe in 
rechte bynoemd zal met de plesgvornisn der wet van. 
16 Juni 1816 en ten overstaan van den Heer Vrede
rechter van 't kanton Iseghem, openbaar verkoopen :

Stad ISEGHEM.
KOOP EEN.

A. Een schoon RENrEMIERSHüIS met afhankelijk
heden en tnedearaande hof. Nieuwstraat n. 11, samen 
groot volgens kadaster 8 a 60 ca. en aldaar gekend Ssktie 
A, n. 839b.

B Een WOON SOI8 met afhankelijkheden en me- 
degaande erve. Wijngaardstraat n. 16, samen groot 
volgens kadaster i  a. 26 ca. en aldaar gekend Sektie 
Aj n, ioo.

Samen in pacht gehouden tot 1 Dec. 1925, door Heer 
Louis Verstraete, Architecte te Iseghem, mits 1334 fr

alirbelastin*enaar P8r triin,3ter en °P ™°rhand, boven

W ijk  Mentenhoek.
KOOP TWEE.

Een WERKMANSaüIS, zijnde de zuidkant eener 
tweewoonst, met afhankelijkheden en medegaande land, 
samen groot volgens meeting 9 a. 41 ca., in ’t kadaster 
bekend Sektie D, n. 237 en deel van n. 235 en 238.

Gebruikt door Heer Marcel Kesteloot aan 10 fr oer 
maand, lasten vrij. ^

KOOP DRIE.

Een WERKMANSHUIS, zijnde de noordkant eener 
tweewoonst, met afhankelijkheden en madegaande land, 
samen groot volgens meeting 9 a. 95 ca. in ’t kadaster 
bekend öektie D, n. 233 en deelen van n. 235 en 238.

Gebruikt door Heer Lïonard Bsels-Devos aan 10 fr 
per maand. lasten vrij.

De koopers van koopen TWEE en DRIE kunnen 
hun beroepen op art. 5 der wet van 14 Oogst 1920.

Z ittin g en  :
IN8TEL op Dinsdag1 28 Februari 1922,
TOESLAG op Dinsdag, u  Maart lg23  tellceng Qm 

2 ure, ter Zittingzaal van ’t Vredegerecht te Iseghem 
1/2 o/o INSTELPENNING.

Kantoor van den Notaris C. Tommelin te 
Cortemarck.

INSTEL : Donderdag 23 Februari 1922, om
11 /2  ure namiddag in het Hotel de l’Yser te 
LICHTERVELDE van .

Gemeente EMELGHEM, Vijfwegen.
5 schoone

N ieuwgebouwde Werkmanswoningen
en 1 Ha. 41 A. 93 ca. basis ZAAILAND. Be
woond door Cyrille Reynaert en andere zonder 
recht van paclit in 5 koopen.

1/2 0/o Instelpenning.

Studie van den Notaris Musssly te Lsdeghem.

OVERSLA'! op Dinsdag 14 Februari 1922 om
2 uren namiddag te Lodeghem in het Gemeente
huis van

fhn grond de;’ gewezen Gerneeiteschoo!
aan de Statie te Ledeghem en verdeeld in vij** 
koopen.

Plans en inlichtingen 1er studie van den Notarié 
Mussely voornoemd.



Uit te r hand te  koop een schoon en geriefe
lijk  WOONHUIS met schuurken en stalling en 
44 aren 60 centiaren allerbeste zaailand, schoone 
fruitboomen enz. dit alles gestaan en gelegen te 
Iseghem lang-st den steenweg van Iseghem naar 
Lendelede, wijk Winkelhoek, op 25 minuten van 
de Kerk. Gebruikt door J. De Backere. Voor alle 
verdere inlichtingen en voorwaarden, zich te 
wenden bij Jules Windels, Slabbaardstraat, 79, 
Iseghem.

van
80 ca. kunnende 

5 deelen van 6 Ha. 97 A 
A. 60 ca. ; 7 Ha. 91 A. 
A. 10 ca. en 8 Ha. 69 A.

Uit te r hand ta koop GERIEFLIJKE TW EE
WOONST m et land en bouwgrond, groot 69 a. 
8 ca., staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, bij den Vienveg. — Onmiddelijke
in genottreding. —  Zich te wenden : We Ch.
Sintobin-Mestdagh, Marktstraat, 4, Iseghem.

UIT TER HAND TE KOOP:

Allerschoonste HOFSTEDE
gelegen in de omstreken van Doornik

samen groot 54 Ha. 41 A. 
verdeeld worden in 
60 ca. ; 20 Ha. 13
60 ca. ; 10 Ha. 69
90 ca.

Vrij van pacht. — Voor alle inlichtingen zich 
te begeven ten bureele van het blad.

TE KOOP UIT TER HAND :

E E N  H O F S T E D E
met 1 Ha. 18 A. of 1330 roeden, gelegen te 
Ardoye, wijk Bloemgat. Gebruikt door CHARLES 
BUYSSE, tot 1 Oct. 1922

Voor inlichtingen zich te wenden ten bureele 
van “ De Iseghemnaar,,.

X T i t ;  t e r  l i a n c i  t ©  ï i o o p

m  N1SUÏÏG3MAAÏTE WOONHUIZEN
met medegaande erve 

gelegen te  ISEGHEM, K o rtrijks traat.
Voor alle inlichtingen zich te wenden bij den

UURTABEL DER REIZIGERSTREINS
van 1 Februari tot 31 Mei 192 2.

B r u ß s e - K  o r t r i j  k .

Brugge 5 15 ! 5.38« 6 25« 7.38 8.37*! 8.49 van 1 1 . 1 2 12.33 15.28 17. 3 ï. Popa- 18.21
Thourout 5.46 i 6.10 6.55 8 . 0 9 ,3  ! 9 26 Yper 11.42 13. 9 15.57 17.29 rlflfliie 19. 4
Lichtervelde (i. 9 ! 6 19 a> 8 9 1 9.35 11.51 13.23 16. 6 17 45 18. 4 19.15
Eousselare 4.30 5.32 7. 3 i 6.36

.-O
'r-* tÜD 8 24 Ö i 9.56 1 1 . 8 12 12 13.46 16.28 18.24 18. 17 19.37

Iseghem 4.40 5.47 721 ! p 2 ® 8.36 H ! 10 11 1 1.22 12.27 14. 2 16.44 18.35 19. 53
Ingelmunster 5.59 5.53 7.29 ! '►<!

«  O)
O 8.42 a 1 10.17 11.29 12.33 14. 8 16.51 18 41 20. 0

Kortrijk. 5.21 6 15 7.51 1 ® PQ 8.57 j 10.40 11 52 12.51 14.30 17.15 18 56 20.23

20.25
20.53 
21. 3 
21.39
21.54 
21.59 
22.14

K o r t r i j  .

Kortrijk
Ingelmunster
Iseghem
Rousselare
Lichtervelde
Thourout
Brugge

Kortrijk
Meenen
Koineu
Iepereu
Popeiinghe

i 4.42 6.31 7.12 8.48 9.15 12.25 15.13 <X> van 18.15 18.22 20.15 21.18
! 5. 8 6.57 7.38 9. 4 9.39 12.49 15.38

X

ÛÛ
a Yper 18.32 18.46 20.31 21.42

: 5.14 7. 2 7.43 9. 9 9.46 12.54 15.44 • 18.38 18.52 20.36 21.48
! 5.38 7.25 7.57 9.21 10. 5

X
13.12 16. 5 16.23 s 18.24 18.53 19.12 20.48 22. 2

6. 2 7.52 9.38 10.24 13 31 16.23 16.42
PQ
> 18.46 19.10 19.31 21. 3

6.17 8 . 0 9.47 10.41 13. 5 13.47 16.36 16.52 18.49» 19. 0 19.24 19. 40 2 1 . 1 2
6.45 8.27 10. 7 1 1 . 8 13.32 14.15 17. 3 17.24 19.13 19.30 19.44 20. 8 21.32

ü o r t r i j  I t - i V E e e n e i i - Y p e r - P o p e r i n g l i e .
van 5.47® 5.36» 5 59 h » 6.23 va a 8. 4 9. 1* 9.16 10.58 van van ! 15. 10 van j 18.13 j van 20.28 21.16

Kous- 6 15 ! 5.58 6.28 § 6.47 Kous- 8.26 9.23 9.39^ 11,36 Rous lious- ! 15. 33if Kous- i 18.35 ; Eous 20.51 21.39
selare 6.32 j 6.11 6.47 § 7.08 selaro 8.41 9.37 9. 54jg 11.54 selare selare 15. 50J1 selare ! 18.50 1 selare 2 1 . 6 21.54
6.34 D. Le 1 n. Le 7.Ï3 J 7.30 8.14 9 01 9.57 11. 03 12.17 14.26 15 17 il6 .2 5 i 17 18 i 19.13 ! 20.41 21.28 22.18
6.53 Touque! i Touuuet

col>- 7.46 8.31 TJrussel 11.16*" 14.42 15.33 16.89 17.34 j 19.28 j 20.57 21.42 22.34

lËr» o p  e r i n g l i s  -  "ST p  e r - M e e n e n -  K o r t r i j  k .

Heer Notaris Van
ren
lem oortele.

U I T  T E R  H A N D  T E  K O O P

2  W O O N H U IZ E N
i;i de Statiestraat ta IS £ 3H £ fÄ .

Zich te bevragen bij den Notaris LE CQRBESiER-

U I T  T E R H A N D
een groot

T E  K O O P

WOONHUIS met H O F
kunnende dienen voor W NKEL 

Geiegesi in de ROUSSELARESTRAAT, 18!
Zich te bevragen bij A. PARMENTIER, 

Molenstraat, n. 4.

Poperinghe 4.36 5.34 6 . 6 8.48 10.36 X 1 2 . 8 X 14.57 15.54 • .£
Ieperen 5.20g 5.50 6.24 9 26. 10.50 10 48g 10.57, 12.24 13.30 15.13 16,13 16.32 s
Komen 5.45g naar 6.46 9.53 naar H . 12.1 11.19 naar 13. 9 13.58 naar 17. 1 g
Meenen 6 . 2 sa Rous 7. 1 10.10 Rous- 1 1 . 281a 11 42j Rous- 13 24 14.22 Rous 17.20 sa
Kortrijk 6 . 23® selare 7.21 10.30; selare 11.48“ 1 2 . 2 ]selare 13 44 14.47 selare 17 46 3

17.133- 
17 32^ 
18.58S2

17.38 
17.551 
18.161 
18 35 ! 
18 53 ‘

17. 54 
18.101 
naar 

Rous- 
selare

19.43 20.31
20. 3 20.47 
20 25 naar 
20.40 Bons-
2 1 . 0 selare

Thialt-lngelm unster-W aereghem -Ansoghem .
Thiilt 4.35 6.30 9.18 11.42 13.20 15 ,45 18. 5 19.36 20.35 » Anseghem 6 . 5

A 4.53 6.47 9.36 11.59 13 38 16. 1 18 23 19. 52 20.51 * , A 6 . 22 :Ingelmunster y
4.57 9 42 13 40 16.52 18.55 I I Waereghem y

17.18 19.231 I ' r , , ,  A 
1 7 , 1 9 ; ; 1 Ingelmunsterj y

17.37 j j j e Thiolt

6.30 10.26 14.30

Waereghem y
5.25
5.33

10.10 14. 8
4. 8 5.10

6.55 10 54 
7.40 10.59 12.52

14.58 
15. 5

Anseghem 5.50 4 26 5.28 7 .57j 1 1 . 16 13.10 15 18

Anseghem -W aereghem -lngelm unster-Thielt.
117.47 
18. 6 
18. 7 
18.33 

17 12 18 49 20. 5 
7 20.22

20.20 
20 48

Rousselare-Yperen. Yperen-Rousselare.
5.46 6.27 5.52 6.39

® 6.40 7.23 9.10 9.50
7.23 8.11 1 1 .1 1 11.58

10. 7 10.51 12.26 13. 6
13 44 14.24 15,15 15.56
14.34 15.14 X15.40 16.21
16.30 17.16 17.35® 18.18
19.55 20.37 18.15 19. 0

20.53 21.33

K ortrijk Brussel. N. Brussel N. Kortrijl
5,27 8,17 5.10 8,40
6,37 8,37 *6.55 8 52
8, 8 10, 5 7. 8 9, 3

10,47 13,19 9 57 12,15
12,12 14, 3 11,59 14,46
16. 5 18,42 X15 57 17,47
18,53 20,47 16. 6 17.59
19, 4 20,58 16,49 19,34
19,13 22,35 18,14 20, 8

19,10 22,20

K ortrijk-G ent Z
5.58
7.58

G ent-Kortrijk

10.50 
X14,42

14,56

17.15 
17.53 
18,23 
18 38
19.51 
21, 7

7,40 
9. 2 
12,10
15,52 St P. 
16,38

StP.
0 S.P.
1 Hareiüake

18.
18
19,24
19.32
20.55
22,41

Waeregïam 5.15 
4 32 
6,40 
8, 2 
9, 4 

12,30 
13,14 
17, 5 
17,44 
J9.42 
19. 5

St P 
Deynze

5.41 
5,57 
8,54 
9, 7 

10.40 
13,15 
14,50 
18, 6 
18.43 
20.23 
20.46

+

X

'X *®  I k S .o o ] p  schoone K03KSTQ0F met 
2 ovens en 2 onderovens, adres ten bureele 
van ’t blad.

; M E N  V RA A G T  te loepen per occasie 

de boekwerken van Conscience en Snieders. 

Z ich te bevragen ten bureele.

•  Niet op Zon- en Feestdagen. 
- Maandaer alleen en 18 Anril :

ä  Alleen op Zon̂  
niet 17 A Dril.

Rousselare
5,42 
7,36 

10,25 
13,48 
16,40 

,19,40

en Feestd,

Meanen
6,17 
8, 9 

10,55 
14,18 
17,13 
20,10

Meenan
6,46 
9,16 

11,38 
15, 4 
18,36 
20,53

Rousselare
7,18 
9,49 

12, 6 
15.39 
19, 8 
21,20

'I '

G a n t-T h ie ltL ich tarve ld a .

Zuid 4, 2 
» *7,45
» 8.20 
» 11,24
» 16, 2 

S Pieterl8,52 
Zuid 19,23

5,15
8,38
9,13
12,46
17, 9
19,34
20,27

5,47 
8.57 
9,32 
13,18 
17,38 
20, 0 
20,59

Lichtervelde T h ie lt- Gent Zuid.
6, 7 6,39 7,50
7,50 8,16 St Pieter 9. 4

10.46 11.20 12 31
*11.26 13.36
13,34 14, 6 15, 8
16.59 17.28 18.19
17,42 18, 3 18,53
19,32 20, 5 21,33

en. * Maandag alleen en 18april en 26 Mei ; niet op 17 April. X  Zaterdag alleen en 24 Mei.

Pinm ltussn ten huize
Zich wend sn bij

Etienna Vankeirsbilck, ta Gaohtem

’ B I I  I I P ! fjj jpl hTI ■ 
%■& & & : i y  u s *I l l J I « a l t ■ilB i

ertgoriny.
G e n e se n  d o o r  de  D r. C a s s e l l ’s  T a b le tte n .

M. H. Hall, c/o M. W. Hall, 5, Huntingdon- 
road, Stevenage, Herts, zegt : “ Na dat ik op 
den voet van vrede gebracht wierd, voelde ik 
m ij droevig en geduring van slechte luim ; dit 
geval verergde zoodat ik eene oprechts men- 
schelijkge wrak geworden was. De slechte spijs- 
vertecring en het braken waren menigvuldig 
en ik leed elke maal ik het eene of ande voedsel 
innam. Mijne zenuwem waren gansch afgemat. 
Eiken dag had ik sidderingen en was dan 
onbekwaam op mijne beenen te kunnen staan, 
dat duurde ongeveer drie kwartieren. Ik  had 
ook pijn  in de darmen.

“ Sedert maanden bevond ik m ij in  zulken 
toestand en alle gevolgde handelingen 
brachten m ij geene verzachting; toeu ik de 
Dr. Cassell’s Tabletten beproefde; onmiddelijk 
voelde ik een welzijn in m ijn  lichaam, de 
spijsverteering ging beter, de zenuwaandoen
ingen verdwenen, de krachten kwamen mij 
terug en heden ben ik zoo 6terk dan voor den 
oorlog.

P R IJ S  3 F*ï EN
7.50FB .

(h e t g r o o t  
model bevat 
drie maal bet
kleine! Ver 
kocht door (ie 
apotheken insilo v.erelddi-o-
ien. Vraag de 
Dr. C « s sol!’;' 
T a b letten en 
vveitferd a i e  
naiiiaking.

Tabletten
Universeel familie geneesmiddel tegen :

?anuwaf matting Slapeloosheid Hartkloppingen
2emm'zwakheid Hiosdfe^rok Levensa!m
/ Ciïu^oiisteking Siechis t̂ ijsver â*' Rgienuwuc ..
Neurasthenie Uitput'ir.g f-iierenuer

PiïzoRders canbevelên can de veedervie rocederç « 
ih îî&s-gorte« die tis kriti&ch« tlidva^Hen wan 
tt»ar<**■*»%. Dokter Cosstli’s Co., Lr.«., >~
Al£t'ro* depot voor Bc-ïgia e» ©yoot He-, •

N EEM T  T W EE 
TABLETTEN .

bij het slapen 
gaan en ge zult 
bemerken hoe 
goed ge slapee 

held ! zult : vervolgd
I en go zult wel

•**1 I r̂a tle vreu£̂ e
'iracM

gfïKoadbeid
leven u Kennen 

B
kï'”m' g te tyezitten

. 3Cl. 8-------- ----—ffîaisGiî i-ouïs Sanders, 23. Ras tfo la GtacJàre, Ei

Te koop te Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat. 

VERHAMME, Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.

lm u itg am aanzaam heU  ta scheiden.

Over te nemen 

eene Stoomborsteifabriek
(m et M ekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge. Voor alle 

inichtingen zich wenden tot den Heer A lo is 

T IM PER M A N , te Iseghem, of schrijven onder 
de letters PAX - postliggende te Brugge.

Te koop een Moteur Gaz-PauYre
van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p. 
Inlichtingen ten bureele van 't blad

Jules PATTYN-PARMENTIER
Gentstraat, 52, ISEGHEM

gewezen werkman bij D ésiré S cheldeman-De 

busscheke, beveelt zich aan tot het plakken 
van behangpapier, glaswerk, enz.

Genadige prijzen. — Trouwe bediening.

W ie  Geld
n o o d ig  h e e ft  om  te b o u w e n  o f  h u iz e n  

te koopern, w ende  z ic h  i n  v o lle  v e r 

t r o u w e n  to t

A L F O N S  D E V O S
1 0 ,  T R A P S T  R A A T .  1 0

B R U S S E L .
L ieen ingen  op H y p o th e e k . — V erze 

k e r in g e n . — "V o lstrekte  g e h e im h o u d in g  
v e rze k e rd .

M A R K T P R I J Z E N .

KORTRIJK 38 Jan. — Haver, 70 tot 73 
peordebooneu, 7otot 00; aardappelen, 35 à 40 
Boter 12,00 fr. de k ; eieren ’t stuk, 0,70-9,72 
koolzaadolie, 220 tot 210, lijnzaadolie, 142 tot 
145 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 100 tot 
105; koolzaadkoeken, tot 50 ; lijnzaadkoeken 
78; sodanitraat, 71.0i) ; ammoniak, 100.00 
suikerij, OOOtot 00 ; duivenboonen, 97 tot 98 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

EBH&Maiaasaa

C R É D I T  FO f lG lER  D ’ A N V E R S
H U L P H U I S  R o u s s a la r e s t r a a t ,  25 , I S E G H E M .

Naamlooze Maatschappij 

Bankrekeningan : zonder Sankloon :
1° op zicht 
2° op veartiendaagscha rekeningen  
3 op driemaandeïijksche rekeningen 
3° op zesmaandelijksche rekeningen  
4° op jaarliiksche rekeningen

AANKOOPa.

3.50 %  
3.85 %  
4.00 o/0 
4.25 o/«,
4 .50 «/o

— Kapitaal 6 0 0 0 .0 0 0  

8. Spaarkas :
1° op zicht
2° op term ijn  van een jaar  
Langar te rm ijn  volgans ovareenkam st.

4 .00  »/• 
4.50  °/°

en VERKOOP van Fraascli, Sagelscb ea Amari&aaascb Papier
aan de voordeeligsta 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 iseghem. 
Leden : Paul S C H O TTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef SPINGEf^lA ILLE dokter in ganeeskunde Rumbeke,
Enqène V £ S H à$ .V I£  dokter in geneeskunde Iseghem.

VER W  ARMIN GSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A iie  slach van buizen A.ut o gène-Soudure

IN STELL ATI EN BADEN EN STORTBADEN

W e F k h a i z e n  D E b C O U R T ,  44, Z o i d l a a n ,  B r u s s e l
Telephone 5554. Plans, bestek en inlichtingen worden op aanvraag kosteloos gegeven.



H T J I S

CORSETS

M . D . B
BRUXELLES

J. VanlaDdeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

ALLÉÉN verkoop van de 
bekende CORSETS merk

HDB
Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

Rumatieklijders! 
LIJDT NIET MEER

E L IX IR
P h il ip p ^

Beiieest

1

«

JICHT

KUMATIEK
WAT UW LIJDEN WEZE

De E L IX IR  P H IL IP P  ART  
ve rzeke rd  U de sne lle  
en vo lkom ende  gen oz in g

ALGEMEEN DEPOT VOOR BELOIË :

268, d’Avroylaan, LUIK 
•b li «lit gotdiD apotheken.

w >

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPOEDIGE EN  TROUWE BED IEN IN G . 

In ’t  groot 8n in ’t  klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D £ PÉLICHYSTRAAT, 12, ICC ffU C jU J

recht over St Hiloniuskerk

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe
OOK VERSCHE VISCH  

Drooge en Ingelegde Haring

Dij Isil «M-MSM
16, W ijngaardstraat, ISEQHEM. 

Varm indaring van prijs aan v jo rtvarkoo pars .

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
B r u g s t r a a t  2 5 .  I S E G r H E M

Verkoop vin alle slach van kieederstoffen aan 
Â0î3r v-Hiraaulup prijzen. Grootau afslag op fransche 
ooupons en andere ellegoederen.

MOläüßB.S vooralleer aankoopan te doan, komt 
zien ti.ii tr de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmoirelijk.

Doctor H. Van Quaethem

Specialiteit vaa Tanden en Gebittsn
te raadplegen alle dagen (Zondag uitgenomen), 
van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure, ten zijnen 
huize. Hoek dor St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

A. Lambert-Werbrouck
<£ 0 . L. Vrauw straat, ISEGHEM

beveelt zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
behoorten zooals : galochon, voorvoeten, voeringen 
in coutil of leder ;

Levert alle slach onderleiar en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

TE BEKOMEN BIJ

lüncHLLE-MAESriU!
Maenenstraat, ISSIGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Slazenpann^.
Ik gelast mij ook met het

HESKW IKKEN van oude S P IEG ELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels -- Impermeables

voor H sera i ,  D im e i  en Kinders.
■ V o o r  O  ; i  m .  ;  a  v a a  a f  -4 S  j f r

IN  SATIJN 125 FR. EN MEER.

Ia  wolle Ghabardiae S S  F r .
TROUWE BEDIENING.

JANSSE jN’S Gezusters
B r u g s t r a a t ,  6 , I S S G r H E iM .  

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYMA-EVE Gözusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM

Java Sterk — D ubbel Sterk 
W estm inster Stout 

Schoth-ale — Pâle-aie.

V e r k o o p  v a n  W i j n e n

HANDEL in KOLEU.

Ä .  ö e Y o s «  P a le t )
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
—  Têléphoon 88 —

Regslinatigen Wekelijkschen 

V E R V O E R D IE N S T  OP  GESTT.

VERTREK iedere WOENSDAG voormiddag 
te 10 ure u it ISEGHEM.

VERTREK u it GENT den DONDERDAG 
middag, standplaats Hatal Picardiën tegen de 
Koornmarkt.

Men aanveerdt groote en kleine vrachten, 
alsook bestellingen voor de tusschengemeenten.

REGELMATIGE TROUWE -  —

-  — E N  ZEKERE BED IEN ING

MATIGE P R IJZ E N .

(Téléphone 506)

Ateliers Électro-Mécaniques

A. E. M . C.
Rus das Horticulteurs 

=  C O U R T R A I  *—
A te l ie r s  de C o n s tr u c t io n  

A p p a r e i l la g e  h a u te  et basse  te n s io n  

T ra n s fo r m a te u r s  
C a b in e s  a é r ie n n e  et

P o s te s  de t r a n s fo r m a t io n  

I n s t a l la t i o n s  

B o b in a g e  en to u s  g en re s

h a u te  et basse  te n s io n  
M o te u rs  — C o m m u ta tr lc e s

— A c c u m u la te u r s  etc.

RÉPARATION REBOBINAGE
VENTE ACHAT. ÉCHANGE.

H  G E W A A R B O R G D  G E W A P E N D  B E T O N

k  Gepreste Cimentbuizen op alle wijden

f  CITERNS en BEIRPUTTEN van gelijk welken inhoud |
'S  S T E E N P U T B U I Z E N ,  E N Z .  &

flmand D e n y s - H o e b e p i e d
Dweersstraat, 17, i S E G H E M

G. HOET-ANNE, opticien, StAniandstraat 8, KOUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- ( H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer en 
maer aanbavolen ?

1° Omdat het gezicht met eau 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
het nummer van ’t gezicht aanduid, 
om mat dan eersteu bril dia aiau 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 15 jaren, eu waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezane glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, 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 üjne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKEKPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellan, longues-vuas, barometers en kunsto»gen; 
Specialiteit van thermometers voor broaimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermomaters. 
likeur-, sirop-, melk- en oxiide wegers. Loupen voor wevers, enz...

G ER'4 Al Al HOET reist niat maar, doch is alia dtga ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zorn 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoat-Anna, St Amandstraat 8. tegen de Noordsiraat, Rousselare.
Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking.

(S77Z  t é
. ^ < 7  /  /  /

y fâ z c v c  t z u s ,

r -

De nierpijnen zijn genezen
Die gelukkige zieke lieeft zoodanig 

door de heilzame en onmiddelijke wer
kingen voortgebracht door de Pillen 
I)e Witt, geslaan geweest, dat hij ons 
wel wilt toelaten de bijzonderheden 
zijner genezing te verkondigen, ten 
voordeel« van al de andere personen 
lijdende van soortgelijke driften, aan 
degene waarvan hij leedt. Het is klaar 
dat M.Musy Léon begrepen heeft al 
het gevaar dat hij liep door aan zijne 
hiei'driften zich toe te laten uit te 
breiden.

Voor do rugpijnen, rheumatisme, 
jicht, graveel, lumbago, heuppijn, of 
alie andere nieren- en blaasziekten te 
genezen, is het uoodig uit het organie- 
setu, dat vreeselijk vergif, het piszuur 
oorzaak vau al deze verwarring, weg 
te drijven.

Om tot dit te geraken, moet men 
toevlucht hebben aan een geneesmid
del bekwaam van rechtstreekseh naar 
de nieren of blaas te gaan.

Wanneer ge zult bemerkt hebben 
dat uw water, een troebel en blauw
achtig kleur heeft, kenteeken die de 
Pillen De W itt van alle andere hande
lingen onderscheiden, zult ge het 
volkomen bewijs hebben dat die 
wonderlijke kleine pillen bezig zijn 
hunne taak te vervullen, en ge moogt 
dan verzekerd zijn dat de verzachting 
van uwe pijnen, aan nier- en blaasdrif- 
ten te wijden, zich onmiddelijk zal 
doen voelen.

M. Masy Léon, 76, rue de la Ga
renne, te Maurage-lez-Mons, schrijft :

« Gedurende acht maanden, leed ik 
van hevige nierpijnen en moest me van 
eenen stok bedienen om maar mijn 
werk te gaan. Maar heden, dank aan 
de Pillen De Witt, voel ik me een heel 
ander man, en gevoel ik niet een» 
spoor van de ziekte. Ik beu thans in 
volledige gezondheid. »

We W i t t ’ s
Mieren &  B la a s  Pillen

De Bede Remedie in de Wereld voor

Rheum atiek,
H s u p  J ic ’rst, 
Lenden Jich t, 
Zw akke Rug,

B laasontstek ing ,

Steen in  d e  B laas , 
G ra v e e l,
Jich t,

R u g p ijn , 
V e rm o e id h e id ,  
M e e s te  v o rm e n  v a n  
B laa s  A a n d o e n in g

De pillen I)e Witt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, aan den prijs 
van 5 frank de kleine flesch en fr. 7 .50  de groote flesch, welke 2 1/2 maal 
den inhoud der kleine bevat.

Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echte pillen De W itt aan 
te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, vermeerderd met 
65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De Witt & C°, rue de la G la
cière, 22, iö Brussai, en de verzending zal oogenblikkelijk door den apotheker 
uwer streek gedaan worden.

Verkocht te Issghem, bij V arham ns, 13, M-irktstriafc ; UVyffais, 53, M. irkfcatraat ; L ^iam a*, 2, Brugstr.

Kunsttanden, Gebitten, Healkundige taiidbewarkmg
S P E C I A L I T E I T  V A N  T A N D E N  O P  G O U D

volgens de liatste uitvinding (zonder phat)

— --  Herstellen van Gebittsn enz. -----

8ER10HT : Ooi aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 
voldoen zal Doktoor DELCRÖIX en E  O  V I . iVI O  E L  

van nu af te raadplegen zijn  den Dinsdag en W aansjag van iedere week bij M . Pierre 

B E R L A M O N T -A B E E L E , ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM,


