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BELGIE.

Belgie heeft als algemeene politieke richting 
het heropbouwen van zijnen economischen toe
stand. De algemeene economie wordt ongeluk
kiglijk gestremd door den slechten finantieelen 
en fiscalen toestand van ons land. Maar onze 
financiën zijn noch slechter noch beter dan 
deze van andere landen die aan den wereld
oorlog hebben deelgenomen.

De strijd om onze economische hegemonie te 
bewerkstelligen, en om onze eereplàats op de 
internationale markten te herwinnen is tot nu. handel en niivprhpiH 
*na niof " “ImU -”:i .... ... to-frvér------- • • •

ITALIE.
Geen land heeft grootere en diepere veran

deringen ondergaan in zijne politieke instellingen 
dan Italie.

Op het oogenblik dat dit land zou in de 
handen vallen van het verderfelijk Communisme, 
is eene geweldige reactie ontstaan. Meer dan 
200.000 Fascisten hebben eene burgerwacht 
gevormd onder de machtige (leiding van M. 
Mussolini.

Het socialisme werd niet alleen versmacht, 
maar de Fascisten hebben het bewind in han
den genomen.

M. Mussoloni heeft zich in de uren van 
zege niet laten meeslepen in gevaarlijke avon
turen tegen Yougo-Slavie, en heeft binnen het 
land het koningdom weten te eerbiedigen.

HET PAUSDOM
De Paus Benediktus XV had als opvolger 

Kardinaal Ratti, Aartsbisschop van Milaan. 
Pius XI heeft zich onlangs door zijne diplo
matische Kerstdag Encycliek in een glorievól 
daglicht gesteld,

DE VEREENIGDE [STATEN.
De Vereenigde Staten, die getrouw aan de 

princiepen van Monroë, uit den Volkerenbond 
waren getreden, hadden zich totaal afgekeerd 
van de zaken van Europa In 1922 hebben zij 
weerom hunne bemiddeling aangeboden, eerst 
in de Conferentie van Lausanne, en heden in 
het oplossen van het moeilijk en zoo ingewik
keld vraagstuk van herstel.

In dien zin heeft M. Hughes de Staatsse-, 
cretaris eene belangrijke verklaring afgelegd. ]

De inwendige toestand in Amerika is ten 
andere niet zoo verleidend als men wel denkt. 
Amerika verstikt onder de last van zijn goud, . 
en groote economische verwikkelingen hebben 
zich voorgedaan. De Amerikanen hebben de 
groote stakingen gekend der koolmijnen van 
April tot September, die gepaard gingen met 
eene staking op de spoorwegen, die de oor
zaak was van eene groote verlamming van

nuft, die rusteloos al de krachten van zijnen 
geest toewijdt aan de grootsche taak om ons 
finantieel en fiscaal stelsel' in evenwicht te 
brengen. Die man is M. Theunis.

Ons volk heeft ook een buitengewone werk
kracht, hetgeen een factor is van eersten rang,

In 1922 heeft Belgie zich dus gewapend voor 
den grooten strijd : 1923 wordt ingezet in 

betere omstandigheden ; en zullen wij het niet 
brengen tot eene commercieele en finantieele 
overwinning, toch zullen wij zeker een grooten 
stap vooruitgaan.

Onze inlandsche politiek bleef doorgaans 
rustig : het einde van het jaar werd teen weinig 
gestoord door den strijd voor de vervlaamsching 
van de Gentsche Hoogeschool, — maar met 
goeden wil en een weinig tegemoetkoming 
wordt het netelig taalvraagstuk voor goed op
gelost.

FRANKRIJK.
Gelijk elk land dat eene schitterende over

winning heeft behaald, tot een overdreven 
« Nationalisme » en zelfs tot een zeker « Im
perialisme » overslaat, zoo ook lijdt Frankrijk 
voor het oogenblik aan deze kwaai. Duitschland 
had ons daarvan een voorbeeld gegeven na 
zijne overwinning van 1870. Maar Frankrijk 
bezit meer goeden geest en minder hoogmoed, 
om zich zoo gemakkelijk op die gevaarlijke 
helling te laten meeslepen, M Poincaré heeft 
met zijnen « bon sens » dit gevaar ingezien, 
en is tot eene bijzondere politiek teruggekomen. 
De laatste Encycliek van den Paus was daarvoor 
eene ernstige waarschuwing.

De binnenlandsche politiek werd doorgaans 
niet gestoord, buiten de woelingen van Le Havre 
in den zomer, waar bloedige botsingen plaats 
grepen tusschen het leger en de stakers.

ENGELAND.
De Engelschen blijven hardnekkig bij hunne 

politieke richting van voor den oorlog : de 
heerschappij op zee en het evenwicht in Europa.

Voor het eerste punt bleef de Conferentie 
van Lausanne, van het grootste belang, en in 
de laatste oogenblikken schijnt Engeland te 
zullen lukken in zijne betrachtingen in de kwestie 
der Zeeengten en van Mossoul. Maar in zijn 
politiek van het « équilibre des forces > kwam 
de Engelsche regeering natuurlijker wijze in 
botsing met Frankrijk, en dat bijzonderlijk in 
zake van Herstellingsrecht De Conferentie van 
Londen is mislukt. Deze van Parijs geeft ook 
weinig hoop, want zöoals Frankrijk Engeland 
steunde te Lausanne tegen de Turken, zoo 
ook zou Engeland Frankrijk moeten steunen 
tegen Duitschland te Parijs.

Heden kunnen de berichten nu melden of zou 
de afbreuk in ’t vooruitzicht staan daar Engeland 
weigert de zienswijze van Frankrijk en Belgie te 
steunen tegenover Duitschland.

zonderd leven van Europa.

DUITSCHLAND.
Duitschland schijnt eindelijk een einde te 

willen stellen aan zijne inertie-politiek, die 
dit land naar de finantieele instorting heeft 

gebracht.
Dr Cuno, de nieuwe Rijkskanselier is er toe 

besloten, na een scherpe vermaning van de 
Verbondenen en na de dreigende houding van 
Frankrijk krachtdadig op te treden. Hij zou 
er in gelukt zijn de grootindustrieelen ertoe 
te brengen hunne hulp te verleenen, om hun 
land te redden van het grootste onheil.

Die negatieve politiek was de schuld dat 
M. Briand moest aftreden na de mislukte 
Conferentie van Cannes, De t* ee conferenties 
van Londen van Oogst en December bleven 

ook zonder uitslag.

RUSLAND.
In November vierde de Soviet-regeering haar 

5jarig bestaan.
Maar groote veranderingen grepen plaats in 

1922. De Communisten komen stilaan terug 
tot de begrijpen van het kapitalisme : de eigen
dom en de vrijhandel Maar in het binnenland 
is de financieele en economische toestand totaal 

ontredderd.
Rusland nam deel aan drie Conferenties te 

Genua, in den Haag en te Lausanne.
De Soviet-regeering heeft onderhandelingen 

aangeknoopt met bijzondere ondernemers en 
financie-groepen alsook met Duitschland en Italie. 
Die landen hebben dus •• de jure * het regiem 

van de Soviets herkend.

TURKIJE
Turkije is wederom eene Europees;he macht 

geworden. Zijne overwinning op de Grieken 
bracht het vraagstuk van het Nabije-Oosten op 
het voorplan, en sleurde bijna Europa opnieuw 
in eenen wereld-oorlog. De wolken drijven weg 
en de hemel is opgeklaard in het Oosten.

De laatste hand werd gelegd aan de regeling 
in de Conferentie van Lausanne en Turkije 
wordt opnieuw een Europeesche Staat.

A

luiden dat men hoorde of zag. Iedereen stond 
op zijn Zondagsche, en gebuurs en familie 
gingen tot malkaar om Dertien avondjte vieren. 
Men begon eerst met en wat fe klappen en 
de koutenansie viel natuurlijk op het inlandsch 
lijnwaad, over de markt van ’t graan en de 
prijs der vlasbooten, over het weder en over 
den akker en over den feestdag van ’s an
derendaags. Daarna ging men aan ’t kaarten 
en als ’t rond den achten was, wierd een net 
tafelkleed opengespreid en geheele pateelen pan- 
nekoeken kwamen te voorschijn. Die panne- 

I koeken wierden bij groote hoeveelheden ge- 
j bakken op een zware ijzeren plate die op 

eenige steenen lag boven den heerd. De boerinne 
zat op haar hukschen aan den heerd om te 
bakken en effenaan dat ze gereed waren wierden 
ze op de vloer geleid die voor de omstandigheid 
met een versch geleid strooi bedekt was. De 
koeier of knape die daar altijd bij of omtrent 
was mochtte de misvallene op eten — en 
zegt dat hij at — als hij er de keure van 
had.

Het is nutteloos te,zeggen dat de genoodigden 
er veel eer aan deden. Maar ’t beste kwam 
laatst, ’t Was een schoon koekebrood, waarin 
eene boone gebakken zat. De jongste uit het 
gezelschap nam een groot mes, gaf een kruis 
over de koeke, en sneed hem in zooveel stukken 
als er aangezichten waren. Die het stuk had met 
de boone erin, was koning of koninginne. 
En of er dan leute was in ’t huis Als het 
avondmaal geeindigd was dan moest eenieder 
jong en oud een liedje zingen, en ’t is dat 
ze kosten overlijd ; men ging daarna wederom 
aan ’t kaarten.

Ondertusschen wierd de jeneverpulle op tafel 
gezet. Op zulke avonden mocht er een druppel- 
ken af ! Het wierd alzoo stillekens .late, en 
rond den twaalven scheidde geheel ’t gezelschap 
verheugd en verblijd uiteen en men wenschte 
malkaar de goede ruste.

Het gaat er alzoo niet meer hedendaags, 
’t moet uu al met hooge, stijve en groote
d ire —T ju u v - ^  ...... .................  ......

er niet meer, ’t is 
en veel keeren zeer dom doen.

- i W — a l —o n ^ i i n  f r q n g ^ h  7 Ü n

al groot doen, rijke dóén,

Over jaren bestond er hier in ons geweste 
een schoon oud gebruik op Dertien avond.

Met het vallen van den avond, gingen de 
klokken aan het luiden, 13 poozen reke. Geheel 
de parochie stond te horken tegen dat de 
klokken den eersten tik gaven ; immers ten 
was niemand die toen nog een slag wilde 
werken, ’t een sprong van ’t getouwe, ’t an
dere van ’t spinnekraam, en men liet al vallen 
dat viel.

De geweren die aan de balke hongen, wierden 
afgenomen, geladen en afgeschoten, en welhaast 
stond alles in beweging, ’t was al schieten en

Over Dertiendag.
door G uido G ezelle verteld.

Als ik kleene was, daar kwamen in mijn 
geboorteplaats, rond Drie Koningendag, twee 
rare comparanten te voorschijn. Het dunkt mij 
dat ik ze nog zie. De eerste was ne man 
met eene sterre ; hij had op zijn hoofd iets 
gelijk ne muiter of kroone, en eenen langen 
tabbaart om het lijf, beide sieraden blonken 
van ’t goud en ’t zilver (papier;, ’t Ander was 
een jongen met eene goube of rommelpot, ge
maakt van eene stroopijpe, en eene blaze, op 
eene caffékanne gespannen ; hij was verkleed 
in eenen herder. De eerste van de twee gaf 
te lijve maar snoer met zijne sterre, en de 
jongen rommelde op zijnen rommelpot ; daarbij 
zongen zij van St Jozef en Maria, van de 
Drie Koningen, van de sterre ; en dat zoo 
schoone dat ik niet meer en moest eten als 
ik het hoorde, ’k En heb nooit juist kunnen 
achterleeren al wat zij zongen maar ik schrijve 
u iets dat er op trekt :

Ik kom aan ul’der deurken staan 
Mijn alderliefste vrienden,

Al om het Godsdeel té ontvâan ;
Ik hope da’k ’t zal vinden :

W ilt mijn redens wel verstaan ;
De meuien en heeft niet rond gegaan 
Daarom moet ik om ’t godsdeel gaan. 

Daarom, enz.

Van zingen wordt mijn keeltje moe,
Dit kondt gij klaar bemerken,

Zeg nu eens, waarbij komt dat toe ?
Van flauwten aan mijn herte.

Sa, ul’der zwijntjen is nu dood,
Geeft mij een stuksche vleesch en brood,

Of ware ’t maar een pondje groot.
Of ware ’t, enz.

Als ik aan ul’der tafelken ben 
Dan zal ik lustig smullen;

Van ’t gone gijl’der daarop zet 
Mijn buikske brave vullen,

Dan zal ik ul’der bij den Heer 
Daarvoor bedanken even zeer :

’k Heb nu genoeg voor dezen keer.
’k Heb nu, enz.

Ministerieele Krisis.
Twee Brusselsche dagbladen hebben het 

nieuws uitgespreid van eene zeer nakende 
ministerieele krisis. Ziehier wat een dezer bladen 
« l’Etoile Beige » hierover schreef.

« W ij hebben ernstige redenen om van nu 
af aan te verzekeren, dat M. Theunis geen

minister-voorzitter meer wezen zal, den dag 
dat de vervlaamsching der Gentsche Hooge
school in den Senaat ter bespreking zal komen.

W ij gaan dus een zeer nakende ministerieele 
krisis te gemoet, en, wij moeten het ons niet 
ontveinzen dat Belgie in een tijdperk zal treden 
van binnelandsche politieke moeilijkheden

M. Theunis heeft zijn ontslag niet gegeven 
voor de konferencie van Parijs, daar hij oor
deelde dat het zijn plicht was nogmaals de 
belangen van ons land te verdedigen op het 
moeilijk terrein der schadevergoedingen.

De eerste minister is een te goed vaderlander 
om zijn post te verlaten, op het oogenblik dat 
er kwestie van levensbelang voor ons land 
te berde komen.

Men weet met welke bevoegdheid en gezag 
hij Belgie vertegenwo rdigde op de conferen 
tien van Cannes, Genua en Londen. Met M. 
Jaspar te Parijs de ekonomische belangen en 
het aanzien van Belgie verdedigende, zal M. 
Theunis de taak vervullen die hij heeft op zich 
genomen. Doch, de debatten in het parlement, 
over de vervlaamsching der Gentsche hooge
school verlammen zijne pogingen.

Hij had aanvaard e,en ministerie samen te 
stellen van heropbeuring en herstelling. Van 
het oogenblik dat het parlement dagelijks meer en 
meer in politieke besprekingen vervalt, ramp- 
vol voor de eenheid van Belgie, en die den 
eersten minister verhinderen in het vervolgen 
van zijn herstellingswerk in het land, oordeelt 
M. Theunis, vermeenen wij, dat de weg naar 
de vervulling zijner zending hem werd versperd, 
en dat hij het voorzitterschap van den minister
raad aan een politiek man moet overlaten.

M. Theunis wil niet bij het debat over de 
Vlaamsclre Hoogeschool voor den Senaat ver
schijnen in dezelfde gedwongen houding als 
voor de Kamer.

Wij zullen dus eene ministerieele krisis hebben. 
M. Theunis zal zijn ontslag geven, na ter 
konferentie van Parijs nieuwe en uitstekende 
diensten te hebben bewezen

Hij zal den post verlaten dien hij met
VmrtHr -------U Ui.r'-
betreurd worden, en ook wat nog meer 
teekenisvol mag heeten : door gansch het land ».

M . Theunis, minister-voorzitter, heeft aan 
den bijzonderen korrespondent van « l’Etoile 
Beige » te Parijs, persoonlijk zijn aanstaande 
ontslag bevestigd.

De eerste minister, bij toeval M. Tibbaut, 
ondervoorzitter der Kamer ontmoetende, verklaar
de ook aan dezen, dat zijn voornemen van 
af te treden formeel en onwederroepelijk is

In  den Senaat.
In de Senaatzitting van 27 December 11. heeft 

den Heer Jaspar, Minister van ; Buitenlandsche 
Zaken, geantwoord op de vragen door den Heer 
Km. Allewaert, Senator, gedaan betreffende de eco
nomische overeenkomst met Frankrijk, ziellier wat 
den Heer Minister hierover gezeid heeft :

« Ik wil ook bijzonder spreken over de econo
mische overeenkomsten met andere landen, en 
inzonderheid met Frankrijk, hier aangehaald door 
M. Allewaert. die door zijn voorgebrachte cijfers 
slaande bewijzen heeft gegeven, van don voor ons 
nadeeligen toestand op het huidig oogenblik.

Den Senaat weet dat, sedert de maand Juni 1922, 
de onderhandelingen zijn hernomen. Zij houden 
nog steeds aan en laten een goeden afloop verhopen.

Het blijkt immers uit de eerste bijeenkomsten 
dat de betrachtingen van beide kanten vredelievend 
zijn, en dat de gouvernementen bezield zijn om 
tot eene goede oplossing te komen.

De lijsten van de klachten" der beide landen 
betreffende het douanetarief werden bearin Decem
ber gewisseld. Zij dragen over zeer verschillende 
voorwerpen.

De klachten der Belgen betreffen minstens op
300 porten van bet fransche tarief, wat beteekend 
dat het eau moeilijk werk is. Dit wil ook zeggen 
dat het een groot werk is geweest om alles te 
verzamelen en te onderzoeken, waar dan ook de 
Beroepsverenigingen en Kamers van Koophandel 
en zelfs Fabrikanten hebben hun woord mogen 
medespreken of zijn inlichtingen gevraagd gewèest.

Op het departement van Buitenlandsche Zaken 
hebben wij op het huidige oogenblik bijna gedaan 
met de studie der fransche klachten Hiervoor 
hebben ook de betrokken Ministerien Kooplieden 
en Fabrikanten gehoord.

Ik heb de vaste hoop dat eerstdaags de eind-
besprekingen zullen plaats hebben, en dat zij 
zullen bekroond worden met een volledig en voor- 
deelig akkoord voor beide landen »

Verder gaf den Heer Minister nog uitleggingen 
over onderhandelingen met Spanje, met Polen,
met Tcheco-Slovaquie, met Lettonie, en ook met 
Komanie, en verders nog] veel andere inlichtingen 
over studioreizen wolko in verschillondo lauden
werden ondernomen.



Voor de Kleine Burgerij.
De Tentoonstelling van 1923 te Gent van 
mekanieke en electrieke toestellen.

Over eenige dagen had in de stad Gent eene 
vergadering plaats tot voorbereiding van het 
Kongres van den leertijd die in de maand 
Augustus aanstaande te Gent zal gehouden 
worden in de ruime zalen van den Casino. 
Volksvertegenwoordiger Ferdinand Van Ackere, 
Baron Forgeur, Commissaris der regeering en 
vele andere voorname personen namen deel 
aan deze vergadering.

Heer van Ackere steunde op de belangrijke 
rol van de secretarissen van den Leertijd in 
de ontwikkeling van den Middenstand ; ze zijn 
de verbinding tusschen patroon en leerjongen.

Hij herinnerde dat de openbare besturen 
deze instellingen steunen, dat volgens den 
ministerieelen omzendbrief van 29 Juni 1906 
patroons en leerjongens toelagen en studiebeur
zen van het staatsbestuur ontvangen.

Niettegenstaande hun bijzonder nut hebben 
de secretariaten van den leertijd, bijzonder 
in zekere provinciën, de uitslagen niet gegeven 
die men er mocht van verwachten.

Dit komt meest doordat patroons en leer
lingen het werk niet genoegzaam kennen en 
ook laat het ons bekennen, uit den weinigen 
iever welke de besturen van die inlichtingen 
aan den dag leggen.

Het aanstaande Kongres zal die beletselen 
uit den weg $ ruimen. Men zal er de beste 
propagande middelen onderzoeken om het werk 
aan patroons en leerlingen te doen kennen 
en men zal nieuwen iever aan de bestaande 
secretarissen ingeven

Een gansche reeks vraagstukken zullen ge
durende het Congres bestudeerd worden.

M. van Ackere somde eenige punten op die 
er kunnen besproken worden ; de herinrichting 
der bureelen van beroepsorienteering ; de her
ziening der programma’s die door het Staats
bestuur aan patroon en leerling opgelegd worden ; 
het opzoeken der maatregelen om het contract 
door beide partijen te doen naleven ; eindlijk 
het der jaren noodig tot den leertijd, verschillend 
van stiel tot stiel

Heer van Ackere eindigde met het secretariaat 
van Gent te verzoeken zich te willen gelasten 
met de punten te onderzoeken die door het 
congres dienen behandelt te worden. Tot dit 
congres zullen alle bestaande secretariaten van 
Belgie uitgenoodigd worden.

Reeds vele jaren wierd het sekretariaat van 
den leertijd en het klein werktuig in den 
schoot van den Katholieken Burgersbond van 
Iseghem ingericht Sedert den oorlog heeft 
het bestuur van den plaatselijken Burgersbond 
van Iseghem reeds vele bijgedragen om dit 
werk wederom te doen bloeien onder de kleine 
burgerij van Iseghem en omtrek.

Ongetwijfeld zal de Burgersbond van Iseghem 
aan het Congres van Gent deel nemen en alzoo 
beantwoorden aan den oproep vanwege regee- 
ringscommissarissen om onder onze werkzame 
burgerij van langs om meer het werk van den 
leertijd en het klein getuig bij onze bevolking 
te doen vooruitgaan

Voor koophandel en nijverheid.
Dienst dar kleine pakken

Sedert 1 Januari 1923 wordt de vracht van 
1 05 fr voor de zendingen « kleine pakken » 
tot en met 3 kgr. zwaar tegen tarief nr 2,
gebracht op 1 10 fr. -- ^..v....gaouuenjn
u  u. nr 1809 en 1809bis benuttigd voor het 
vervoer van colli tot en met 5 kgr. zwaar 
binnen Belgie en gefrankeerd met «spoorweg- 
zegels », worden eerstdaags aangevuld met 
toevoeging van een nieuw étiquette gemerkt 
A, ;if te geven aan de bestemmelingen en 
waarop de kantoren van aankomst in de daartoe 
bestemde ook de ter bestemming te innen 
kosten moeten vermelden.

Het spreekt van zelf dat de op bedoelden 
stam-ontvangstbewijs ingeschreven sommen moe
ten overeenstemmen met die te vermelden, 
hetzij op het bulletijn zelf. onder de rubriek 
« In te vorderen van den bestemmeling », 
hetzij op de kennisgeving van aankomst.

Eene étiquette gemerki B vervangt de be
staande derd- Etiquette overal waar deze ge
bruikt wordt.

lets over het getal veertig.
Wij weten, door ons eigen omgeving, dat 

er heel wat begrippen vast zijn aan zekere 
getallen : drie, zeven, negen. Het geloof om
trent het ongelukkig karakter van dertien is 
algemeen : het bestaat dan ook hier zoowel 
als in Frankrijk en Duitschland.

Misschien een beetje minder, want hier te 
lande komt het nog niet voor, zooals in 
Duitschland, dat er in de hotels geen kamer 
dertien voorhanden is en in de badinrichtingen 
geen kabien dertien Wij zitten wel niet gaarne 
met dertien aan tafel, inaar als dat gebeurt, 
zullen de meesfen loch wel niet nalaten van 
goed te eten, als er maar genoeg op tafel 
komt en de eetlust er maar is.

Met dat al is er nog genoeg bijgeloof vast 
aan het getal dertien En de zaak is ook vrij 
goed bekend.

Veel minder weet men van een ander getal, 
dat al evenveel gewicht heeft, misschien niet 
meer tegenwoordig, maar wel vroeger, en dit 
karakter vinden wij terug in; de geschiedenis.

Ik bedoel het getal « veertig ».
Ik wed dat de lezer nooit gedacht heeft aan 

de groote plaats welke dit getal inneemt in 
onze beschaving.

Daarom wil ik vooraf op eenige feiten de 
aandacht vestigen.

Veertig is een vast termijn die dikwijls voor
komt in de tijdrekening.

Lichtmis valt veertig dagen na Kerstmis.
De Vasten duurt 40 dagen.
O. L. H Hemelvaart valt 40 dagen na Paschen
De regendag is St-Medard. Valt er op dien 

dag regen, zoo zal het 40 dagen regenen.

Merkwaardig is het nu zeker dat al deze 
feiten behooren tot den godsdienst, zoodat wij 
den oorsprong moeten zoeken in Palestina. 
Maar, bevinden wij ons eenmaal op dit gebied

zoo ontdekken wij nog eene menigte feiten, 
welke alweer het gewicht van het getal 40 
— men noemt al zulke getallen, « heilige » 
getallen — komen bewijzen.

Ziehier eenige onder de vele voorbeelden :
De zondvloed heeft veertig dagen geduurd.
Veertig dagen droegen Jozef en zijne bloed

verwanten den rouw voor hunnen vader Jakob.
Goliath daagde het Hebreeuwsche leger uit 

gedurende veertig dagen.
De Israelieten moesten veertig jaar zwerven 

in de woestijn.

Jezus vastte 40 dagen ; werd door Satan in 
bekoring gebracht veertig dagen ; bleef 40 uren 
in het graf, en verbleef na zijne verrijzenis 

veertig dagen op aarde.
Ik hoef na dit alles niet bij te voegen, dat 

nog heden veertig een heilig getal is bij de 
Joden. En de volgelingen van Mahomed denken 
er ook zoo over. Zoo duurt de rouwtijd over 
een doode bij de Muzulmannen veertig dagen. 
Veertig dagen heeft de kraamvrouw in hare 
woning te blijven, wat bij de oude Grieken 
in zwang was, terwijl zij bij de Perzen veertig 
dagen moest afgezonderd blijven.

En in de letterkunde is het getal veertig al 

even gewichtig.
W ij hebben ook allen de geschiedenis gele

zen van Ali Baba met zijn veertig roovers en 
in de Duizend en Eenen Nacht tellen de roo- 
versbenden altijd veertig man !!

Verkeer op de Spoorwegen.
Er moet dit jaar in Belgie fel gereisd zijn, 

te oordeelen naar de ontvangsten op den spoor
weg. Deze beloopen meer dan 100 miljoen 
meer dan overjaar. Alles bijeen bedragen de 
ontvangsten van 1922 het bagatelleken van 
milliard 12 millioen fr. Le t ze mij daar. &  

Vermindering van prijs

Afslag
op den spoorweg voor kinderen.

M Neujean, minister van spoorwegen, heeft 
besloten, dat voortaan de kinderen, tot den 
ouderdom van 4 jaar, kosteloos mogen per 
spoorwegen reizen, en deze van 4 tot 10 jaar, 
aan half geld. Vroeger waren de ouderdoms- 
beperkingen, 3 en 8 jaar

Gebrek aan arbeidskrachten
in den Franschen landbouw.

Markies De Vogué, president van de Fransche 
landbouwvereenigin ’ , heeft dezer dagen in eene 
vergadering te Parijs, het woord gevoerd over 
het gebrek aan arbeidskrachten, waarmede {de 
Fransche landbouw heeft te kampen. Men was 
ervan overtuigd, zeide hij, dat binnen vijftien 
jaar buitenlandsche arbeidskrachten ter hulp 
zullen moeten worden geroepen. Ook andere 
sprekers waren deze meening toegedaan

Motte, een vooraanstaand fabrikant en vroeger 
burgemeester van Roubaix, verklaarde dat | 
volgens zijn meening vele Engelsche werkloozen 
in Frankrijk werk zouden kunnen vinden, 
waardoor Frankrijk geholpen zou worden, 
terwijl zij daardoor tevens ook aanzienlijke 
verlichting van den toestand zouden teweeg 

brengen.

De Konferentie te Parijs afgebroken.
De overeenkom st tusschen Frankrijk  eenerzijds  
en deze van Engeland anderzijds onmogelijk.

In de Hprrlp yiiHnn Hor -trifii
de onderhandelingen tusschen Frankrijk, Italie 
en Belgie eenerzijds en Engeland anderzijds 
afgebroken. De Engelsche delegatie heeft Vrijdag 
morgen Parijs verlaten. Bonar Law, den En- 
gelschen afgezant, zond per vliegtuig een koerier 
naar Londen

M. Jaspar, onze Belgische minister, heeft 
bij het uitgaan der laatste Conferentie-zitting 
verklaard, dat het gebeurde niemand moet 
verwonderen, de hardnekkiggeid van Bonar 
Law, den Engelschen minister moest onmid 
delijk tot afbreuk leiden.

Geestelijke staat 
der parochie van St Hilonius te Iseghem.

STERFGEVALLEN.

Januari — Alfons Spriet, zv. Erançois en Maria 
Eeckhout, subiet overl. oud 47 j. Vansteenkiste 
Adèle, wed. Jean Kips, oud 69 j Devos Amand, 
zv. Jan en Theresia Clement, oud 71 j. Bostoen 
Pharahilde, wed. Jan Rossiers, oud 73 j La- 
beeuw Constant, wed. Rigole Maria oud 71 j. 
Couckhuyt Oscar, oud 13 j. Vuylsteke Marie, 
dv. Xaverius en Pelagia Debusschere, oud 65 j. 
Mortier Julia, echt. Pol Decoene, oud (59 j. Wer- 
brouck Petrus, zv. Petrus en Sofia Parmentier, 
oud 77 j. Beeuwsaert Henri, wed. van Theresia 
Laloo, oud 83 j. Braeckeveld Joseph, wed.j van 
Theresia Plets, oud 84 j Vansteenkiste Joseph, 
echt. Maria Picavet, oud 72 j. Nyffels Pelagie, 
wed. Petrus Huysentruyt, oud 65 j. Vanneste Ro
salie, wed. l8idoor Mullie, oud 85 ,j. Vanneste 
Henri, wed. Melanie Decuf, ond 76 j. Storme 
Elisa, echt Cyrille Debaere, oud 35 j. Elisa 
Lahousse, religieuse Zuster Ignatia, dv. Louis en 
Rosalia Decoster, oud 73 j. Geirlandt François, 
wed. Leonie Naessens, oud 78 j. Hautekeet Jules, 
wed. Beekaert Maria, oud 81 j. Devos Marie, dv. 
Joannes en Th. Clement, oud 74 j. Naert Ghislenus, 
echt. Declerck Philomene, oud 83 j. Cattebeke 
Stephanie, echt. Bruno Bintein, eud60j. Landuyt 
Celina, echt. Jos. Durieu, oud 47 j.

Februari. — Fraeyman Philomene, wed. Henri 
Grymonprez, oud 60 j. Van Poucke Melanie, echt. 
Henri Schacht, oud 62 j .  Coopman Isabella, wed. 
Charles Plaetevoet, oud 83 j Hoemacker Jean, 
echt. Gabriella De Keyser, oud 52 j. Spriet Hy- 
polyte, zv, Joannes en Ida Sabbe, oud 81 j. 
Deschacht Theresia, dv. Rosalia Deschacht, oud 66 j. 
Haelewyn Auguste, zv. Eugene en Barbara Craene, 
oud 85 j. Verthez Bruno, wed. Amelia Roose, 
oud 81 j. Veranneman Cyrille, wed. Leonie • De- 
maziere, oud 77 j. Vandenbulcke Louise, echt. 
Alouis Huysentruyt, oud 72 j Deleu Romanie, 
wed. Edouard Reynaert, oud 76 j. De Kimpe 
Julia dv. Polydore en Marie Desmedt, oud 21 j. 
Ostyn Jean, oud 54 j. Derieuw Theresia, wed. 
Aug. Matton, oud 74 j .  Delrue Henri, wed. Maria 
Dupont, oud 79 j. Billau Leon, echt. Boone 
Florina, oud 56 j.

Maart — Colpaert Pharahilde, wed Ch-L. Del- 
court, oud, 86 j. Vandamme Auguste, wedj Mathilde |

Verpoucke, oud 79 j. Plets Charles, zv. Francis 
en Coleta Rebry, oud 80 j Vanbesieu Jooris, zv 
Henri en Romanie Deblauwe, oud 22 j. LeoLemiere. 
echt. Janseune Sidonie, oud 79 j Marie Defoort, 
wed. Aug. Verstraete, oud 78 j. Emile Seynaeve, 
«cht. Romanie Vermeersch, oud 46 j Henri D’Hondt, 
zv. Ch. en Adelaide Vermeulen, oud 61 j De- 
öorgher Julienne, echt. Frederik Acx, oud 62 j ,

April. — Depoortere Bruno, wed. Maria Verhaeghe, 
oud 83 j Samoy Marie, wed M. Lezy, oud 71 j. 
Deldaele Adolf, zv. Louis en Lucia Bossuyt, oud 
71 j. Verscheure Theresia, wed. Joannes Callens, 
oud 96 j. Samyn Madeleine, dv Leo en Heraenia 
Vermandere. oud 9 j. Brabant Alfons, wed. Vande- 
walle Cecilia, oud 77 j. Deque'er Marie, dv.
Pieter en Maria Ledoux, oud 29 j.

Mei. — Vaucompernolle Marguerite, echt Valere 
Linseele, oud 36 j Lapeire Pauline, echt Victor
Anckaert, ohd 86 j. Stragier Henri, echt. Orina 
Soenen, oud 48 j Verwaarde Idalie, oud 78 j .  Van
denbulcke Isidoor, oud 84 j. Deprez Henri, oud 
79 j. Berteyn Rosalie, wed. Charles Verpoucke, 
oud 81 j. Scheldeman Euphrasie, echt. Hector 
Desmet, oud 37 j Spriet Jules, wed van Juliana 
Rommel, oud 60 j. Anckaert Victor, wed Lapeire
Pauline, oud 86 j. Loor Marguerite dv Eduard
en Maria Terrière f  te Blankenberghe, alhier be
graven, oud 44 j.

Juni. — Delaere Catnille, oud 65 j. Oriiida 
Soenen, wed. Henri Stragier, oud 43 j Plets Louise, 
wed. August Depreitere, oud 77 j, Declercq Sophia, 
dv. Franciscus en Virginia Deschryvere, oud 87 j. 
Charlotte Callebaut, wed. Adolf Paret, f  Aalst 
alhier begraven.

Juli. — Regina Dumoulin, echt. Victor Hout- 
hoofd, oud 6rt j. Verhamme Mathilde, wed. Con. 
Heldenbergh, oud 77 j. Deprez Marie, dv Camille 
en Marie Staes, oud 19 1/2 j Breemeersch August, 
echt. Elodie Scheldeman, oud 79 j D'Hondt Cyrille, 
oud 24 j. Vandekerckhove Louise, echt. Buyse Louis, 
oud 63 j. Vanderhelst Irma, echt Derache Florent, 
oud 37 j. Van Kesbeeck Lydie, dv Franz en 
Alida Bevernage, oui 15 j Verhuist Barbara, 
wed. Frederik Vanackere, oud 95 j Duyck Maria, 
echt. Degrendele Ch. oud 38 j.

Augusti. — Vynckier Emma, echt. Cam. Martain, 
f  te Gent, oud 50 j Verledens Constant, echt 
Maria Meurisse, oud 69 j.

September. — Deprez Romanie, dv. Josephus en 
Barbara Geldhof van St Gilles bij Brussel, oud 40 j 
Lapeire Petrus, zv. Joannes en Maria Verheile, 
oud 81 j. Vanantwerpen Henri, wed. Maria Clement, 
oud 82 j. Verhoye Gabrielle, oud 9 j. Vanmellaerts 
Jules, echt Elisa Huysentruyt, oud 39 j.

October. — Vermaut Constantinus wed. Roma* 
nia Vuylsteke, oud 69 j. Devos Mathilde wed. 
Bruno Dewaele, oud 58 j Dejonckheere Pieter, 
echt. Idonia Dejonckheere, oud S4j. Vanderheeren 
Michel, echt. Adronie Pattyn, van Emelghem, ond 
34 j. Devolder Jules, echt. Romanie Vanhaverbeke. 
oud 66 j. Santy Karel, oud 81 j Vanderschaeve 
Marie, echt. Jules Parmentier, oud 48 j. Verbeke, 
August, echt. Versteele Emerence, oud 62 j.

November. — Delphine Maelfait, echt. Cam 
Kins, oud 50 j. Depreitere Celina, echt. Bona- 
venture Lafaut. oud 58 j. Desimpelaere Louise, 
echt. Bruno Parmentier, oud 69 j Delie Marie, 
wed. Cam. Debusschere, oud 52 j Pattyn Joannes, 
echt. Marie Verscheure, oud 64 j. Vanlaecken 
Constant, wed. Lucia Baert, oud 66 j. De Busschere 
Petrns, wed. Sara Deliullu, oud 56 j. Louise Vuyl
steke, wed Benoit Paret, oud 63 j. Louise De- 
voldere, wed. François Houthaeve, oud 82 j. Se- 
raphien Verstraete, wed. Julie Cntut, oud 89 j

December. — Masselin Leo, wed. Juliana D’Hondt, 
oud 74 j. Vroman Sylvie, echt Victor Depikkere, 
oud 50 i. Sevenoo Ivo, wed Eudoxie Nonkel, oud 
Vrommant, oud 24 j. Degezelle Desire,'tfcni.TM&fie 
Depuydt, oud 67 j Werbrouck Oscar, echt Deceu- 
ninck Julie, oud 56 j.

Gedoopten 221

Sterfgevallen meerderjarig. 110 ) .
» minderjarig 31 )

Subiet overleden 5 
H. Olie 6 
Huwelijken 116.

verschil 80

St Hilonius 
221 
141

Gedoopten :

Overlijden g :

Meer geboorten dan overlijdens

H. Hert 
108
60

samen
339
201

138

Geestelijke staat 
der Parochie Yan het H. Hert te Iseghem.

gedurende het jaar 1922.
Gedoopt 108 waarvan 52 knechtjes en 56 meisjes 
Plechtige Eere-Cominuniekanten 80 waarvan 47 

j  knechtjes en 33 meisjes.
H. Vormsel toegediend 291 waarvan 177 knechtjes 

j en 114 meisjes.
HH. Communiën gedeeld 49 405 
Huwelijken 61

Sterfgevallen 60 < minderjarige 12 kn lOmeisj.
° ( 33 groote sterfgevallen die velgen

waarvan oud 10 â 20 jaren : 3 ; 20 â 30 : 3 ; 30 
â 40 : 2 ; 40 à 50 : 2 ; 50 à 60 : 6 ; 60 à 70 :
8 ; 70 à 80 : 7 ; 80 à 90 7.

STERFGEVALLEN : van 10 tot 20 j. 3 sterf
gevallen. Seynaeve Alberic, zv Frans en Marie 
Maes, 15 j. Semetier Gaston, zv. Henri en Leonie 
Vanhove, 18 j. Declereq Martha, dv. Leonard en : 
Rosalie Witdouck, 19 1/2 j. !

Van 20 tot 30 : 3 sterfgevallen. Delaere Fe- 
bronie, dv. Camille en Marie Vantieghem, 20 j. 
Horre' Martha, dv. Arthur en Romanie Verthez,
21 j. Bourgeois Pierre, echt. Madeleine Bekaert, 
25 1/2 j.

Van 30 tot 40 j. 2 sterfgev. Debeyne Alberic, 
zv. Theoph. en Mario Uttenhove, 32 j .  Vaneenus 
Alouis, echt. Lutgarde Meerschaert, 33 j.

Van 40 tot 50 j. 2 sterfgev. Geerlandt Julien, 
echt Marie Grymonprez, 47 j. Bardoel Marie, 
huisvr. Alouis Beels, 48 j.

Van 50 tot 60 j. 6 sterfgev. Bruneel Marie, huisvr. 
van Gustaf Bruyneel, 50 j. Soens Celine, wed. 
Jan Impe, 53 j. Deprez Marie, huisvr. van Alfons 
Devadder. Bourgeois Jules, echt. Mathilde Boom,
54 j. Boone Marie, huisvr. Francis Quagebeur,
55 j. Delos Prudence, dv. August en Marie Van- 
der Gunst, 55 j.

Van 60 tot 70 j. 8 sterfgevallen. Dutry Pha- 
railde, wed. Jules De Gezelle, 60 j. Rousseau 
Emile, echt. Clementine D’Hondt, 61 j. Perneel 
Auguste, zv. Frans en Rosalia Vansteenkiste, 61 1/2 
j. Deckmyn Leon, wed. Emerence Busschaert, 62 j. 
Sette Eugenie, huisvr. Callewaert Alouis, 62 j.

Neyrinck Leonie, wed. Alouis Vansteenkiste, 63 j 
Canniere Auguste, echt. Eugenia Bekaert, 66 j. 
Vermeersch Stephania, huisvr. Auguste Deplae, 68 j.

Van 70 tot 80 j : 7 sterfgevallen. Deblauwe 
Ivo, echt Ida Decoutere, 70 j. Codron Henri, 
echt Theresia Olivier, 71 j. Depuydt Victor, 
wed. Julienne Buysse, 72 j. Vandromme Alouis, 
echt. Virginie Vanbelle, 72 j. Hermy Rosalie,, 
wed. Amand Verfaille, 76 j. Maes Barbara, dv . 
Constant en Rosalie Lambrecht, 77 j Dooms Jean, 
wed. Maria De Busschere, 79 j-

Van 80 tot 90 j. : 7 sterfgevallen Catteeuw 
Marie, echt. Charles Vandezando, 80 j. Azou Ein 
echt. Babara Lafaut, 81 j. Rosalie Vankeirsbilck, 
dv. Ferdinand en Anna Gryspeerdt, 81 j Maes 
Camilla, wed. Charles Alliet, 81 1/2 j. Verfaille 
Jean, echt Virginie Vermar.dere, 83 j. Debels 
Nathalie, wed. Leo Desma, 84 j Maertens Fran
ciscus, wed. Barbara Descheemaeker, 85 1/2.

De Bank van Kortrijk
Oude Bank Rousselare-Thielt. 

betaa lt of koopt terug de SCHATKISTBONS OP 
6  MAANDEN zonder kosten en zonder eenig 
verlies.
___________________________ ________________  *

Aan de Hondenliefhebbers
van Iseghem en omliggende.

Maatschappij « De Nuttige Hond » 
Africhtingsplein «A  ma Campagne » üentstraat »■

Zondag aanstaande 8 Januari om 2 1/2 uren 
’s namiddags, buitengewone schoone oefeningen 
met verschillige der beste honden der streek.

Alle hondenliefhebbers worden uitgenoodigd 
deze oefeningen te komen zien.

Het Bestuur. 

TEN BUREhLE VAN DIT BLAD

Rousselarestraat, 97, ISBG-HEM
te verkrijgen

.= RABBONI ~
Eenvoudige overwegingen. Dit boek in 5 

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

percaline verbonden.

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

Groote keus van Mis en Vesperboeken en 
allerhande kerkboeken.

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN :

Paula Huysentruyt, dv Julien en Martha 
Vandorpe. Mol 183. — Celest Dejonckheere, 
zv. Richard en Alice Vanbutsele, Hondekensm. 
284. — Oscar Gryspeert, zv. Jules en Floren
tine Demets, Boschm. 67 —Maria Vanquaethem, 
dv. Hubert en Irma Vanbeylen, Noordkaai 1 
— Maurice Lemiere, zv. Petrus en Silvie 
Demeyere, Krekelstr 50.

STERFGEVALLEN :

Désiré Degezelle, landw. 67 j. echt. Marie 
PeDUVdt. — Oscar Werbrouck, bz. 56 j. echt. 
wed. Petrus Debal. ~ !

HUWELIJKEN :

Romaan Dewulf, slachter 27 j. en Bertha 
Dewulf, hnish. 28 j.

Valère Bourez-Kesteloot vraagt goede STUK- 
WERKBOORDERS

OCCASIE te KOOP

Eene MACHIEN om Limonade te maken, alsook 
Flesschen voorzien van Marbels en verdrr 
ander gerief. Alles aan zeer voordeelige voor 
waarden. — Zich te wenden bij LEFERE- 
VANDENBERGHE, Dixmudesteenweg, 135, 
Rousselare

BERICHT.
W ie begeert in te  schrijven voor den PRO

VINCIALEN WEGWIJZER voor 1923, wordt drin 
gend verzocht het zoohaast m ogelijk te doen

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

IDEAAL KIEKENPOEDER “ 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 R  ,, 
om niet gefopt te worden.

Heer Apotheker Steppe, Geeraardsbergen 
Met genoegen laat ik 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 hebben, en ont
vang mijnen besten dank en vriendelijke groeten.

L. PIETEKS, Meester-Steenhouwer 
Kerkhofstraat 3 Wilryck.

Te beginnen m et 1 Januari 1923 
Opening eener Verkoopplaats van

M E U B E L S
bij Jules OOST-VAN HEVEL, Handelaar
te W IN C K E L - S t- E L O Y , op de P laa ts , 

BIJZONDERE KEUS EN VOORDEELIGE PRIJZEN
Zooals : S l a a p k a m e r s ,  e e t k a m e r s ,  r u s t k a m e r s ,  

z e t e l s ,  s t o e l e n ,  w i e g e n ,  t a f e l s ,  k a s s e n ,  b e d d e n ,  
s p i e g e l s ,  b e e l d e n ,  k r u i s e n ,  m a t t e n ,  t o i l e ,  t o i l e c l r é  
e n z .  e n z

De Verkoop geschied aan de beste vonrwaarden,

GEVRAAGD, Boulevard Vandenbogaerde, 13, 
meisjes kunnende filet maken, grof en f ijn ;  
alsook eene fijne borduurster. Goed loon. 
Standvastig werk.



Timmer- en Schrijnwerkerij

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

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

Alles goed en kloek gemaakt en in droog 
hout.

Trouwe cn eerlijke bediening.

UIT TER HAND Tl: KOOP een WOON 
HUIS m et medegaande erve, gelegen te Iseghem, 
Mentenhoek, bewoond door Charles Callewaert 
Zich te wenden bij E rn e s t  VANDECAPPELLE, 
Molleveld, In g e l m u n s t e r .

Kantoor van den Notaris D U P O N T  te Ardoj'c.

JAARL1JKSCHE VENDITIE 
in de Bosschen van het Ardoye-Veld op D i n s d a g  
9 J a n u a r i  1 9 2 3  (daags, na Weversmisdag), om 
y ure ’s morgens, van

132koopen kastanje, elzen,esschen en eiken 
T A I L  L I E  O P  S T A M

Op komptant geld en verdere gewone voorwaarden.

. ' C O M M U N I T Y  
P L A T E » *

Studie van den Notaris A r t h u r  M U S S E L Y  te 
Ledeghem.

V E N D IT IE  

v a n  1 0 3  k o o p a n  z w a r e  en l a n g s t a m m i g e

B O O M E N
waaronder 99 populieren. 3 abeelen. 1 esch op 
M a a n d a g  8  J u a n u a r i  1 9 2 3  (Vei koren Maandac) 
om 12 ure en half namiddag, ter hofstede gebruikt 
door de W e d u w e  G h e y s e n ,  gelegen tusichen de 
Klip en Ledeghem Statie.

»Sterlings 
Or.jy Rival

he Bed; 
Platecl-Y/are 

Made

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat, 25, ISEGHEM.

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

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

r X  ; 

Ù '

OEZEHËER HEEFT
IÜ K R P H T  EN DE 
#ZÖNDIiEIDTERUG 
f  GEVONDEN

Waard« Heeren, _

*■> » .  •"
met het gebru ik uwer Oe W ilt  'k bckom c''

een Jaar leed ik verschrikkelijk  d l  Sedert unS«vetr

m inste geweld bij het werken deed T “ WBnneer lk -lei 
had ik het geluk uwe wonderbaren nTll« m,aanden ^ e d e n  
enkel üeschje was voldoende om Proeven, een

nederdrukter. te doen vere iw iineu-»miJne J 5ma»e>*- die m>j 

nooii huopte « r u g  « , ï ^ e r  w™even. bt « “  *

ie n.w-ea l i jd ^ V ^ n b e ^ ^ ^ n ’a^n^hebh* l>ersonen die ‘ a" 

u it te d rukken . ®ÿne dankbaarhe id

l>e P illen  l)e  W it tz i jn  te koop in  alle bijzondere apotheken, a; n 
den prijs van 5 fra n k  de k le ine fleseh en fr . 7 .5 0  de groote l'lesch. 
welke 2 1/2 m aal den inhoud der kleine bevat.

W anneer gij eenige m oeilijkheden hebt om u de echte P illen De W in  
aan te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, ver
meerderd met 65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. Do 
W itt & C", rue  de la G lac iè re , 2 2 , te B russe l, en de verzending zal 
«ogenblikkelijk door den apotheker uwer -(reek gedaan worden.

Indien gij onmlddelllfc uitslagen wilt hebben,

Florent Devos-Dejonckheere
Huurhouder en jVoerman

Statieplaats, 28, ISEGHEM
Bericht zijne medeburgers, dat hij schoone 

nieuwe rijtu igen aangekocht heeft voor HUWE
LIJKS-, DOOPPLECHTIGHEDEN, enz.

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

Om u it gemeenzaamheid te scheiden

Over t<*. nemen 

eene Stoomborslelfabriek
/mot-!
vollen

NIEUWJAARGESCHENKEN

Altijd  minstens 100 écrins ter
bij A. M O E N A E R T - N O P P E ,  29,

JU L IE N  L E F E V R E
Meubelmaker en Timmerman

wonende aan ’t Steenputje, « Land van Belofte », 
bericht een ieder, dat hij zich gaat vestigen aan den

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

van Timmerwerk, Meubels, enz.

keuze

Roeselaerestraat

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, Emelghem-Dam, 35.

N IE R  &  B L A A S  P IL L E N
De Beite Remedie in de Wereld voor

Rheumatiek, Blaasontsteking, Rugpijn,
Heup Jicht, Steen in d e  Blaas, Vermoeidheid,
Lenden Jicht, Graveel, Meeste vormen van
Zwakke Rug, Jicht, Blaas Aandoening

Verkocht te IS E G H E M , bij V E R H A M M E , i3, Marktstraat; 
W Y F F E L S , 35, Marktstraat; L A L E M A N . 2. Brugstraat

N6 <

GROOT E MAGAZIJNEN

j F E L IX  L E F E V E R E , Steenpoort, ±0, 

K O R T R IJK

lok
in vollen bloei, gelegen Ie Brugge, Voor alle

inlichtingen zich wenden tol den Heer A lois

T IM l'E R M A N , Ie Iseghem, of schrijven Boiiilcr

de letters l ’A X , puslliggende te lirug^e .

D A N IE L  DELA N N OY
St Hiloniusslraat. 5, ISEGHEM.

Gelast zich met het maken van alle slach van 
Manskleederen, Kinderkostuimen, Pardessus, enz.

De Kalanten rangen zelf sloffen cn beiioodighe
den leveren.

1 W o l. Halfwol,
m  — _______ -

1  ItóhSIMttilEN in ALLE TINTEN met Watte en Kapok

Groote keus van Sargiën

m

m
m

m

m

VERLOREN : een Duitsche Schapershond, grijs 
van hare, ’’terug te bezorgen, mits belooning, aan 
Silvain S^YNAEVE, Rousselarestraat, 137, Iskghem.

Het W in te rt fel! ! !
’t Is koud en mistig weder, 
JUFFERS en DAMEN koopt

GOEDE FOURRUREN
om u van verkoudheden te be
vrijden, bij

STROBBE Gezusters
Gentstraat, 57, ISEGHEM.

Overgroote Keus -- Trouwe bediening.
VASTE PRIJS

RHEUMATIEK  
J I C H T

GENE Z E N J

P R IJZ E N  buiten alle CON OU REN T IE  H
 —....... « " ̂  * «■' T fft) P

euxEfi 
I “^fx^PHIUPPAPl

Khuniatisine ! Flerecijn ! Sciatika !
De eenige goede en nieuwste u itv in d in g  tegen 

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

en ledematen, gij die gezwollen zijt door flerecijn, 
gij die nooit meer pisten kunt door de aanhoudende 
stekingen van ’t rhumatisme, die u met moeite 
nog kunt bewegen doer de stramheid van eene 
verouderde sciatika, uw« redding, uwe genezing 
ligt in ’t gebruik van den Elixir Philippa*^-

De Flixfr Philippart is te verkrijgen bij A. ^ BÊ R 
Apotheker Rousselare en Florent LALLEMAN, 
Apotheker te Iseghem. ,
J~> fr  de groote fleseh ; O fr de halve fleseh,.

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen : Bank G DE LAERÜ1& C<> Naamlooze Maatschappij

Fr. 10 MLLI0EN KAPITAAL Aangesloten bij den Bank van Brussel.
Hoofdzetel te ROUSSELARE. —  ïe i .  n° i en 250 .

AGENTSCHAPPEN
ISEGHEM.
YPER,
KOMEN,
STA0EN,
ARD0YE,
MEULEBFKE,
BRUSSEL, (35, Kunstlaan),

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

No
No
No

6

98
68

No 21 
No 28

Tel. |No 30626

Aan en verkoop van Beurswaarden 

Voorschotten tegen waarden aan drager 

Rekeningen op zicht 

Kredietopening met of zonder borgtocht 

Inkasseering van alle rentebriefjes (coupons) 

Bewaring van alle waarden zonder of onder zegel 

Handelsinlichtingen - Bijzondere dienst - 

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

Kostelooze dienst voor het nazien van uit- 
lotmgen van titels 

Uitwisseling van vreemde gelden 
Rekeningen zonder lasten

AUTO-GARAGE LE LION
Téléphoon 73

— -  V U Y L S T E K E  Gebroeders ~
WERKTUIGKUNDIGEN

Rousselarestraat 26-28, ISEGHEM.

A utos : jPiV, FOFID, CITFtOJSJV enz. 
Motos : F N ,  S A F I O L E  A, I N D I A N .

Andere merken naar keus der klanten.

B

GROOTE KRACHT —  KLEIN VERBRUIK -  VOORDEELIGE PRIJS.

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

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

De Bank heeft zijne Medewerkers in alle Steden van het Land en op den Vreemde

C R É D I T  F O N C I E R  D ’ A N V E R S
H U LPH U IS  Rousselarestraat, 25, ISJ3GHEM.

Naamlooze Maatschappij Kapitaal 6 00 0 000

A. Bankrekeningen : zonder 8aokloon : g. Spaarkas :
1" op zicht 3 0 0  %  ,o op zicht 4  0 0  7
2 > op vesrtienJaagsche rekeningen 3.35 ■>/„ 2» op term ijn  van een jaar 4 .5 0 » /
3 op driemaandelijksche rekeningen 3.50 (>/ „ Lang0r term ijn  valgens overeenkomst.
3 ' op zesmaandelijksche rekeningen 3.75 ° /0
4 ° op jaarliiksche rekeningen 4.25 "/o

A A N K O O P  en V E K K O O P  van Fransch, Engelsch 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,

Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMiVIE dokter in geneeskunde Iseghem.



H U IS

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende CORSETS merk

CORSETS

H . O . B  Overgroote keus en laatste nieuwigheden

aan prijzen buiten alle concurentie.BRUXELLES

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, KOUSSELAKE
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 
meer aanbevolen ?

Is Omdat het 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 uitgelezene 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, mat 'fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPBIJZEN.

Het huis is ook voorzien van een*n »öhoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeiraachienen, 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 zo< n 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men l»tte goed op ont adret :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Noordstraat, Rousselare.
Er I t  a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbe werking
SPECIALITEIT VAN TANDEN OP GOUD

volgens de laatste uitvinding (zonder plaat) 

------ H ers te lle n  v an  G eb itte n  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 

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

H U IS  V A N  V E R T R O U W E N .

iJ f lQ  V o n l a n ^ n f f l i A i * '

Groote Markt, 21, ISEGHEM.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 
mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

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

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

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

Zich te bevragen Rousselarestraat, 133.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

J ava Bterk — O ubbel Sterk  
^Westminster Stout 

8choth-ale — IPale-ale.
V  erk.oop van  TV i j  nen

HANDEL in KOLEN.

Damen,
om u te beveiligen tegen de koude en naar 
de mode gekleed te zijn, koopt een GEBREIDE 
PALETOT (laatste nieuwigheid)

bij JAN SSEN S Zusters
n° 6 Brugstraat, ISEGHEM

J !

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

Gepreste Cimentbuizen op alle wijden 

CITERNS en BEIRPUTTEN van gelijk welken inhoini

S T E E N P U T B U I Z E N ,  E N Z .

I f l m a n d  D e n y s - H o e h e p i e d f
I? Dweersstraat, 17, ISEGHEM

i

SCHOONE KEUS VAN
Regenmantels -- Impermeables 

voor Heeren, Damen en Kinders.
' V o o r  m e n  v a n .  ; v f  4 5  f r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

In  wolle G abardine B S  F r .
TROUWE BEDIENING.

JAN SSEN S Gezusters
B ru g s tra a t , 6 ,  IS E G H E M .

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

Tafelhouder (T raiteur)

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

V a n h o u tte -N e y r in c k  van R o u sse la r e
Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINOKOMSTEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGENHEIDSDINERS 

Matige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken 
Verhuring van Tafelservies.

M EKA NIEK E FA BR IEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slacb m  MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, GRIN EN ZEEGRAS, 
aan de voordeeligste prijzen.

SPOEDIGE E N  TROUWE B ED IEN IN G . 

In ’t  groot en in ’t  klein
bij

Alex. Roose-vuylsteke

h o u t  
Het huis JULES DELSAERT van W aterm ael

bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbende 
dat hij heden te koop biedt 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 

maker, van verkoop.
Wordt ook aangeboden tot verkoop 60hektaren 

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.

HUIS VAN VERTROUWEN.

de: p e l i c h y s t r a a t ,  1 2,
recht over St Hiloniuskerk ISEGHEM.

Plaatsingsdienst voor bedienden van ’t  Na
tionaal S ijndikaat 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

- S. HOET-HOET
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 l le n ,  V e r r e k i j k e r s
Wij berichten het publiek dat <le receplen der 

Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
48 uren. iMijne groote ondervinding gesteund cp 
zeer uitgebreide kennissen van optiek stellen mij in 
staat aan de verschillige gezichten, brillen te geven 
die hunne oogen goed passen en eenen voordeeligen 
invloed uit oefenen op de oogen.

Lel dus goed op gij die wilt eenen goeden bril 
hebben en wend u in volle vertrouwen ten mijnen 

huize.

Automobielen FORD
H O V E N  I E R S S T R A A T .

K O R T R I J K

RECHTSTREEKSCH AGENTSCHAP

de E LE C TR O -M E C A N IE K ,___________
Het eenigste Huis der streek dat reeds de Ford bewerkt heeft vóór den 

oorlog, sedert de eerste typen uitgekomen zijn.

Groote stock van alle stukken en toebehoorten FORD

AUTOMO BIELEN van ALLERHANDE MERKEN
W E R K H U IS  voor a lle  H E R S T E L L IN G E N  met waarborg unge- 

voerd door specialisten, in ’t bijzonder herz ien ing  van  m o toren  « sans 

soupapes, » zes, ach t en tw a a l f  cy linders .

Herstelling van Magnetos, Dynamos en Accumulatoren. —  Vulcaniseering.

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

Elektriciteit - vervaardiging - bobijneering : hooge en lage spanning.

ALGEMEENE TOEPASSING DER BARNKKACHT IN DE FABRIEKEN.

U i t e r s t e  Z w a k h e i d  e n  

U i t p u t t i n g .
Tot den laatsten graad aan bloedgebrek lijdende en als ongeneselijk aanzien 

D o o r  d e  D r  C a s s e l l ’s  T a b le t te n  g e n e z e n .
H. J. Payne, 24, Mysore-road, Lavender

Hill, London, S.W .ll, zegt: “ Eenigen tijd voor 
mijne intrede in het leger, verloor ik mijne 
eetlust, wierd zwak en zoo zorgloos dat zelfs
de grootste wilinspanning niet kon overwinnen.
Ik kan den toestand van verzwakking in  de 
welke ik m ij bevond niet beschrijven; ik had 
niet de minste macht en was standvastig 
droevig en-neder gedrukt. Alle handelingen 
waren nutteloos en m ijnen toestand was 
als ongeneeslijk aanzien. Degeneesheeren 
erkenden een chronisch bloedgebrek. Hoe ik 
mij ook beredeneerde, miste m ij de macht 
om het soldaten leven te verdragen. Op ’t 
einde van twee maanden zond men m ij naar 
het hospitaal, mijnen toestand wierd weldra 
als ongeneeslijk aanzien, en ik wierd als 
onbruikbaar voor den dienst afgedankt.

Te huis gekomen, beproefde ik alle genees
middelen, maar te vergeefs. Op zekeren dag 
ontving ik de Dr. Cassell’s Tabletten, weldra 
voelde ik m ij beter, wierd vroolijker, de spijsvei teering deed zich beter. Sinds 
verbeterde eiken dag mijne gezondheid, zoo dat ik heden geheel en ganseh 
hersteld ben en gezonder dan vöör m ijne ziekte.

Dr. Cassells
Tabletten

Universeel fam ilie  geneesmiddel tegen :

Zenu waf m a ttin g  Slapeloosheid H artk loppingen  
Zonuw zw akheid Bloedgebrek Levensafm atting  
Zeniiwonsteking Slechte cpijsver*.*«? ngZenuwachtigheid 
Neurasthenie U itp u ttin g  Nierenziekte

Bijzonders aanbevolen aan de voedende moeders en a^n 
de personen die de kritische tijdvakken van het leven 
doorgaan. Dokter Cassell’s Co., Ltd., Manchester, England 
Algemeen depot voor Belgfo en het Groo* H ertcsdsm :

Maison r.ouis Sanders, 22, Rus de la Glacière, Brussel.

P R IJS  3 F R  EN
7 .50FR .

( he t  g r o o t  
model bevat 
drie maal bet 
kleine) V er 
kocht door de 
apotheken in 
alle werelddee- 
len. Vraag de 
Dr. Cas sell’s 
T ab  letten en 
weigerd a * 1 e 
namaking.

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 
zu^t: vervolgd
en ge zult wel 
dra de vreugde 
kennen kracht 
en gezondheid 
te bezitten.


