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OFFERVAARDIGHEID.
Wanneer er over o ffers gesproken wordt, 

denken wij gaarne aan helden, die zelfs den 
dood koelbloedig te gemoed gingen voor hun 
Godsdienst, hun Vaderland of andere idealen.

Aangenaam is het de bloemen van dankbaarheid 
en liefde tot eerekransen te vlechten voor hen 
die deze hooge offers brachten.

Do;h er is een offervaardigheid welke in 
-den gesloten kring -der familie thuis hoort en 
van welker beoefening vrede en geluk der ge
winnen afhangen.

* * *

Toen we laatst, een woord geschreven hadden 
over moederschap en zorg voor kinderen 
Kwam ons een briefje als antwoord toe, ge
schreven door eene vrouw uit het volk, welke 
over kinderzorg en kinderlast mocht rreêspreken.

Ze nam eventjes de mannen onder handen, 
de mannen die zich al spoedig vervelen, of 
beter nog embeteeren in een huis waar kinderen 
scureien of waar een aanstaande moeder on
gesteld en zeurig is.

Indien zijne zenu en daar niet t”gen kunnen, 
indien zulks aanleiding moest geven om heftig 
uit te varen, of heen te gaan en de deur toe 
te werpen, dan is hij toch wel een zeer zwak 
vadertje, alhoewel hij zich een heele kerel 
waant.

Het is al gauw gezeid : ik kan daar niet 
tegen ! en het is al weinig ridderlijk de sloor 
van een vrouw er alleen te laten voorstaan, 
(bedeelde last is halve last, en het klein offer 
'dat de man brengt wnrHi ruimcohnntc 
door wede ci> welke hij ia  ’t gezin /.iet
btoeterrr Tjaarmf. kleine onaangenaamheden 
ontvluchten doet dikwijls een groot onheil te
gemoet loopen.

Van jongsaf moet er bij de kinderen een 
gewoonte, een geest van offervaardigheid ont
staan. Wanneer kinderen aan' het spel zijn 
openbaart zich al spuedig de ikzucht. Sommigen 
willen altijd hun geliefkoosd spel opdringen ; 
z ij moeten baas zijn en het verlangen der 
anderen telt niet mede. Dat zijn de geweldigen, 
de hebzuchtigen van morgen Zij zullen er 
geen vin om roeren zoo ze, om hun eigen 
lusten, anderen doen lijden. Deze kereltjes 
moeten onder de hand genomen worden, en 
gedwongen het recht van anderen te erkennen 
Dat behoort tot de opvoedende taak van vader 
en moeder te zaïnen Vader moet het niet te 
gering achten zich met de kinderen te be
moeien. Tijdig gepast ingrijpen beslist niet 
zelden over ’t karakter voor ’t geheele leven.

* * *

Onder groote broers en zusters wordt er 
ook niet zelden gekrakeeld, getwist om een 
ijlen niet, maar enkel om kop te houden, om 
niet ten onder te geven, in groote zaken I 
zouden zij elkaar bijstaan en verdedigen uit 
alle kracht, maar oin nietigheden verstoren zij 
voortdurend den huiselijken vrede. Eene kleine 
opoffering nochtans lokt gewoonlijk 'eene we- 
derkeerige tegemoetkoming uit, tot welzijn en 
rust van eenieder.

Hebt ge nooit in een gezin zoo’n stil, ver
borgen bloempje weten bloeien, dat, zonder er 
den schijn van te hebben, vrede wist te doen 

, heerschen .. Zoo’n kind is waarlijk : de engel 
van het gezin, lederen dag brengt ze kleine 
offers, met hartelijkheid en blijmoedigheid.

Hoevele kinderen, die nochtans nooit buiten 
het rechte spoor liepen, hebben het leven 
hunner ouders niet veraangenaamd, hunne 
laatste dagen niet zonnig gemaakt, omdat zij 
die offers, die kleine offers, niet konden 
brengen

De Alierzielen-klokken riepen de geloovigen 
naar de kerk. Er werd gezongen en gebeden. 
Heer, g e e f  hun de eeuwige rust. . Kaarsen 
knetterden rond de baar, en rouwtapijten hingen 
gedrapeerd, bezijden het altaar. Zilveren tranen 
op zwart laken, de ster der hoop onder het 
kruis.

Nevens mij zat eene jonge vrouw met haar 
zesjarig zoontje.' Ze weende in haar zakdoek.

Na den dienst gingen we naar het kerkhof. 
We kenden elkaar niet, maar het bezoek aan 
onze duurbare dooden, dat we samen brachten 
was als een eerste band van vriendschap en 
vertrouwelijkheid.

Ze wees me op een ,'graf, nog niet lang 
gedolven, en waarop het arduinen kruis nog 
niet was aangebracht.

- « Hier rusten ze, zei ze, met een afge
beten snik. Ze zijn elkaar opgevolgd na wei- 
nigë dagen. Toen moeder gestorven was, ging 
vader aan het treuren. . en is gegaan.

Ze weende.
Het jongentje keek haar aan... en verborg 

zijn hoofdje in de plooien van lieur kleed.

— Ik heb zoo’n verdriet, hernam ze, omdat... 
omdat ik niet . omdat ik die oude menschen 
niet gebracht heb het offer van iederen dag. 
en de blijheid van mijn jong leven.

Ze vertelde het, met zachte weemoedige stem.

Hare ouders waren, op ouderdom getrouwd, 
en slechts een kind was geboren uit hun echt.

Ze was altijd vertroeteld geweest en elke 
harteklop der ouders was voor haar Hun leven 
was ééne bezorgdheid om het kleine meisje. Ze 
was er zoo aan gewend geraakt, immer ver
zorgd en gekoesterd te worden, dat het gedacht 
niet eens in haar opkwam, dat heure ouders 
oud werden en ook zorgen noodig hadden.

Zij had zich nooit slecht gedragen tegenover 
vader en moeder, maar ze was niet geweest 
de heldere zon van hun ouden dag.

Ze was er op gezet met vriendinnetjes wan
delen te gaan en zoo had ze weinig vrije uren 
thuis gesleten ..

Ze legde de hand voor de oogen en zegde 
met trillende lippen.

Eens bleef ik thuis, na moeders afsterven, 
omdat vader zooveel verdriet had Hij zei me : 
Kind, nu g ij  bij me blijft is het al veel beter !

Ach ! kon ik herbeginnen ! kon ik herbeginnen!

Weer ging ze voort :

- Ik beminde mijne ouders, ik zou * voor 
hen mijn leven gegeven hebben, en nochtans, 
ik heb hen niet gelukkig gemaakt, omdat ik 
het van mijne ikzucht niet kon verkrijgen, 
dagelijksche, kleine offertjes te brengen.

E l z a  W OLF.

Rfiisinflrufa llit flnilsnhlanrt
De zaakvoerder der Handels- en Nijverheids-

kamer van Thielt en omliggende, heeft eene reis 
ondernomen i.iji .Duitschland, teneinde aldaar twee 
handelszaken te verheÏÏenen in ’t voordoel der leden 
der Handels- en N ijverheidskamer.

Ziehier wat hij onderander hierover vertelt :

Deze reisindrukkon die ik neerpende gedurende 
de reis zelf, mogen eene verstrooiug zijn voor 
sommigen, voor anderen zullen die indrukken eens 
doen nadenken op den hnidigen toestand in Duitsch
land on misschien wel eens doen denken op den 
toestand in Belgie. Ik houd er aan liier bij te 
voegen dat deze indrukken natuurlijk persoonlijk 
en oppervlakkig zijn het is immers onmogelijk 
een algemeene nauwkeurige studie te doen in den 
korten tijd die ik voor mij had. Deze indrukken 
werden ook ten volle gedeeld door twee vrienden 
die de heele reis met mij meegemaakt hebben.

IIERBESTAL KEULEN.

traande naar Duitschland is den toldienst heel 
gemakkelijk. Het is toch aangeraden aan personen 
die naar Duitschland reizen gansch en nieuwe 
overjassen of regenmantels dragen, deze te doen 
stempelen om alle moeilijkheden in het terugko
men te ontdaan. Op do grensstreek is er hoel 
\eel beweging van goedervervoer houtmachienen, 
ijzererts, arduin, steenen, kooien, enz. Alle fabrie
ken werken er, en sommige dag en nacht. De 
werklieden verdienen van 100 naar 150 mk. (of
0 40 fr.) per uur. De bedienden van 20000 naar 
30000 mk. per maand.

De Internationale treinen worden aan de statie 
te Keulen afgewaebt door burgers die hunne huizen 
en kamers komen aanbieden als logement voor de 
vreemdelingen. Zoo zag ik oude en delftig gekleede 
heeren en damen, die iedereen die er vreemd uit
zag aanspraken Het verblijf te Keulen is behef- 
felijk duur, in de hotels vraagt men van '2000 
naar 3000 ink. per persoon voor het ’«logement 
alleen. De spijshuizen zijn goedkoop, iii ronder 
geef ik eenige prijzen uit de spijskaart van 
« Meyer Dom » restaurant.

Kalbsnicken 300 ink
Kinderrolle 250 mk
Rinderbust 350 mk.
Ruinsteak 400 iak.

Nu de zaak waarvoor ik naar Keulen moest 
komen, besproken te hebben met de vertegenwoor
diger der firma Schroeder ; en eene voorloopige 
oplossing bekomen te hebben, ben ik met mijne 
vrienden die mij in Keulen vervoegd hadden, 
naar Leipzig vertrokken.

KEULEN LEIPZIG.

Met 1° November zijn de reiskaarten 100 °j„ 
opgeslagen, en nog komt onze reiskaart in I I e klas, 
voor de ongeveer 600 kilom aan 0 0 L tr. por 
kilom. Tot aan Elberfeld varen wij door een der 
bijzonderste nijverheidscenters van Duitschland. 
Ijzergieterijen, smeltovens, enz. In Elberfeld is 
de beroemde « Hangende IJzerweg ». De stad is 
doorkruist door kleine rivieren, en op de bedding 
zelf van deze waters werd er eene ijzeren stelling 
gebouwd, waaraan de electr^sche trein vervoering- 
dienst doet, zonder de beweging in de stad zelf 
te belemmeren Van daar voort over Goslar wordt 
hot eene bosch on bergstreek, zonder bijzondere 
n ij verheidsconters.

Deze streek is heel aangenaam om doorreizen. 
In de spijswageiis « Mitropa » verkorting van 
Midden Europa, zijn do prijzen ook heel on al 
goedkoop Hieronder geef ik de spijskaart van 
dezen eerston dag.

Fleischbürke 35  mk
Merlan 200 mk.
Fleisch mit Gemüse 32o mk.
Nachtisch 30 mk
Kaffee  ̂ 35 lnk.

Alles was er heel tietjes en goed opgediend 
De I" klas wagens waren wel gevuld, en de 

reizigers waren allen Duitschers.
Leipzig is een groote schoone stad. Net onder

houden en met veel moderne gebouwen, ’t Is 
een groot center van boekdrukkerijen, pelsfabrieken, 
ook is er jaarlijksch de groote Leipziger jaarmarkt. 
Het leven is daar 1/3 goedkooper als in Keulen, 
t Is daar immers onbezet Duitschland.

Mijn onderhoud ’s morgens te 8 12 met den 
bestuurder der Atlas werke, is mij eene veropen- 
br<rïng geweest Na onze zaken geregeld te hebben, 
met volle voldoening voor de belanghebbende, zijn 

.wij nog eenige oogenblikken blijven spreken.
De vreemdelingen zegde hij mij, hebben een 

verkeerd .gedacht van den toestand in Duitschland, 
en het is gemakkelijk om verstaan.

De Duitsche bevolking leeft als ware zij schat
rijk. Hebben zij 100 mk. zij zullen er 100 ver
teren. Ik ben zoo als de andere, immers ons 
geld heeft nog een betrekkelijk nietige waarde, 
maar morgen kan het heel weg zijn Daarom als 
ik de waarde van vandaag in goederen omzet, 
kan ik morgen niet verliezen.

Meer nog, er wordt op die basis gespeculeerd. 
Menschen koopen al wat zij kunnen, met het 
vooruitzicht dat ; 3e' markt zaf verminderen in 
waarde, en als de waarde van het gold vermindert, 
verhoogt natuurlijk de prijs der’ gliederen. Zij 
denken dat ze iets Milieu gewonnen hebben en 
nochtans !
, - f  & R , . l/r, . ; -V- -  O .. «,

bondene, niet in geld maar iu goederen. Indien 
zij dit weigeren, zullen zij Duitschland moeten 
uit menschlievendheid ondersteunen zooaN zij nu 
vS’plicht zi.jn 'Rusland te helpen.

Wij vragen niets beter dan  eene vereffening, 
maar zij moet kunnen uitgevoerd worden ; nog 
langer in die chaos leven is onmogelijk geworden.

In Duitschland bestaan er overal Handolskamers. 
WAAROM kunnen die vereenigingen van nijver
heidsmannen den toon niet geven aan de regeering, 
tot welzijn van ons land en ons volk. — —

Het is dus een doodendans dit geldverteer in 
drankhuizen enz Dit miek mij een indruk, nog 
meer toen ik iu die groote Leipziger s'atie, mis
schien wel de schoonste van heel Duitschland 
een-deftig gekleed man, mij de hand zag reiken 
0111 een stuk vreemd geld..., eene aalmoes.

LEIPZIG-DRESDEN.
De reis gaat langs de boorden der Elbe
Het is eene landbouwstreek, we zagen heele 

partijen stiikerbeeten en vlas, die rootte op het 
land en nu maar uitgetrokken werd. Vanaf eenige 
kilometers van Dresden, waren het weeral fabrieken, 
vau allen aard. Dresden heeft ongeveer 500 000 
inwoners, en ligt aan de boorden van het Sächs- 
Bohne-Schweiz De Elbe doorstroomt de stad. De 
levensduurte was hier hooger als in Leipzig zeker 
omdat het eene stad is waar .vele vreemdelingen 
deze schoone bergstreek komen bezoeken Wij zijn 
ook midden deze bergen gereden, tot aan Schandau, 
langs de beroemde Basteifelsen en Königstein. Op 
deze kleine gemeente waren alle eet en drankspijzen 
uitermate goedkoop.

DRESDEN-GORLITZ-BRESLAU
Wij reden nu naar het Erzgebergte en Riesen- 

gebergte, die de grens uitmaken van Oostenrijk, 
en van daar 1 aar Glatz in het Eulengebergte.
De reis duurde ongeveer 10 uren. Het uitzicht
is heel schoon en eigenaardig De bevolking ziet 

er arm uit.
De streek waar de landbouw inogelijk is, staat 

! nog wel 50 jaar ten achter Daar zagen we nog 
een ploeg met twee voorwielen en een lange boom 
waarop de voerder al zijn gewicht moest laten 
rusten wilde hij diep grond krijgen. Deze was 
getrokken door twee ossen. Buiten eenige kleine 
koolmijnen, eene groote fabriek van Chimieke 
produkten en eene fabriek van schietspoelen in 
Dittersbrech was de streek onbeduidend als nij
verheids center.

I BRESLAU-BERLIJN
In Breslau aangekomen in den namiddag was 

ons eerste werk eene plaats voorbehouden in den 
slaapwagentrein van Breslau na .r Berlijn te 11 20 u. 
We betaalden per man, met drinkgeld en reiskaart
I I  klas en bijvoegsel van den slaapwagen ongeveer

1500 mark
Toen wij na eene haastige wandeling door de 

stad het avondmaal namen in een burgerrestaurant, 
zat aan dezelfde tafel, een man van ongeveer 

I 50 jaren, netjes gekleed en met een oude soldaten- 
vest aan die heel dichtjes gekuoopt was Zijn
uiterlijk was dit van een welopgevoed mensch, 

i  zijn handen waren wit en handwerk moist hem 
vreemd zijn. Hij at worst en kruid (hetgeen op 

|. de spijskaart 100 mk. geteekend was) zonder 
drank en zonder brood. En toen mijn vriend hem 
aanbood'met ons het avondmaal te deeLen, was 
zijn antwoord ontwijkend ; het speet ons hem
gekrenkt te hebben, en wij zochten hem op eene 
andere manier te voldoen, botteen hij op het 
eind aannam, en eene groote wolgebakkene eier
koek en appeln oes met ons deelde, en juist zooals
iemand die eene lekkernij in langen tijd ontbeerde, 
at met volle smaak aan dit gebak. En toen hij ons

voorenstelde na hetavondeten eene wandeling door de 
stad vernamen wie hij was. Hij was rechter. 
Hij had zijn ontslag wegens ouderdom bekomen 
op 1 Oct er. van uit de stad van 72 000 inwoners 
waar hij zijn ambt vervulde, was hij terugge
komen naar Breslau Hij toonde ons de univer
sité, t, waar hij gestudeerd had, sprak over het 
studentenleven, en toonde zijne lidteekens. Hij 
was tegen het militarisme en imperialisme, on 
ook antirevolutionnair Hij toonde ons de belang
rijkste gebouwen der stad en vertelde haro ge
schiedenis, hoe in 1200 de Mongolen de stad binnen 
gevallen hadden en ten deele platgebrand, hoe zij 
eene rivier gedempt hadden en er eene straat vau 
gemaakt. Hoe de zoutnijverheid verlegd werd naar 
Krakowitz, hoe de Polen nu vijandig waren tegen
over de bevolking der streek. Hij sprak ons over 
die arme Sunders Gloche, enz. .

En toen hij van ons afscheid nam, bedankte 
hij ons, wij hadden dien man, die vroeger zulk 
eene plaats bekleede in de samenleving, eens har
telijk laten eten.

De armoede is nijpend bijzonderlijk bij d it  soort 

van menschen. Dit was de bestatiging die w ij 

mieken. Men mag er geene sympathie in  lezen, 

maar waar zal alles eindigen ? Staat d it  ons ook 

niet te wachten in Belgie? Kan er iets tegen  

gedaan worden. Zal men het gevaar die reeds 

zoo dikwijls voor oogen gelegd werd willen in z ie n ? ?  

Zal men de middels willen gebruiken die er nood ig  

zijn ? ?

Dit was ons avondgesprek op den Staa tsw agen 

van den express Breslau-Berlin

(wordt voortgezet )
--

Sr.harifihfirsie|Jinaen_düor Duitschland
van 55 miljoen m arken gouJ voöi*4 —
M. Meyer, der « Kriegslastenkommission » 

heeft Woensdag aan het algemeen sekretariaat 
der kommissie der herstellingen, eenen bon 
overhandigd, betaalbaar te Brussel, van het 
bedrag van 55 millioen marken-goud, en ver
vallende op 15 Mei 1923, zulks ingevolge de 
uitvoering der beslissing genomen door de 
kommissie van herstellingen, in datum 31 Oogst 

1922.
De betaling in speciën van 15 November, 

ingevolge de beslissing der kommissie in datum
21 Maart 1922, beloopt tot zestig miljoen 
marken-goud. Het verschil tusschen deze som 
en den bovengezegden bon, ’t zij vijf miljoen 
marken-goud, werd reeds gedeeltelijk aangevuld 
door verschillende sommen reeds in hartden 

der kommissie.
De Kriegslastenkommission heeft aangekori- 

digd dat zij, voor het overblijvende bedrag, 
op 17 dezer een bijgevoegden bon zou ter 

hand stellen.

Drie ander dergelijke bons werden aan 
Belgie overhandigd voor de vervaldagen van 
15 Oogst, 15 September en 15 Oktober.

H et pond zakt.
Het pond zakt, de dollar zakt, de gulden 

zakt, al de vreemde papieren waarden zakken, 
en natuurlijk de frank profiteert er van

Dinsdag daalde het pond tot 70 en oneffen, 
dat verschilt 10 punten met de koers van 
verleden week Woensdag toen hij boven de 
80 stond. Er waren er dan die rap rijk wilden 
komen, ten koste der algemeene welvaart, er 
waren er ook velen die deerlijk hun broek 
scheurden Vandage is er reeds menige spé
culateur. die deerlijk in zijn hemde staat. Dit 
is wel besteed, ook verdienen al die mannen 
alzoo te varen. Dit zal hun leeren zulke jode- 
rijen te doen. Zij pogen gemakkelijk fortuin 
te maken, op het duur leven en de volksellende.

En dan die dwaze onnoozelaars die zich 
laten bang maken door de speculeerders, en 
hunne goede Belgische waarden weg wierpen 
om vreemde waarden te koopen, aan kunst
matige overdrevene prijzen, die door geen te 
minste ernstige oorzaak zoo hoog moesten komen.

Het bewijs hiervan ligt, hoe was het moge
lijk dat de waarde van den een tot den anderen 
dag met tien frank kon verminderen. Het 
weze eene les voor velen, dat ze niet meer 
zoo gemakkelijk toegeven aan paniek uitgelokt 
door de vreemde joderij die er maai' op uit 
is om ons land te verarmen ten haren voordeele.

Het proces der Grieksche Ministers
Dinsdag zijn te Athene voor eene buitenge- 

wonè krijgsraad verschenen de gewezen ministers 
van Griekenland, de heeren Goenaris, Altazzi, 
Shalikos, Protopadakis, Goedas, Theotokis, 
Hadjianesti en Shatos, beschuldigd van de 
nederlaag der Grieksche legers in het Oosten, 
door het aanstellen van onbekwame officieren 
aan het hoofd der groote en kleine militaire 

eenheden.

De verdediging wierp de kwestie van on- 
bevoegbaarheid op en betwistte de wettelijk
heid van de samenstelling dezer rechtbank



Het hof heeft na beraadslaging al de op- 
werpingen van onbevoegdheid verworpen. Ook 
heeft het geweigerd zekere documenten te doen 
halen die in het ministerie van Buitenlandsche 
Zaken berusten, en waarop de beschuldigden 
zich beroepen, later in den loop van het ge
ding, zal het Hof evenwel die stukken doen 
voorbrengen, zoo de beschuldigden zulks moch
ten vragen.

INGEZONDEN.

Katholieke Burgersbond
Het avondmaal waarop de Katholieke Bur- 

gersbond zijn leden uitnoodigde had een goed 
onthaal, en viel in den smaak van de talrijke 
dischge’nooten zoo voor wat spijs als voor wat 
gezelligheid betreft.

M. Cyriel Delaey heeft zijn best gedaan : de 
tafels waren lief opgezet en versierd en alles 
was er van beste hoedanigheid en smakelijk 
gereedgemaakt. Hij haalt er eere van en mag 
aanbevolen worden.

Gedurende het avondmaal ging het er gezel
lig, want eten en drank was er niet enkel in 
overvloed, maar ook aangename afwisseling : 
gezang, ernstig en kluchtig, piano, viool, enz. 
Ja waarlijk het was er geestig en ’t viel blijk
baar in den smaak van al de aanwezigen, als 
de Heer Voorzitter, M. A. Vanden Berghe de 
aanwezigen bedankende, tevens ook het voor
stel deed om zoo ieder jaar, gelijk vóór den 
oorlog, een gezamentlijk avondmaal te houden, 
’t Was ’t algemeen gedacht dat er toekomende 
jaar nog meer zouden inschrijven en dat er 
alleszins meer Damen zouden meêkomen. Dit 
was immers nog een nieuwigheid en zoo 
hebben velen eerst willen zien ; maar wacht 
maar, de bijval van dit jaar zal aanstekelijk 
werken. De zaal kan nog te klein zijn, en wat 
dan gedaan ?

De E. H. Pastoor, die ook op het avondmaal 
tegenwoordig was hield een korte aanspraak. 
Het deed hem deugd, zei hij, te zien hoe de 
Katholieke Burgersbond in vriendschap en een
dracht verbroederde. Hij was gelukkig te weten 
dat de Bond bezorgd is met ’t welzijn der 
Burgerij op alle gebied en wenschte hem voor
spoed en zegen.

Het was een voldoening te bestätigen hoe 
dit feestje niet alleen gezellig maar ik zou haast 
zeggen als een familiefeest doorging van de 
Katholieke Burgerij ondermalkaar samen met de 
geestelijkheid. Iedereen deed mee, allen zagen 
er welgezind uit.

Het was aangenaam te zien, nu dat er, bij
zonder sedert den oorlog, een omkeering ge
beurt op alle gebied, nu dat overal gestreefd 
wordt naar verbetering, wat ook goed en 
wenschelijk is en wat ook de Katholieke Bur- 
gersbond betracht, te zien dat de Katholieke 
Burgersbond steeds getrouw blijft aan de voor
vaderlijke katholieke grondbeginsels. Verre van 

èn p'rieste ‘ .Voüdt hij 3r aan nooit iets te 
doen zonder hen.

Dit mag jammer genoeg niet algemeen meer 
gezegd worden, want voor sommigen is die 
werking voor lots- en standsverbetering een 
gelegenheid om de menschen hoe langer hoe 
meer van godsdienst en priesters afkeerig, ja 
vijandig te maken. Eerst zegt men dat men 
proosten best missen kan in sociale inrichtin
gen. Goed, dat is nog wel niet juist tegen den 
priester ; maar van daar tot tegen hem blijft 
er al maar een klein staptje meer te doen.

Katholieke burgers van Iseghem weest het 
goed indachtig : onzijdig zijn en blijven is 
moeilijk, is onmogelijk ! Ons Heere heeft het 
zoowel gezeid : Wie niet voor mij is, die is 
tegen mij. Blijft dus iri al uw werkingen ver- 
eenigd met uw priester die, gij zijt er toch 
voorzeker van overtuigd niets beters verlangen 
en betrachten dan het algemeen welzijn

BAKKERSBOND
Donderdag 16 Nov. laatst is M. Hoyoux, zijn 

vierde en bijgevolg zijn laatste voordrachtles 
komen geven aan de leden van den Iseghemschen 
Bakkersbond.

Talrijk waren nogmaals de aanwezigen,’t was 
immers reeds bekend dat het ieder maal de 
moeite waard was van daar tegenwoordig te 
zijn om eenige uren te verslijten tot het opdoen 
van vakkennissen, zoo gretig en zoo gewillig 
voorbereid door onzen Meester want meester 
in het vak is hij waarlijk.

Sommigen hebben door het bijwonen dier 
lessen vele dingen vernomen die zij niet ver
moeden konden, en allen die ze gevolgd hebben, 
zijn er uitermate tevreden over ; immers niemand 
is er die niet het een of het ander aangeleerd 
heeft Daarom achten wij het als een plicht het 
bestuur van den Kath. Burgersbond te bedanken, 
voor de moeite welke het gedaan heeft om ons 
te helpen tot dien uitslag te komen.

Namens het Bestuur van den 

Bakkersbond « Helpt U zelf ».

V a n  alles w a t.
Maandag had er een ministerraad plaats 

waarin door minister Devèze de tekst voor- 
gelegd wierd van een wetsvoorstel op den 
militairen diensttijd Dit voorstel bevat onder 
andere den duur van den militairen dienst, de 
vrijstelling van den oudsten zoon van eene 
familie van 6 kinderen, den duur der jaar
lijksche wederoproeping, enz. enz.

Er werd ook besloten eene Congoleening 
uit te geven onder de waarborg van Belgie.

De kwestie van het bruinbrood werd er ook 
besproken. De minister h ad nog hierover de 
noodjge inlichtingen niet. Intusschen is de 
wisselkoers gedaald, wat misschien de inmenging 
van den (staat zal beletten.

In den ministerraad wierd er ook over de geld
handel en den wisselkoers gesproken. Minister 
Theunis heeft met de bankbestuurders in onder- 
handeling geweest -doch niemand weet iets over 
deze zaak te vertellen-

— De Burgemeester van Antwerpen M Van 
Cauwelaert heeft zich rekening willlen geven 
hoe de zaken al geschieden op de Beurs zelve. 
Daarom is hij persoonlijk ter plaatse geweest. 
Hij heeft verboden.dat gekende joden er zouden 
toegang hebben, om de speculatie dezer joodsche 
geldmannen te beletten onze financies in den 
grond te helpen.

— Juist op het oogenblik dat Poincarré, 
Frankrijk’s eerste minister, het gedenkteeken 
onthulde ter herinnering aan den wapenstilstand 
van 11 Novémber 1918, kwam de Commissie 
van herstel te Parijs aan, met ijdele handen 
zooals het wel te voorzien was

— Donderdag heeft de kanselier van Duitsch
land Dr Wirth zijn ontslag gegeven en geheel 
de regeering met hem, om reden van groote 
moeilijkheden zoo voor binnenlandsche als 
buitenlandsche politiek.

—  Groote aardbevingen in Chili — In de 
republiek van Chili die omtrent de 4 miljoen 
inwoners telt en ongeveer achthonderd duizend 
vkm oppervlakte bezit hebben dezer dagen 
groote aardbevingen ontstaan. Dit land strekt 
zich uit in eene smalle streep langs de stille 
Zuidzee of Oceaan van af de Peru tot de 
Kaap Hoorn. Men schat dat er ongeveer 35 
duizend personen zonder dak zijn en meer dan 
1000 personen er de dood bij vonden. Ge
weldige onweders en nieuwe aardbevingen maken 
dat de hulp aan de geteisterden bijna onmo
gelijk is. Het is uit de Chili dat grooten uitvoer 
wordt gedaan van guano en Salpeter. In de 
jaren 1820 22, 68 en 77 hebben groote aard
bevingen aldaar plaats gehad Onder ander de 
hoofdstad Santiago wierd in 1822 en 29 ge
deeltelijk door aardbevingen vernield.

Gebeurtenissen in ’tO o s te n .  — HetTurksche 
rijk dat reeds zooveel moeilijkheden verwekt 
heeft in het Oosten, en millioenen Armeniers 
ter dood bracht en uit hun land deed vluchten, 
zal nu eens op zijne beurt met de groote 
mogendheden af te rekenen hebben.

De Engelschen bezetten Konstantinopel en 
willeh er niet uitgaan Te Lausanne zal er 
een Konferentie gehouden worden, doch voor
aleer deze plaats heeft zal de Fransche, En
gelsche en Italiaansche regeering samen komen. 
De Engelsche minister Lord Curson zal niet 
toestemmen dat de Conferentie zou geopend 
worden vooralleer de bondgenooten niet over 
’t een of ander punt ’t akkoord gekomen zijn. 
De Turken integendeel zeggen dat indien zij 
gesteld worden tegen eene reeks genomene 
beslissingen zij zich terug zullen trekken uit 
de Conferentie.

Stoutmoedige Diefstallen in den 
omtrek van Waereghem.

Verleden weke tusschen Donderdag en Vrij
dag nacht, heeft eene stoutmoedige dievenbende 
ingebroken bij M. Vandenbroucke, koopman 
in hespen. Zij hadden een auto staan bij de 
deur van ’t huis, reeds waren er vele hespen 
opgeladen, en zij waren bezig met de brand
kast, die zij uit den muur gebj^l^n^ad^dpri. pn.

zoon die om tnicfciernacht naar huis Tc'warn, 
dien auto en al die mannen rond het huis zag 
Hij dacht seffens aan dieven en durfde niet 
naderen. De dieven gestoord zijnde in hun' 
werk, zijn aanstonds vertrokken. Niemand had 
iets gehoord in ’t huis. Gelukkig dat de zoon 
late t’huis kwam, anders hadden zij nog de 
brandkast mede. Vandaar hebben de dieven 
bezoek gebracht bij de Weduwe Vermandel te 
Vyve St Baafs en bij Ernest Brutters te Vyve 
St Eloi

Verleden Woensdag, zijn zij in de Pastorij 
gebroken, waar zij 15 flesschen wijn stolen, 
een koeitong, 2 kilos boter, enz. Vervolgens 
begaven zij zich naar de school, waar zij al 
de klassen doorsnuffeld hebben en een saijetten 
baai van den schoolmeester mede genomen 
hebben.

De gendarmerie van Waereghem doet ieverige 
opzoekingen Het is onbetwistbaar, dat de 
laatste diefstallen, gepleegd bij den Heer Se
kretaris te Lendelede, den Juweelier te Swe- 
veghem, den Wisselagent te Vichte, bij de 
W 8 Deweer te Anseghem, in de twee hotels 
te Ingelmunster aan de statie, bedreven werden 
door eene wel ingerichte dievenbende die over 
al vertakkingen en medeplichtigen heeft Het 
is te hopen dat de politie er in zal lukken 
de hand op die kwaaddoeners te leggen

Harelbeke. — Dinsdag avond, rond 5 1/2 
ure, kwam August Clement. 26 jaar, wonende 
Belieghemstraat, te Sweveghem, en voerman 
in dienst van een handelaar der St-Jorisstraat, 
met zijn wagen bespannen met twee paarden 
op den steenweg van Staceghem naar Kortrijk 
gereden. Dicht bij de luipaardsbrugge zag hij . 
twee personen staan. Hunne handelwijze hem 
zeer verdacht schijnende, nam hij zijnen zwaren 
sleutel in de hand. Nauwelijks had hij eenige 
meters afgelegd of een der kerels greep de 
paaiden bij de teugels, terwijl de andere op 
de voettrede sprong. Op hetzelfde oogenblik 
bracht Clement den kerel met den ijzeren sleutel 
eenen slag toe op de schouders, zoodat hij ten 
gronde stortte. Intusschen sloegen de peerden 
op hol. De voerman kon slechts in de Stace- 
ghemstraat te Kortrijk de dieren in bedwang j 
houden. Hij weet niet wat er verder met de 
aanranders gebeurd is Het onderzoek aanstonds 
door de gendarmerie ingesteld heeft geen uit
slag opgeleverd.

Kortr i jk .  — De politie op nachtronde heeft 
eene bende dieven aangehouden. Zij droegen 
savatten en hadden de schoenen op den rug. 
Op hen vond men messen, revolvers, inbre- 
kersalaam, enz. Het zijn kerels die aan hun 
proefstuk niet waren.

Muziek-Concert Doornijk
Zondag 26 November zal de muziekmaat

schappij van Doornijk, een der meesterwerken 
uitvoeren van den alomgekenden Franschen toon
kundige Cesar Franck, wiens honderd-jarig 
feest dit jaar in Frankrijk gevierd wordt.

Op het program lezen wij RUTH-REBECCA. ( 
Wie de weerde kent der Doornijksche Koor- 
zangmaatschappij, hun sterke Symphonie, en 
de schoone uitvoeringen ervan bijgewoond heeft, 
weet wat het is. é

De prijzen der plaatsen zijn 8 fr en 5 fr.H 
met verhoog van 0.50 fr. voor de onkosten f 
Aanvragen Groote Markt 18, Doornijk.

S T A D S N IE U W S
Dinsdag morgen heeft een inwoner van 

Emelghem een kind overreden in de Rousse
larestraat. De knaap is 10 jaar oud, en het 
rechter been onder de knie gebroken. Het kind 
werd door een geneesheer verzorgd.

— Verleden Zaterdag werden de zes lijken 
onzer medeburgers, die sneuvelden op het veld 
van eer gedurende den oorlog 1914-18, ter 
aarde besteld. In St Hiloniuskerk had er een 
solemneele lijkdienst plaats. E. H. Dewulf 
deed na den dienst een zeer treffend sermoen. 
Bijna al de maatschappijen van stad namen 
deel aan de begraving. Op het kerkhof sprak 
M. Paul Depoorter, voorzitter der V. O. S., 
eene zeer treffende lijkrede uit

Zij rusten in vrede.

—  Poging to t  inbraak. — Over eenige dagen, 
tusschen 12 en 1 ure ’s nachts, hebben stout
moedige dieven pogen in te breken bij M. Mau
rice Mage-Vanacker, winkelier, Rousselarestraat,
31. De dieven moeten op de hoogte geweest 
zijn der zaak, daar zij wisten, dat de bewoners 
van ’t huis, dien nacht niet ’t huis waren. Het was 
een lid der nachtwachtdienst, Octaf Devolder, 
die de dieven betraapte en ze op vlucht dreef. 
Hij achtervolgde ze tot in de Wijngaardstraat, 
alwaar hij hun spoor verloos ten gevolge der 
groote duisternissen.

Octaf Devolder, ontving de beste gelukwen- 
schen, om zijn oplettendheid, van w ege het be
stuur der nachtwacht.

De burgers van Iseghem, zullen met voldoening 
bestätigen, dat onze oorlogsinvalieden, knappe 
nachtwakers zijn en hun werk wel verrichten. 
Zij verdienen daardoor den geldelijkea steun 
der bevolking en ook onze beste dank.

BESCHERMING der KINDSHEID
De burgerij van Iseghem en omliggende die 

begeert mede te werken in ’t Weldadigheids
feest der Polikliniek, wordt vriendelijk verzocht 
hunne giften te zenden naar de Juffers en 
Damen die zich met zooveel genegenheid en 
offervaardigheid aan dit werk besteden. Alle 
giften zijn welkom, hetzij in geld hetzij in 
ware, en zullen door de Damen met dank 
aanveerd worden.

Namens het Comiteit.

Mejuffers : M a r ie  JANSENS Brugstraat ;
F e l ic ie  DEPOORTER Zegeplaats ; J. VER
STRAETE Meenenstraat ; S im o n n e  VERHAMME 
Marktstraat ; M a r ie - L o u is e  RODENBACH 
Brugstraat ;

Mevrouwen D a v id  DECOENE Rousselarestr 
en R. AMEYE Gentstraat

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN  

Rafaël Derycke, zv. Jerome en Josephine 
Maes. Kortrijkstraat, 169. — Roger Vander- 
heeren, zv. Jules en Elvina Casier, Slabbaard-

. z.v. - , en

GEVRAAGD bij Valère BOUKEZ-KESTELOOT : 
goede kleerborsteltreksters, goed loon, stand- 
yastig werk._____________________ _________________

B E R I C H T .
De bureelen van ’t Kadaster zijn overgebracht 

iu de woning van den H<?er TKTJYTS, Geometer, 

Hiloniusstraat. 12, Iseghem.

Soldaten,
vooralleer naar den troep te gaan koopt een zak- 
spiegelken, kam en brieventasch. ten bureele 
van ’t blad, Rousselarestraat, 97.

Het snot en alle andere ziekten van Kiekens  
en Kalkoenen, zijn gemakkelijk te genezen door bei 

IDÉAAL KIEKENPOEDCR “ S A L V A T O R  ,,
prijs 3 fr. de doos. Volle zekerheid en waarborg. 
Overvloedige getuigschriften. Te bekomen in het 
hoofddepot : K STEPPE, Geeraardsbergen en in 
de Apotheek CAILLEAU, Hoogstraat, 5, Brugge.

Eisch het echt merk ‘ ‘ S A L . V A T O F I  ,r 
om niet gefopt te worden.

Heer Apotheker Steppe, Geeraardsbergen
Met genoegen laat i k . u weten ,dat ik den 

besten uitslag bekomen heb met uw ideaal kieken- 
poeder « SALVATOR » Mijne kiekens zijn volkomen 
van het snot genezen en, o wonder, ze leggen we
derom regelmatig. Stuur mij nog twee dozen op, 
Ik wil die goede remedie in huis hebbeu, en ont
vang mijnen besten dank en vriendelijke groeten.

L PIETEES, Meester-Steenhouwer 
Kerkhofstraat 3 Wilryck.

’t  Is gekend en ’ t  is w aar  ook, dat : gansch 
ter trouwe, de schoonste Pelsen fourruren (katten) 
verkocht worden bij Achiel Denys-Schelpe, 
« In den Tijger » Ooststraat, nr 60 te Rous
selare. De keus is er overgroot en de prijzen 
zijn buiten alle mededinging.

De B ank  van K o r tr ijk
(oude bank Kiu>M“l;irt'-Tliielt)

b etaa lt  of koopt terug de SCHATKISTBONS OP 
6 MAANDEN zonder kosten en zonder eenig  
ver l ies .  __  ___  ____________________

GEVRAAGD, Boulevard Vanden bogaerde, 13, 
meisjes kunnende filet maken, g 'of en f i jn ;  
alsook eene fijne borduurster. Goed loon. 
Standvastig werk.

Marcel Duhamel, zv Cyrille en Bertha Leen- 
: knecht. Rousselarestr. 154. Yvette Vanwtberghe 

dv. Julien en Emilienne Franchomme, Markt
straat, 37. — Maria Labeeuw, dv. Theofiel 
en Magdalena Dehullu, Ameyestraat, 37. — 

j Raymonda Desmet dv. Camille en Maria Buyse, 
Boschmolens, 59. — Gustaf Lippens, zv. Valère 

' en Julia Rebry, Krekelstraat, 170

STERFGEVALLEN :
Adolphus Pannecoucke, landb. 67 j. wed. 

Celina Verbeke. — Anna Maelfait, winkelierster, 
j 50 j. echt Camille Kins. — Celina Depreitere, 

huish. 58 j wed. Bonaventura Lafaut. — Alicia 
Bardoel, 2 j. dv Camille en Julia Verscheure.

Ludovica Desimpelaere, huish. 69 j. echt 
Bruno Parmentier. — Marie Delie, huish 52 j 
wed.» Camille Debusschere. — Joannes Pattyn. 
landb. 64 j echt Marie Verscheure. — Eduardus 
Vanlaecken, herbergier, 66 j. wed Lucia Baert. 
— .j Petrus De Busschere, vuurm. 56 j. wed. 
Sara Dehullu.

P ... HUWELIJKEN :
Henricus Demeyere. vlasbew 27 j. en Adri

ana Parmentier, huishv 34j. — Palmer Roose, 
handelaar 33 j. en Alicia Deleu, borstelm. 32 j.
— Remi Beheydt, borstelhoutm. 25 j en Vir
ginie Demuynck, vernister, 27 j. — Honoré 
Clerycq, meubelm 2S.j en Julia Mulier, huisw.
24 j . — Maurice Widouck, metser 19 j en 
Laura Acx, huish. 19 j. — Gustavus Coussens, 
molenaar 21 j. en Marie Bouckaert, talonm.
25 j — Jules Windels, fabriekw. 25 j en 
Marie Linseele, meid, 25 j — Camiel Dejonck- 
hç^re, herbergier. 25 j. en Julia Buyse, landb. 
22 J .‘

r h e u m a t ie k ;
J IC H T

GENEZEN)

PHIUPPAR1

Rhumatisme ! Flerecijn ! Sciatika !

VERLANGT TE KOOPEN eenige Oude 
KalSeide steenen. Zich te wenden ten bureele 
van 7 blad.

GEVRAAGD ééne goede b o tt ien en ste ks te r
bij LEON DRIESENS, Schoenfabrikant, Melk- 
marktstraat, 5, Iseghem.

U V tJtJiligei gTTETTB 6T1 iriüHVV sbc— 11 ̂  t6gen
die wreede kwaal is de ELIXIR PHILIPPART.

Gij, die lijd t 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, uwé redding, uwe genezing 

lig t i"  ’t gebruik van den Elixir Philippart.
De Elixir Philippart is te verkrijgen bij A Lybeeb 

Apotheker Kousselare en  ̂Flo ren t  LALLEM AN , 

Apotheker te Iseghem.
1.) f r . de groote flesck ; U f r  de halve flesch.

Damen,
om u te beveiligen tegen de koude en naar 
de mode gekleed te zijn, koopt een GEBREIDE  
PALETPT ( laats te  nieuwigheid)
bij JA N S S E N S  Zusters

n" 6 Brugstraat, ISEGHEM 

Men vraagt Werkmeisjes
bij H e n r i STROBBE-BOURGEOIS, Gentstr. 59.

Provinciale Wegwijzer van 
West-Vlaanderen

Wie begeert een Provincialen Wegwijzer te 
bekomen voor het jaar 1923. late zich in
schrijven zonder uitstel ten bureele v a n ’t blad. 
Gekartonneerd m et k a a r t  der Provincie 6 .50 f r .  
G ekartonneerd  zonder k a a r t  6 .00  f r

Om u it  gem eenzaam heid  te  scheiden.

O v e r  t e  n e m e n  

e e n e  S t o o m b o r s t e l f a b r i e k
(m et M çkan ieke  en e lek tr ieke  ver lichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor alle 
inlichtingen zich wenden lot den Heer A lo is  

TIMPERMAN, te Iseghem, of schrijven oonder 

de letters I’AX, postliggende te Brugge.

Boek- en S teendrukkerij 

J .  D E  B U S S C H E R E - B O N T
R O U S S E L A I 1 E S T B A A T ,  97 ISEGHEM.

Uitvoering van allerlei 

Pracht-  en gewone drukwerken, zooals : 

Spijs-, Bedankings-, Visiet-,

Adres-, Geboorte- en Prijskaarten 

Plakbrieven met plans voor verkoopingen 

Omzendbrieven, Fakturen, Memorandums 

Brievenhoofden en Enveloppen met adres 

Vergaderingsbriefjes 

Gelegenheidsdichten, Feestprogrammâs 

Gedachtenissen, — Gesteendrukte trouwbrieven 

Registers, Copie de lettres 

Callewaerts Woordenboeken,

Dictionnaires Larousse, enz. 

Overgroote keus van 
Albums voor postkaarten vanaf 2,53 

Albums voor portretten 

Buvards voor Heeren en Damen 

Sous-mains — Inktstelsels in koper en marmer

Alle slach van 

Kaders voor Portretten - Pêle-Mêles 

Compas-, Schilder-, Schrijf- en Naaidozen 

Papeteriedozen met wit, fantaisie
en rouwpapier, laatste nieuwigheden 

Carnassièren en servietten
in toile cirée voor scholieren 

Portemusiques, Portefeuillen, Portemonnaies 

Etuis voor Cigaren en Cigaretten 

Nécessaires de toilette, Zakspiegels en Kammen 

Schoone keus van Kerkboeken 

Mis en Vesperboeken 

Prachtige Misseis in alle slach van leder 

Paternosters in glas, nacre, zilver en vermeil 

Scapulier Medalies en andere 

Groote keus van 

Postkaarten voor naam- en verjaardag. 

Fantaisiekaarten, Zichtkaarten



B O O M T E E L T
H et openbaar en kosteloos onderw ijs over boom 

teelt zal voor de aanstaande leergangen 1922-1923 
.gegeven w orden  zooals gew oon te in het lo ka al 
van den Boom teelt « D A M B E R D »  G entstraat, op 
de volgende Zondagen, om 3 ure nam iddag.

1922
.10 D ecem ber. —  Voordracht. K eus van fruitsoorten 

bij het aanleggen van Boom gaard of Fruittuin. 
Middelen tot eene verzekerde en regelm atige 
opbrengst.

D ecem ber. —  Behandeling van den w ijn gaard in 
de serre gedurende den winter.

1923
-21 Januari —  K w eek  van peer- en appelboom  m et 

losse takken - struik - pyram ide - spilvorm . 
iS F ebru ari —  K w eek  van steenvruchten, inzon

derheid p erzikken  en pruimen.
25 Februari —  W intersnoei van peer- en perzik- 

boom. V oorzorgen tegen piekten en insekten.
20 Mei — Zom erbew erkingen bij fruitboom en en 

w ijngaardserren.
N. B. Bestrijding* en voorkom m iddels tegen ziekten 
en insekten zullen bij ieder ter verhandelende 
vruchtsoort gegeven  worden.

D e Sch rijver, De Eere-Voorzitter, D e V oorzitter,
Raphaël Rosseel. Jules Rosseel. Jozef Nonkel.

Studie van Frans DUJARDIN 
Deurwaarder te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING van ’

Schoone M E U B E L S
op Zaterdag 25 November 1922

om 9 ure stipt voormiddag

te ISEGHEM, Marktplaats
op de bovenzaal van ’T GARENHUIS, 

en wel namelijk : s la a p k a m e r-g a rn itu re n ,  vele  
en schoone bedden, kleerkassen, lavabos 
nachttafe ls ,  coulisse- ronde en herbergtafe ls ,  
stoelen, bu ffe tten , spiegels, kapstokken, enz.  

Gewone voorwaarden — gereed geld,

TE KOOP UIT TER HAND een zeer 

Goed EIKEN BEDDE m et ressort. Zich te be- 

vragi n ten bureele van 't blad.

O P G E P A S T  !  !  !
Die w il goed en ter  trou w e bediend  

w ord en , eene sch oon e m a n sk ostu im  
hebben in goede sto fte  en naar de laatste  
snede, w en d e zich  in volle  vertrou w en  
tot

J E R O M E  S E T T E
Ftousselarestraat, 9 , IS E G H E M .

VAsTE p r i j s  en  t r o u w e  b e d ie n in g

ONIB » K A T I O N  A L E  R IH E D U N

S E D E R T  4 0  J A R E N
genczeu zij jaarlijks vele duizeudeu personen.

Opgepast voor de namaaksels. - Eischt wel op 

ieder» doos den naam »in F. VERGAUWEN.

BORSTPILLEN
van F. VERGAUWEN

tegen

HOEST -  VERKOUDHEID ASTHMA 
BRONCHIET -  INFLUENZA

en alle ziekten der luchtpijpen en der borst.
Zij verzachten van den eersten dag en genezen 

na enkele dagen.

PRIJS : 3  fr. de doos in alle goede apotheken.

2° Bloedpillen van F. VERGAUWEN
leger.

V E R S T O P T H E ID , M A A G Z IE K T E N , 
« A L ,  S L IJM E N , Z IID R , K E E B E S  
D E R  JA H E N  en alle ziekten veroorzaakt 
door de onzuiverheid van het bloed.

Prijs der doos : St fr

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

D D
A U T O - G A R A G E  L E  L I O N

Téléphoon 73

V U Y L S T E K E  Gebroeders ~
n

WERKTUIGKUNDIGEN

|| Rousselarestraat 26-28, IS E G H E M . 

I A.utos : F N ,  F O R D ,  C I T F t O E N  enz. 
j Motos : F N ,  S A F t O L E A ,  I N D I A N .

A n d e r e  m e r k e n  n a a r  k e u s  d e r  K l a n t e n .

GROOTE KRACHT —  KLEIN VERBRUIK —  VOORDEELIGE PRIJS.

Het huis gelast zich,; met de herstellingen van Autos en f |
Motos, van alle merken. 11

CRE D I T  FONCIER  D ’ A N V E R S
H U L P H U IS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M .

6 0 0 0  0 0 0— Kapitaal 

B. Spaarkas :
1° op z icht 4 .0 0  7 '
2° op te rm ijn  van een ja a r  4 .5 0  °/"
Langer te rm i jn  volgens overeenkom st.

Naamlooze Maatschappij

A. Bankrekeningan : zonder Bankloon :
1° op z icht 3 .00  %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.35 %
3' op driem aandelijksche rekeningen 3.50 ° /0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 3 .75  °/0 
4n op jaar l i iksche  rekeningen 4 . 2 5 %

A A N K O O P  e n  V E R K O O P  yan Franscli, Eiigelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste 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 SCHOTTE Notaris, Ingelmunster, 

lozei SPINCEilMILLE dokter in geneeskunde Rumbeke. 

Fuoène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem

Te Koop per occasie ongeveer 1500 
ZAKKEN dienende voor granen en zaden, 
alsook een aantal BACHEN, alles in goeden 
staat, aan zeer voordeelige prijzen. — 
Zich te wenden bij Theophiel DEMEYER, 
zaadhandelaar, Emelfihem-Dam, 35.

B a s s s a ß a B m m s R E s

OPENBARE VERKOOPING

van  een

W ^O O N H U IS  met L and
te EMELGHEM, 

west bij de Tinnepotstraat.

De N otaris LE UORBESIER te Iseghem , daartoe 
in rechte benoem d zal met de pleegvorm en der w et 
van 12 Juni 1816, openbaar verkoopen

E E N I G E  K O O P .
Een W O O N H U IS , zijnde het m iddendeel eener 

driew oonst en m edegaande land, staande en gelegen 
te Em elghem , w est bij de Tinnepotstraat, samen 
groot volgens titel en kadaster i 5 aren 87 centiaren 
en in 't kadaster bekend Sektie A  ni 1463d, 1463d, 
en 1462e. palende o f gep aald  hebbende noord de 
I innepotstraat, oost H eer M edard V andekerckhove- 
Vandeputte zuid denzelfden en H eer R aoul de 
Séjou niet de R am egnies, w est H eer P etrus Bruneel- 
C laerbout en voorzegden H eer R ao u l de Séjournet 
de R am egnies.

Ingenottreding met de betaling der koopsom  en 
aankleven.

ZITTINGEN :
TOESLAG op Vrijdag 1 December 1922,

om 2 ure ter zittin gszaal van het V R E D E G E 
R E C H T  te Iseghem .

D e koopers w orden verzocht zich  te,voorzien van 
hun trouw boekje o f een uittreksel hunner geboorteakt.

Een goede STOKER MACHINIST vraagt plaats.
Zich te bevragen ten bureele van ’t blad.

W ijnhandelshuis v ra ag t bekwam en VERTEGEN
WOORDIGER voor Iseghem en om streken. Inlich
tingen ten bureele van ’tblad.

OPENBARE VERKOOPING
van een schoon groot

WOONHUIS met Magazijn
een aanpalend WOONHUIS 

en eene V L A S F A B R I E K
te ISEGHEM, Boschmolens.

De Notaris LE CORBtSIER te Iseghem, daartoe 
{ in rechte aangesteld, zal, met de pleegvormen der 
: wet van 12 Juni t8 i 6 , en met. tusschenkomst van 
j  den Notaris VANDE MOORTELE te Gent, open-
I baar verkoopen :

STAD ISEGHEM , Boschmolens, Sectie D.
Koop i Stoomvlasfabriek en Land. groot 23 

J  a 10 ca. bekend ten kadaster nummer 17200 en 
ex 172011.

Koop 2 — Huis, magazijn en Land, groot 5g 
aren 20 ca. gekend ten kadaster 1720p. 1720t], en 
ex 172011.

Koop 3. — Huis en Land. groot 10 a. 40 centia. 
gekend ten kadaster 1720g, 1720I, 1720m.

ZITDAGEN :
IN S T E L  op Dinsdag 28  Novem ber 1 9 2 2
TO ES LA G  op Dinsdag 12 Decem ber 1922  tel

kens om 2 ure namiddag ter zittingszaal van 't V r e 

d e g e r e c h t  te Iseghem.
1/2 0/0 instelpenning.

D,e koopers worden vriendelijk verzocht zich te 
j  voorzien van hun huwelijksboekje, of van een uit

treksel uit hunnen geboorteakt.

CAISSE COMMERCIALE DE
Voorheen : Bank G. D E  L A E R E &  O

ROULERS
Naamlooze M aatschappij

Fr. 10 MLLI0EN KAPITAAL Aangesloten bij den Bank van Srussel.
Hoofdzetel te R O U S S E L A R E . -- Tel, n- i c „ 250.

AGENTSCHAPPEN
ISEGHEM.
YPEB,
KOMEN,
STADEN,
ARDOYE,
M EULEBfKE,
BRUSSEL, (35, Kunstlaan

Tel.  No 6 
Tel. No 98 
Tel. No 68 
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 ze^el 

Handelsinlichtingen -- Bijzondere dienst - 

Wissels, checks en kredietbrieven op de b ij
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 zijne Medewerkers in alle Steoeu van liet Land ea op dea Vreemde.

S t N ik laas  en 

N ieuw jaargeschenken
TE BEKOMEN BIJ

Oe Bruyne-Devoldere
Rousselarestraat, (bij de Post).

VERKOOP VAN ALLE SLACH VAN

SU IKERGOED , CHOCOLADE, 
KOLONIALE WAREN, 

Gedroogde VISCH, CONSERVEN.
Groote verkoop van alle slach van

W IJN E N  EN L IK E U R E N

Vermindering van P r ijs  voor V o o rtv e r k o o p e r s .

J U L I E N  L E F E V R E
Meubelmaker en Timmerman

wonende a a n ’ t Steenputje, « la n d  van B elofte  », 
bericht een ieder, dat hij zich gaat vestigen aan den

ABEELE in de Herberg “ De Zandberg ,,
Verders beveelt hij zich aan voor alle slach 

van T im m erw erk , Meubels, enz.

H et W in te r t  fel ! ! !
’t Is koud en mistig weder, 
JUFFERS en DAMEN koopt

GOEDE FOURUREN
om u van verkoudheden te be
vrijden, bij

STROBBE Gezasters
Gentstraat, 57, ISEGHEM.

Overgroote Keus -- Trouwe bediening.
V A S T E  P R I J S

Huismoeders !
Vooraleer uwe aankoopen te doen, komt 

eerst zien bij

L. TERRYN-BOURÊEOIS
15, Marktstraat, ISEGHEM.

Groote aankomst van gemaakt goed zooals : 
hemden, rokken, broeken, hand eri zakdoeken, 
nachthemden voor heeren en Damen, voor  
schooten, overtreksels, ta fe l laken s , kousen, 
enz.

Alsook groote keus van f lane lle  in ' t  stuk, 
katoen, l i jnwaad en stnffe

Alles van eerste hoedanigheid. 

PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURENTIE. 

j  Alsook blauwe lijnwaden werkkostu im en,  
broek en vest aan 24 fr

Groote keus van panen kostuimen voor voer
lieden en arbeiders.

SCH OON E K E U S VAN

R e g e n m a n t e l s  —  I m p e r m e a b l e s
voor Heeren, Damen en Kinders.

v o o r  u a m e n  v a n  a l '  4 5  f r .

IN SATIJN 125 FR. EN MEER. 
i n  woLLe Ö a b a rd in e  S S  K r.

TROUWE BEDIENING.

JA N S S E N S  Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

KOMT W EDEROM TE VERSCHIJNEN

’t M anneken u it  de Mane
Volksalm anak voor ’t  ja a r  1923.

Prijs -.,30 fr . te verkrijgen ten Buieele van ’t Blad

Met den oorlog was ’t achtergebleven en 

’t is God zij gedankt thans verschenen wel 

en frisch gelijk voorheen. Burger, werkman 

en landbouwer zal het koopen en ’s avonds 

bij den kachel zijne aangename vertellingen lezen.

E R W ARM INGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A.lle slach van buizen Auto ff ene-Soudure

I N  S T E L L  A T I  E N  B A D E N  E N  S T O R T B A D E N



HUIS

J .  Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

f f  l l i i ^  

I L > ’ ®

• H - j f t

A L L É É N  verkoop van  de 

bekende G O R SE T S  m erk

HDB
M . O J  O v e r g r o o t e  k e u s  e n  l a a t s t e  n i e u w i g h e d e n  

BRUXÉLLL a a n  p r i j z e n  b u i t e n  a l l e  c o n c u r e n t i e .

G. HOET-AN N E. o p t i c i e n ,  S t A  m a n d  s t r a a t  8 ,  R O U S S E L A R E
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 bn 
meer aanbevolen ?

1° Omdat liet gezicht met een 
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 uitgelezane glazen en alle verschillige modellen van 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 concureutieën 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 fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimacbieneu, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers . 
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 :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8. tegen de Niordstraat. Rousselare.
Er fs altijd een oogmeester ten ieder beschikking

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerki/ig

, .  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 laatste uitvinding (zonder plaat) 

----- Herstellen van Gebitten enz. —

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 

voldoen zal Doktoor DELCROIX en E D M .  M O R E L ,  
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensdag van iedere week bij M. Pierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

HUIS VAN VERTROUWEN

Jos. Vanlandeghem-Bebaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouwkleermakers, grooten voorraad van

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

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

ELKEN V R IJD A G

Stokv isch en M oluw e

o o k  V e r s e h e  V i s c h  

D r o o g e  e n  I n g e l e g d e  H a r i n g

bij Isifl. Meylen-Yaifisifiii
16, W ijn g aard s traa t ,  ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

G E W A A R B O R G D  G E W A P E N D  B E T O N
—  ^  

G e p r e s t e  C i m e n t b u i z e n  o p  a l l e  w i j d e n  È

C r P E f t N S  e n  B E I R P U T T f f i  v a n  g e l i j k  w e l k e n  i n h o u d  a

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 h e p i e d
Dweersstraat, 17, IS E G H E M

A l b .  V A N N E S T E - V  A N H O U T T E

T afe lhouder (T ra ite u r)

Gentstraat 35, ISEGHEM -
Opvolger van ’t oud gekend huis 

V a n h o u tte -N e y r in c k  van JRousselai'e. 
Wordt aanbevolen voor :

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 
INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGEN HEIDSDINERS 
Matige  prijzen —  Rijke en Burgerskeuken  

Verhuring van Tafelservies.

Turners
voor uwe TURNOEFENINGEN koopt de schoenen 
met caoutchou zolen “  W e l l c o m e  , ,  
het best gekende en meest gewaardeerde merk 
der wereld. Ieder paar is gewaarborgd goed 
— alles eerste kwaliteit. — Zelfde artikel voor 
DAMEN en KINDEREN.

Ook te bekomen de Caoutchou zolen Wellcome  
Alles in ’t groot en ’t klein bij

V A L E R E  L A R I D O N
Zegeplaats, 15, ISEGHEM.

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.

SPO ED IG E E N  TRO U W E B E D IE N IN G .
In ' t  groot en in ' t  klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
de: p é l i c h y s t r a a t ,  1 2 , . q c p u c m
recht over St Hiloniuskerk ' l ö L u r l t ™ .

Plaatsingsdienst voor bedienden van ’t  Na
t ionaal S i jn d ik a a t  der Bedienden van Belgie  
Afdeeling Iseghem Café Royal.

Alle belanghebbenden worden vriendelijk 
verzocht zich te wenden bij den Voorzitter 
H. Kerckhof. O L. Vrouwstraat, Iseghem

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5. ISEGHEM

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

MOEDERS vooralleer aankoopen te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 

onmogelijk.

HUIS VAN VERTROUW EN.

S. H O ET -H O ET  -
Gezichtkundige, 

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

J u m e lle n , V e r r e k i j k e r s
W ij berichten het publiek dat de recepten der 

Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
48 uren. Mijne groote ondervinding gesteund cp 
zeer uitgebreide kennissen vau optiek .stellen mij im 
staal aan de verschillige gezichten, brillen te geven- 
die hunne oogen goed passen en eenen voordetligen 

invloed uit oefenen op de oogen.
Lel dus goed op gij die wilt eenen goeden bril 

hebben en wend u in volle vertrouwen len mijnen 

huize.

J-ava Sterk — D ubbel Sterk 
estminster Stout 

Schotli-ale — I?ale-ale. 
Verkoop van AV ij 1 1 e  11

HANDEL in KOLEN.
HOUT 

Het huis JULES DELSAERT van W aterm ael
bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbende 
dat hij heden te koop biedt 1000 kubieke 
meters berken hout, linden, erabels en steen
beuken. 2000 kubieke meters beukenhout en 
1000 kubieke meters eiken hout van allereerste 
hoedanigheid. Stelt voor seffens kontrakten te 
maken van verkoop.

Wordt ook aangeboden tot verkoop 60 hektaren 
schoone taillie aan de Fransche grenzen 

Verkoop van gezaagd hout, zeer droog, 
dienstig voor schrijnwerken, rijtuigmaken, meu
belmakerij, enz zooals peerlaren, notelaren, 
plataenen, errables kriekelaars, olmen, eiken, 
appelaren, steenbeuken, linden, accacias, ca
nadas, enz.

A u t o m o b i e l e n  F O R D
REGHTSTREKKSGH AGENTSCHAP

de ELECTRO-M££ANt£K, H O V E N  I E R S S T R A A T .  
K O R T R I J K

Het ('enigste Huis der streek dat reeds de Ford bewerkt heeft vóór den 
oorlog, jcdcii de eerste typen uitg.-komen zijn.

Groote stock van alle stukken en toebehoorten FORD

AUTOMOBIELEN van ALLERHANDE MERKEN

W ERK H U IS  voor alle HERSTELLINGEN met waarborg uitge
voerd door specialisten, iu ’t bijzonder herziening van motoren « sans 

soupapes, » zes, acht en twaalf cylinders

Herstelling van Magnetos, Dynamos en Accumulatoren. — Vulcaniseering.

’W e rkh u ize n  d’Electro-Mecaniek A . E. M. G.

Elektriciteit - vervaardiging - bobijneering : hooge en lage spanning.

ALG KM EENE TOEPASSING DER BARNKRACHT IN DE FABRIEKEN.

K iekenkw eekers, Landbouw ers
STERVEN UWE KIEKENS VAN AFGANG (stinkend, soms met bloed 
doorstriemd) ; vertoonen zich etterbollen in de oogen en de keel ; is hun 
kop gezwollen, hun kam zwart, treuren zij en waggelen ze op hun pooten, 

geef dan aanstonds

Apotheker V er mander e’s
ONFEILBAAR POEDER N° 4 . 2 0 0  tegen 3.75 en 7.50 fr. het pak.

Apotheker Verm and ere ’s MARVOL geneest snot  ̂ 2.50 en 5.00

Apotheker Verm and ere ’s ARSYLOL geneest pokken | de flesch

Te Verkrijgen bij Apotheker L/\LEM\N, Iseghem; Ap.-̂  VANDEWALLE, 
Rousselare en in alle goede apotheken. Vraagt wel ’t merk Vermandere.

Zweerachtige Maagontsteking 
en Zenuwachtige Zwakheid
Gedurende maanden lang heb ik te bed galegen. 

Hede-' ben ik genezen dank door de Dr. Casssll’s Tnbküen.
Mevrouw W hite, 49, Redcar-road East, South 

Bank, S.O., Yorks, zegt: “ Jk weet niet wat ik 
doen moet om genoeg de Dr. Cassell's te kunnen 
loven. Ik  ben diep verzekerd dat zij m ij het 
leven gered hebben. M ijne ziekte begon over 
ongeveer n-egen jaren. Eene plotselinge zwakte 
nam  m ij en ik vermagerde bij oogopzicht; 
dezen toestand verergde op zulke wijze dat ik • 
geene kracht meel’ had. M ijn  gval wierjl onder 
kend als zenuwaehiig 1 zwakheid en zweeraphtige 
maagontsteking; gedurende m aanden bleef ik 
te bed, vreeselijk lijdende en a ltijd  zenuwiacht- 
tig. N iemand dacht dat ik zoo zou kunneu 
b lijven leven hebban.

“ Ik was gedurende dertien weken te be i 
gebleven ondanks alle geneesmiddelen dien ik 
genomen had, en ik mag verzekeren dat ik 
verwonderd was, na de eerste doos der Or. 
Cas&ell’s Tabletten genomen te hebben m ij 
merkelijk beter te gevoelen. De spijs verteerjng 

b e g o n  z i c h  gemakkelijk te doen en m ijne  zenuwen waren bedaar. Heden, . a 
eene handeling met de Dr. Cassell’s Tabletten voel ik me even zoo goed als voor 

m ijne ziekte. *•

P R IJ S  3 FR EN
7.50FR . 

(het groot 
model bevat 
drie maal het 
kleine1) V e r  
kocht door de 
apotheken i n 
alle werelddee- 
len. Vraag de 
Dr. C as  sell’s 
T a b  letten en 
weigerd a *le 
namaking. »

Tabletten
Unive/meel familie geneesmiddel teoen :

zenu waf meting Slapeloosheid Hartkloppingen
Zenuwzwakhiid Bloeügebrek Levensafmatt!:ig 
-ZemiKonsteking SiaciUe rpiJsvsrtssi.ngZenuwachtip.hOid 
Neurasthenie Uitputting Nierenziekte

Bijzonders aanbevolen aan de voedende moeders en aan 
de personen dia de kritische tijdvakken ven het leven 
doorgaan. Dokter Cassell's Co., Ltd., Manchester, England 
Algemeen depot voor Belgie en het Groot Hertor.dom ! •.

M a i s o n  L o u i s  S a n d e r s ,  2 2 ,  R u s  d s  l a  G l a o i s r s ,  B r u s s e l .

N E E M T  T W E E  

T A B L E T T E N .

bij het slapen 
gaan en ge zult 
bemerken hoe 
goed ge slapen 
zult: vervolgd
en ge zult wel 
dra de vreugde 
kennen, krackt 
en gezondheid 
te bezitten.


