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De afbreuk van Parijs.
IFrairsch-ltaliaansch-Selgische verstandhouding 

Na de mislukking. •
Voor wie de zaken irtsluitelijk van Belgisch 

standpunt beschouwd — en wij nemen geen 
ander aan is het irislukken der Konferencie 
van Parijs een erg ongeluk Belgie heeft, om 
zich herop te werken, iedereens vriendschap 
noodig, en kan nog Frankrijk noch Engeland

■doen̂ 5 want
heden konden ónmogelijk overeen 
worden ; en het heeft zich langs 
Frankrijk geschaard. Er viel in 
niets anders te doen, want 
dat aan Duitschland zonder 
vier jaar lang uitstel van 
en de verschuldigde 
dien ontzettend

gebracht 
den kant van 

der waarheid 
het Engelsch plan, 
lenigen waarborg 

betaling verleende, 
schadevergoeding bove-n- 

verminderde, moest ons on
vermijdelijk naar het bankroet leiden 

W ij oordeelen dus dat MM. Jaspar en Theunis 
gelijk hadden, en voorts « Belgische » politiek 
nebben gevoerd, toen zij zich tegen den En- 
gelschen minister Bonar Law uitspraken. Op 
zich zelf is die oneenigheid niettemin te betreuren, 
want zij maakt een einde aan de gezamenlijke 
medewerkin ; der bondgenooten. Dank zij hunne 
eendracht, hadden zij op de slagvelden de 
eenheid van het front gehandhaafd, en alzoo 
den oorlog gewonnen, doch als het er op 
aankomt de vruchten der overwinning te plukken 
en de berokkende schade te herstellen, wordt 
die eenheid van het front verbroken, en het 
bondgenoodschap valt uiteen.

Wij weten wel dat de betrekkingen met 
malkaarj vriendelijk -  zeer vriendelijk blijven ; 
zoowel de Fransche minister Poincaré als de 
Engelsche minister Bonar Law, en onze eerste 
minister M. Theunis hebben het uitdrukkelijk 
verklaard ; Onder hen is er echter iets gebroken 
dat moeilijk zal zijn om weer aan te knoopen . 
het is het.bondgenootschap zelf En die tweedracht 
alhoewel zij op verre na ^een afbreuk is tus
schen de twee landen, is ontegensprekelijk een 
zegepraal voor Duitschland. Voor onzen vijand 
bestaat de >< blok » der overwinnaars niet meer; 
en hij heeft hunne alvermogende samenwerking 
niet meer te duchten Daar is het ongeluk.

Tot op het laatste oogenbiik was er hoop 
gebleven dat M. Theunis, die vroeger met 
grooten bijval als bemiddelaar tusschen Engeland 
en Frankrijk opgetreden was, ditmaal nogeens 
dezelfde verzoeningsrol spelen zou. Er was 
ongelukkiglijk geen middel; enj'nalde vorige 
onvruchtbare samenkomsten der Europeesche 
staatslieden heeft de erge mislukking te Parijs, 
de oneenigheid voor goed bezegeld.

Hoo-st waarschijnlijk zal onze franschdolle 
zoogezegde « parti national » nu viktorie kraaien, 
omdat België in de kwestie der vergoedingen 
voortaan met Frankrijk moet samengaan Alles
wat ons nauwer met onze Zuiderburen verbindt,

is bij hen welkom ; en moest men ze aanhooren, 
dan zouden wij ons gelukkig mogen achten, 
als vazalstaat een bleeke maan te zijn van de 
zon, die in Frankrijk schijnt. W ij oordeelen 
anders ; en nu, meer dan ooit, isi.het noodig 
dat Belgie een zetfstandige « Belgische » politiek 
voere Het mag niet gedwee achter Frankrijk 
loopen ; maar met Frankrijk en als dezes gelijke, 

de maatregelen overleggen die door de om
standigheden worden opgedrongen

Voor ons is het ontgaan van de bankroet, 
en bijgevolg het ontvangen der vereischte 
schadevergoedingen, de hoofdz-ak. Indien , wij 
dit doel bereiken kunnen zonder militaire be- 
tooging, en zonder onze troepen verder op te 
sturen in Duitschland, is zulks alleszins te ver

kiezen. Oorlogsavonturen hebben wij volstrekt 
niet in den zin ; en evenmin imperialistische 
plannen van grootheid en overheersching Met 
iedereen, ook met de Duitschers, willen wij 
in vrede leven. Om ons land herop te .beuren 
hebben wij het herbloeien van nijverheid en 
handel noodig : dit is vredeswerk, dat door 
militaire krijgsverrichtingen altoos verhinderd 
wordt.

Beslist bestrijden wij dus den grootheidswaan, 
waarmede de nationalistische dwepers onzen 
geest, in den eersten roes van den triomf, ge
tracht hebben te benevelen. Wij hebben overigens 
al last genoeg met ons eigen zelf. en met de 
binnenlandsche moeilijkheden die ons van alle 
kanten bestoken. De politieke wijsheid leert dat 
men niet verder mag willen springen dan zijn 
stok lang is

De maatregelen, die nu tegen de slechte be
talers en de bedriegelijke bankroetiers van 
Duitschland te beramen zijn, moeten allen 
berekend worden op het binnenhalen van de 
beloofde vergoedingen, en enkel daarop. 
Als een oneerlijke schuldenaar geen eere doet 
aan zijn handteeken, dan neemt men een deel 
van zijn bezit in beslag : zulks is een waar
borg voor de toekomst, en een middel om hem 
betere manieren te leeren Dat men eveneens 
handele ten opzichte van het bedriegelijke 
Duitschland, keuren wij ten volle goed ; en 
wij zien niet klaar waarom Engeland zich 
daartegen verzet heeft.

Duitschland vraagt nu inderdaad een uitstel 
van betaling : het weze zoo, ofschoon het zelf 
zijn geld schier zoo goed of waardeloos ge
maakt heeft. Maar wie kan ons euvel duiden, 
indien wij de toekomst voorzien' en nu reeds
dc v o o r a t  vdii L/unbcmaiHi biuua ueti 
itanügj^ .  j/ewetfigd zijn ?

Een toezicht op de Duitsche finanties, de 
noodige maatregelen om de Duitsche kapitalen 
niet meer uit het land te laten vluchten, het

En het is 
dat 
:ens

worden om zelf 
maar andere plannen

verbod van gedurig voor miljarden en miljarden 
bankbriefjes te drukken : ziedaar billijke dwang
middelen om de Duitsche trouweloosheid te 
keer te gaan Verder kan men volgens het 
Fransch plan onderhandelen over de inbeslag
name der kolenuitbating, en der tolrechten van 
de bezette streken en van het Roergebied, enz.

Als het echter gaat om n euwe streken van 
Duitschland te bezetten, gelijk Essen, Bochum 
en het Roergebied, moet de zaak op voorhand 
goed gewikt en gewogen worden 
maar, wanneer het anders niet zijn kan, dat 
Belgie zich daartoe besluiten mag Nog eens 
gezegd wij willen betaald 
niet ten onder te gaan 
h“bben wij niet

*
* *

Wij voorzien dat de neteligste vraagstukken 
van buitenlandsche politiek ons nog veel bezig
heid zullen aanbrengen En door de feiten zelf 
wordt eens te meer bewezen hetgeen de Paus 
in zijnen wereldbrief gezegd heeft, dat, zoo de 
vrede oficieel geteekend is op het papier, de 
bevrediging nog verre is van te herrschen in 
de harten. Trouweloosheid bij de eenen, baat
zucht bij de anderen : alles spant samen om 
rechtveerdigheid en belanglooze naastenliefde 

tegen te kanten.

Intusschen blijkt klaar en duidelijk hoe 
jammer het voor ons, Belgen, mans zijn zou 
de huidige regeering, met de M/ee ministers 
MM Ttieunis en Jaspar, die jiist al de on 
derhandelingen met het buienlan.i gevoerd 
hebben, haar ontslag te zien nemen. Sedert 
het einde van den oorlog, if België nog nooit 
in zulke erge moeilijkheden gewikkeld geweest 
als nu ; en voor den eerstel keer ligt de band 
tusschen onze twee groote laburen, Frankrijk 
en Engeland, verbroken Neuwe besprekingen, 
waarvan de toekomst van ielgie afhangt, staan 
in het verschiet Het is v»lstrekt noodig dat 
degenen, die ades tot nes' toe hebben geleid 
en op de hoogte zijn v»i alles, hunne taak 
blijven voort vervullen

Een helder doorzicht e een rijpe ondervinding 
kunnen nu alleen de «Belgische belangen vrij- 
waren : wij hopen dat e<een zulks beseffen zal-

Engeland» houding.
Wat de houdingen Engeland betreft, laten 

wij een oogenblik/et woord aan de « Daily 
Herald», het blat/van de Engelsche arbeiders 
partij Dit blad /hreef voor enkele dagen : 
«D e  kwestie is /et dat Frankrijk «m ilitaris
tisch » is en E|eland « pacifietisc h » ; dat 
Engeland « riddflijk » en Frankrijk « wraak
zuchtig » is. He verschil in politiek komt voort 
uit verschillen n omstandigheden. Engeland 
Seeft bij den veJe den buit gekregen en de 

veiligheid om 'van te genieten — de twee 
doeleinden var eiken oorlog. Het nain het beste 
gedeelte van e begeerde Duitsche colonies en

eq
en
Fr
lat
iais
oC
be
en
ve
za
lie;

l/pprpq prfl-o&tiUti utiuitülic lirn -Hrnrrrfffl vïïïïuoinü 
oud — dat van R-ichelieu,
Napoleon. Laten wij Duitsch-

de ver- 
bij het 
nieuwe 
is geen

val de .jaloersch gadegeslagen Duitsche koop- 
vadijschepen. En de Duitsche vloot voor de 
vc£ zee is te Scapa Elow naar den kelder 
g|aan. Engeland heeft geen reden om Duitsch- 
14  te vreezen. Ook biedt Duitschland het 
gdi nieuwe verlokking tot buitmaken. Zijn 
pijl ligt daarom niet in eene verdere verzwak 
kig, maar in het weer gezon dittkken van Duitsch- 
lad — ■ want Duitschland is nu voor Engeland 
boenal een eventueele klant

iFrankrijk verkeert in een ander geval, zijn 
beeerte is jiiet bevredigd gelijk die van En- 
geind en evenmin is zijn vrees ter zijde gesteld,. 
Hj| is waar dat het in Lotharingen een gebied 
tedg heeft gekregen, dat sedert 1861 een van 
defrijkste ijzerbedingen der wereld is geworden. 
Mbr voor het Lotharingsche jjzer is cokes 
val het Roer noodig, om er staal van te maken 
lsshet te verwonderen dat de mannen van de 
ij^rnijverheid erop uit zijn, ze binnen een 

dezelfde douane-grens te brengen ? Begeerte 
vrees. Vrees misschien meer dan begeerte ! 
nkrijk is nooit banger geweest voor Duitsch- 
d dan op dit oogenbiik, nu, Duits ;hland 

en machteloss is. Het vreest den revanche- 
log. Het blikt met schrik naar de Duitsche 
yolking, die al veel grooier is dan zijn eigén 
elk jaar groeit, terwijl zijn e gen beyolkirtg 

mindeTt En het vraagt zich ;if, hoe lang het 
duren voor de Duitsche legers weer haar 
Westen trekken om 1.UT8 te wreken, zoóals 

I!|I8 een revanche was voor. 1871, zooals 
\Vaterloo de wraak was voor Jena en Jena 
voor Rossbach — enzoovoort tot in het oneindige? 
Hif instinct
t-j; VI.tl
î rffiayiik jCTSj

' De Duitschers verbeelden zich. weleens dat
er-, nu een eind zal komen aau het tractaat
van Versailles, omdat Engeland in de schade
vergoeding aan de uitvoering niet wil meêdoen 
Maar de schadevergoeding is slechts een hoofd
stuk in het dikke boek, wanrin men liet uit
gegeven heeft. Denken de Duitsciiers in ernst, 
dat Engeland hun ook hun* coloniën'zal terug’ 
geven met hetze!fje gebaar waarmeê het een
streep haalt door een groot deel van
go’dingschuld of rustig zal toekijken 
opnieuw op stapel zetten van eene 
Lhiitsche vloot voor de volle zee ? Er 
sprake van. In berichten uit Berlijn, kan men 
wel eens lazen, dat de schei ling tusschen Frank- 
rijk en Engeland in nationalistische kringen 
etn « zekere opluchting ' » heeft veroorzaakt 
Naar die scheiding zal niet blijvend zijn, om 
dt les die Engeland van 1914 tot 1918 gehad 
heeft. Er is wezenlijk geen garantie traktaat 
ttsschen Engeland en Frankrijk noodig. In 1870- 
7 bepaalde Engeland zich tot platonische 
piotesten tegen het bombardement van Parijs 
ec liet het Frankrijk verzwakken Het gevolg 
was dat Duitschland zoo machtig kon worden, 
dat de* halve wereld eraan te pas moest komen, 
on het eronder te krijgen. Nog meer dan in 
1S14, zal de Engelsche politiek in de toekomst 
overtuigd zijn dat het Frankrijk nooit meer 
door Duitscnland kan iaten verpletteren Want 
daarna zou waarlijk de dag aanbreken dat 
Duitschland om de herziening zou aankloppen 
van die hjofdstukKen van het traktaat van 
Versailles die voor Engeland van belang zijn, 
tiet weer een vloot zou kunnen bouwen en 
het om ’t bestaan van het geheele Britsche 
rijk zou gaan

* * *

Wij hebben reeds eenige redenen uiteengezet, 
waarom Engeland edelmoedig kon zijn in kwestie 
van Du.tsche schadevergoeding Nog een andere 
reden had het daartoe. De Britsche Kanselier 
v^n de sciiatkist had juist in Amerika den 
voet aan wal ge^et om o/er de regeling va i 
de Britsche schuld onderhandelingen te beginnen. 
Men weet hoe de Amerikanen over schade
vergoeding denken, zij beschouwen haar alleen 
en uitsluitend uit buisiness-oogpunt Europa 
kan, volgens hen, finantieel en economisch 
niet gezond worden, zonder dat die kwestie 
eens en voorgoed is geregeld en het bedrag 
van de vergoeding uit de streken der lucnt- 
kasteelen op den beganen grond van de werke
lijkheid is gebracht.

Engeland kon niet te Washington met een 
plan voor de schuld aankomen, zonder in de 
vergoedingszaak zelf een plan ontwikkeld te 
hebben, dat naar het hart van Amerikaansche 
Zakenmanscnen was. Het verbond er zijn eigen 
belang (namelijk dat van zijn schuld aan de 
Vereenigde Staten), een edelmoedig gebaar aan 
in zake.de schulden der Geallieerden aan En
geland

Nu Boiar Law in de scliadevergoedfng niet 
tegenover Frankrijk heeft willen toegeven en 
niet teruggedeinsd is voor een scheiding van 
de Conferente om de wille van zijn plan, 
staat de Britsche kanselier van de schatkist 
nog scherper op Amerikaanschen bodem.
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Daarom werd de besüssiiftf van de Rëgeering,

aangaande de houding^X23^6 ^  hoogeschool-. 
vraagstuk in dén Senaat, uitgesteld.

Intussche'h' het over , de bezetting. ’. van 
de Roerstreek. De Regeering Jieeft haar stand
punt aan de Kamer bekend gemaakt. Namens 
de verschiitige politieke groepen, hebben, de 
heeren Vandervelde. liymans, Carton de Wiart 
en Helleputte gesproken. Alleen Vandervelde, 
namens dê sozialistische partij, heeft voorbehoud 
gemaakt. De heer Helleputte heeft geestdriftig 
de Regeering-goedgekeurd. Hel, mag niet gezegd 
worden dat hij gesproken' heeft namens' de 
Katholieke Vlamingen,, want in den schoot van 
de Commissie van Buitenlandsche Zaken heeft 
lieer Poullet voorbehoud gemaakt aangaande de 
doeltreffendheid van de strafregelen welke zullen 
tcregepast worden Iedereen is het eeni om te 
bekomen dat Duitschland betaald, inaar „de 
wegen óht er te kómen, loopen uiteen^

En zoo lilè t gij nu ook het Bureel van het 
Algemeen Christe-n Vakverbond, dat op zijne 
vergadering van Dins lag namiddag de maat
regelen van de Regeering niet doeltreffend acht. 
De meeningen zijn dus verdeeld.. En zelfs de- 
genen,. die de maatregelen van de Regeering

goedkeuren, laten uitscliijnen dattfiet 

noodgedwongen maatregelen zijn.

stemming in de Kamer plaats

d -eer.w i r  

De Bslgischs

mm
dee neming aan 
in Duitschland.

da bezetting

Een groepeering -van alle militaire krachten 
wordt naar Duitschland gezonden. Nieuwe kom- 
pagnien worden samengesteld uit de gedrilde 
soldaten van alle regimenten

— De Fransche troepen zijn reeds in Duitsch
land. Te Düsseldorf zijn alle huizen die eenigs- 
zins mogel jk bezetbaar waren door de Fransche 
troepen ingenomen: Reeds 9 treinen met troepen 
waren Woensdag in de richting van ’t Roergebied 
in opmarch.

— Belgische en Fransche mijn ingenieurs zijn 
te Düsseldorf samengekomen om het beheer 
der koolmijnen na te gaan.

De Fransche Komunisten aan ’t  werk.

Het Fransch gerecht heeft eene sàmenzweering 
der Fransche Kommunisten ontdekt tegen de 
werking van ’t gouvernement in zake der bezetting 
van ’t Roergebied.

- De bezetting zal van uit drie punten 
plaats vinden, namelijk van Düsseldorf, Solingen 
en Duisburg. Er wordt bevestigd dat er 9 
divisien, ongeveer 120 duizend man aan de 
actie zullen deelnemen Men zal niet alleen 
de fabrieken bezetten maar ook de spoorwegen 
bruggen, enz De Franschen zijn voornemens 
eerst Essen te bezetten, en voorloopig Gelsen
kirchen en Bochum vrij te laten.

Te Mainz zouden er 45 duizend man nieuwe 
troepen uit Frankrijk geplaatst worden.

Aan de Duitsche overheid wierd de opdracht 
gegeven 73 militaire treinen beschikbaar te 
houden. Reeds 40 treinen met soldaten zijn te 
Düsseldorf aangekomen en’ Donderdag waren er 
nog 20 andere verwacht.

Amerika tre k t zijne troepen u it het R yngeb ie!
De Amerikaansche Senaat had reeds van over 

eenige dagen de terugtrekking zijner troepen 
uit de Rynstreken, gestemd. In uitvoering dezer 
stemming heeft de Voorzitter der Amerikaansche 
Republiek President Harding Woensdag bevel 
gegeven de terugtrekking der troepen te doen.

E ngelanl en de bezetting aan de Ryn.
De liberale dagbladen van Engeland vragen 

dringend dat de Engelsche regeering hare troepen 
uit de Rynbezetting zou terug trekken.

Donderdag avond heeft te Londen een sekreten 
kabinetsraad plaats gehad, onder het voorzit
terschap van Bonar Law, waarin de volgende 
vragen moeten opgelost worden.

Lord Derby, minister van Oorlog, die te 
Cannes is, en M. Amery, eerste lord der ad
miraliteit, die zich in Frankrijk bevindt, zijn 
naar Londen terug om de-zitting bij te wonen.

M. Bonar Law, zegt men, heeft de drie vol
gende vragen gesteld, waarop de kabinetsraad 
moet uitspraak doen :

1. Is het gepast verzet uit te brengen tegen 
het ingrijpen van Frankrijk en, zoo ja, onder 
welken vorm ?

2. Moet Groot-Brittanje, ja of neen, zijn troepen 
op den Ryn blijven houden ?

ƒ



3. Moet Groot-ßrittanje, ja of neen, voort
gaan met zich te doen vertegenwoordigen bij 
de Herstelkommissie, bij de Konferentie der 
Gezanten en bij de_ andere gelijksoortige ver
gaderingen der Bondgenooten ?

Rij ontkennend antwoord, zou Groot-Brittanje 
de laatste banden breken die Engeland aan 
Frankrijk hechten .

De Duitsche gezanten te Brussel en Parijs  
worden teruggeroepen.

D1 Landsberg en Dr Mayer beide gezanten 
te Brussel en Parijs werden telegraphisch uit 
Berlijn verwittigd naar Duitschland terug te 
keeren.

Essen bezet.
Donderdag kwam. de Fransche en Belgische 

Cavalerie te Essen aan De statie werd dade
lijk bezet. Alles was stil in de stad. Generaal 
Desgouttes deed eene proclamatie bij dewelke 
hij de bevolking beveelt de ingenieurs vrij te 
laten in ’t uitvoeren van hun ambt. Alles zal 
gedaan worden om het normaal leven zoo min 
mogelijk te beletten.

Te Berlijn zullen Zondag volksbetoogingen 
plaats hebben tegen Frankrijk en Belgie en 
waaraan alle partijen zullen deel nemen.

Verklaringen van den Buitschen R ijkskanselier.
De Rijksdagcommissie voor de buitenlandsche 

aangelegenheden, kwam Woensdag namiddag, 
in een voltallige zitting bijeen Ook ’t rijks- 
cabinet was voltallig aanwezig.

Bij het begin der zitting legde de rijkskanselier 
Dr Cuno, eene verklaring af over den toestand, 
welke door de Fransche actie is ontstaan, en 
over de gevolgen, welke de Duitsche regeering 
voorloopig daaruit zal trekken.

Hij begon met een overzicht te geven van 
de pogingen, welke Duitschland tot dusver 
heeft gedaan, om een oplossing van het vraag
stuk der schadeloosstelling tot stand te brengen 
en tot eene openhartige gedachtenwisseling 
met Frankrijk te komen. Deze pogingen, zoo 
zeide Cuno, zijn echter mislukt door de houding 
van Poincaré.

De jongste voorstellen der regeering, welke 
aan de Parijsche conferentie zouden worden 
voorgelegd, omvatten het opnemen van een 
leening tot een vast bedrag, waarvan aan de 
Entente rente en aflossing zou worden betaald 
en voorts de verplichting tot het opnemen van 
verdere leeningen binnen bepaalde termijnen.

Cuno besprak vervolgens het Duitsche stand
punt inzake de rechtspositie en kwam tot het 
besluit, dat Frankrijk en Belgie het verdrag 
van Versailles onmiskenbaar geschonden hebben. 
Dit zal tot de ernstige gevolgen leiden, omdat 
de Fransche actie Duitschland het gebied uit 
handen neemt, met welks voorbrengselen de 
prestaties op rekening van de schadeloosstelling 
tot dusver hebben plaats gehad.

De kanselier verklaarde, dat de betalingen 
en leveringen op rekening van de schadeloos
stelling aan de landen, welke aan de actie 
deelnemen, zullen worden gestaakt Een actief 
verzet is voor het Duitsche volk niet mogelijk. 
Het zal zich echter niet willoos buigen De 
regeering zal haar protest aan alle landen 

KR geity1¥ccfili‘j% n t l  AftJïr-vVii'wtf*
nomische personeel zal echter blijven. Ook de 
ambtenaren in hef bezette gebied zullen in het 
belang van de bevolking daar blijven.

Wat verder geschieden- zal, zegde de rijks
kanselier hangt af van hetgene onze tegenstanders 

zullen doen.

Dr Cuno kondigde voorts maatregelen aan 
tegen de dreigende duurte en eindigde met 
een beroep op het Duitsche volk, aaneenge
sloten te blijven en vol te houden. Zijn slot
woorden luidden : « de Regeering zal niet rusten, 
alvorens zij den weg gevonden heeft om, met 
handhaving van de tot dusver betoonde acti
viteit, den toestand te ontwarren »

De verklaring van den rijkskanselier werd 
levendig toegejuicht

De Minister van Buitenlandsche Zaken Dr 
von Rosenberg, verklaarde daarop, dat hij den 
Franschen gezant bij de’overhandigingi'der nota 
heeft medegedeeld, dat de Duitsche regeering 
zich haar antwoord voorbehoudt, doch dat hij 
reeds thans tegen de Fransche actie protesteerde, 
daar zij in strijd is met het verdrag van Ver
sailles en het volkenrecht.

Ontdekking
van het graf van Touthank-Ammon in Egypte

In November van verleden jaar hebben de 
Engelsche geleerden Ht rward Carter en zijn as
sistent B Callendar liet graf ontdekt van den 
Egyptisschen koning Toutank-Amraon, die regeerde 
van 1358 1350 voor Christus.

De Egyptische koningen van deze periode zochten 
hun grafplaats in een afgezonderden hoek van 
het rotsgebergte längsten Nijl in de zoogenaamde : 
Vallei der Koningen.

Alles stelden zij vorder in het werk opdat deze 
plaats verdoken zou blijven voor latere tijden. En 
dit om de volgendo reden : Na het afsterven van 
het lichaam bleef volgens den Egyptischen gods
dienst de ziel (kha) voortleven, zoolang de mummie 
(het gedroogd en gebalsemd lijk) bleef voortbe
staan. Zoo is te verklaren de groote zorg, die de 
Egyptenaren besteedden aan het balsemen van het 
lijk. Deze mummie werd dan in een kist gelegd 
om in een tamelijk diepen put : de mummiekamer, 
gezet te worden. De gang, die hier naartoe leidde, 
werd zorgvuldig verdoken en met zware steenen 
versperd.

Maar tegen de sleet der eeuwen zou de mum
mie niet bestand zijn. Om die reden plaatsten de 
Egyptenaren in een zorgvuldig verborgen kamer 
boven den grond (serdab) hardsteenen beelden van 
den afgestorvene.

Na het verdwijnen van de mummie zou de ziel 
(kha) hier kracht putten tot bestaan.

De ziel bleef op die wijze voortdurend in aan
raking met het stoffelijk beeld en leefde in het 
graf haar stoffelijk lever, van vroeger voort. Ook

hier moest de koningsziel gevoed en gediend wor 
den. Daarom werd naast de beeldenkamer in eei 
tweede kamer een autaar opgericht, met allerle 
eet- en drinkwaren. En voor alle verzekering werdei 
talrijke afbeeldingen van die waren op de steenei 
wanden van deze kapelkamer gebeeldhouwd, opda 
de min of meer stoffelijke ziel hier het noodig 
voedsel vinden zou. Daar werd ook weergegevei 
het ganscbe leven van den doode met zijne vrouw 
zijn kinderen, zijn secretarissen, zijn boeren, zijl 
werklieden, enz. enz. In deze kamer werd ook eei 
gansche huisraad aangebracht : stoelen, ligzetels 
juweelen, wandelstokken, enz.

Een Egyptische begraafplaatst bestaat dus ii 
hoofdzaak uit vier deelen : 1. de mummiekamer 
die de kist met het lijk bevat ; 2 de gang di< 
er naartoe leidt ; 3. de serdab voor de hardsteenei 
beelden van den afgestorvene en van zijne dienaren 
4. de kamer met het gansche huisraad.

Deze graven werden ofwel in de naburige woestiji 
opgebouwd en sterk toegébouwd De meest gekendi 
zijn de groote pyramiden var, Gizeh (ongeveer 400( 
jaar voor Christus). De mummies bevonden ziel 
onder, de sordab en de tweede kamer midden ii 
de pyramide 

Ofwel werden deze kamers in de rotsen lang 
den Nijl uitgehouwen.

Met dit soort hebben wij hier te doen. De uit 
gravingen zullen de engelsche vorschers in d 
maand Februari beginnen, maar reeds van nu a 
kan ongeveer gezegd worden wat ze zullen vinden 

Dit graf van Toutank-Aumon zal nochtans va; 
groot belang zijn. De meeste graven van koninge: 
werden in den loop der eeuwen geschonden e 
leeggeplunderd. Al wat waarde had, werd gestolen 
Het schijnt nu dat dit graf ongerept is en zo 
zullen de geleerden met een modelgraf beken 
worden.

Daarbij nog dit : Deze Toutank-Aumon was da 
schoonzoon en troonopvolger van den koning Ame 
nophis IV. En deze koning was op godsdiensti 
gebied een revolutionair.

De priesters van Ammon (zongodsdienstig) be 
schikken in Egypte over een heel grooten invloed 
Hun god was de voornaamste, bijna de eenig 
machtige, en als priesters van dezen god, deelde 
ze min of meer het bestuur van het land met de 
koning.

Amenophis IV stelde daar paal en perk aan. D 
eeredienst van Ammon werd afgeschaft, dus oo j 
zijne priesters ; en in de plaats van Ammon kwaï ' 
Aton (een ander ‘soort zonnegod) als opperwezen 

Ook in de kunst vertoont deze Amenophis-period J 
een gansch verschillend karakter : de anders zo ! 
stijve, strenge majestätische ägyptische kunst word 
intiemer, gemoedelijker, nienschelijker,

Met den dood van Amenophis IV stierf ook è 
eeredienst van Aton. Ammon en zijn priesteis 
komen terug op de eereplaats onder de regeering 
von Toutank-Ammon.

Nochtans wordt er gemeld dat sommige in zijl | 
graf gevonden voorwerpen sporen vertoonen zoowe 
van den Aton- als van den Ammon-eeredienst. Dit 
is zonderling.

Door standbeelden van Toutank-Ammon wisten 
we reeds, dat de kunstinrichting van Amenophis IV 
nog steeds haar invloed deed gelden.

Maar hoe zal verklaard worden, dat Toutank- 
Ammon die onder den dwam^ van rla 
Ammon-priesters regeerde, nog sporen van de;i

— Schielijke dood van Constantyn gewezen 
Koning van Griekenland — De gewezen Koning 
van Griekenland is Donderdag morgen om 11 
ure te Palermo ten gevolge eener bloedstorting 
in de hersens, schielijk gestorven. Hij was 
voor de tweede maal in ballingschap gestuurd 
geweest uit Griekenland, welke hij door zijne 
schuld in de grootste moeilijkheden heeft gebracht.

Stoutmoedige bandietenstreek te Halle bij 
Brussel. In eene eenzame woning zijn drie 
onbekende kerels een vrouw .komen verrassen. 
Zij hebben ze op een stoel gebonden en duwden 
haar eene prop in den mond Gansch het huis 
hebben ze onderzocht en 2400 fr. gestolen die 
in het bed verborgen was, daarmeê zijn ze 
vertrokken. 20 minuten nadien wierd de vrouw 
door hare nicht en twee harer kinderen verlost. 
De gendarmerie deed opzoekingen doch zonder 

uitslag tot nu.

Te Brussel heeft men een bediende ontdekt 
die bedrog miek met transmissie zegels. Volgens 
een ingesteld onderzoek zou hij zoo reeds 
150 duizend franks ten zijnen profijte gemaakt 

hebben.

DE VLAAMSCHE BETÜOGING ÏE  BRUSSEL
De Vlamingen zullen op 25 Februari te Brussel 

betoogen. Heer Max heeft de toelating vergund 
op voorwaarde dat de Vlamingen zich op den 
dag van de anti-Vlaamsche betooging van alle 
tegenbetooging zouden onthouden.

De betrekkingen tusschen 
het Vatikaan en Italië.

Te Rome wordt een voorval nogal druk 
besproken, dat eene nieuwe wending schijnt 
aan te duiden in de betrekkingen van het 
Vatikaan met Italie. Het feit is het volgende : 
Z. H. Pius XI heeft een gehoor verleent aan 
den diocesanen raad van Rome. Welnu bij dit 
gehoor werden ook een Senator, M. Montresor, 
een onder-staatssekretaris van Italie. M. Cin- 
golini, en een lid der Fransche Kamer toege
laten Tot nu toe was het de regel in het 
Vatikaan dat nog Italiaansche senators, noch 
Kamerleden, in de tegenwoordigheid van den 

Paus toegelaten werden.

De Zinken kw arties. — Eindelijk gaan de 
zinkstukken van 25 centiemen ingetrokken worden 
Ze werden overal verstegen bij bakkers en 
winkeliers tot zelve bij de stoelkezetters in onze 

kerken.
Van af 1 Februari worden ze uitgewisseld 

in de Nationale Bank. Ze zijn gangbaar tot 

31 Maart.

De verloven in het ieger. — Bij uitvoering 
van een ministerieel besluit, worden voortaan 
voor alle militairen de wekelijksche verloven 
ter bestemming eener stad waarvan het garnizoen 
gekonsigneerd is, afgeschaft

Het pond klim t. Ter Beurs van Brussel 
is, Maandag het Engelsch pond met ongeveer 
drie franken geklommen. Hoe hoog deze koers 
ook schijne, is het minder geklommen dan men 
verwachtte, na het offensief tegen den Belgischen 
en tegen den Franschen frank gevoerd, sinds 
de mislukking der Parijzer konferencie

Schrikkelijk  ongeluk ia Rousseiaere.
Carter, heeft dus wel gelijk waar hij zegt « q . 
hetgeen we te z’ien zullen krijgen, volstrekt eenig j 

zal zijn in de ervaring van alle egyptologen, die j 
in leven ziju en voor zoover hij weet, in de oud
heidkunde. C. 6 .

Van alles wat.
-, , ,/
Luxemburg.

Volgens de lokale bladen dezer provincie heefj j  

er verleden Zondag aldaar vele sneeuw gevallen.

Ita lie .
De militairen diensttijd voor de soldaten is vasty 

gesteld op 18 maanden. ' Voor de zoons van kroost[ 
rijke gezinnen wordt de diensttijd op 3 maande» 
gebracht. De jongelingen die een bekwaamheids
bewijs bezitten van militaire opleiding zullen ook 
maar tot 3 maanden legerdienst gedwongen worde4

Groote brand te Doornijk.

Dinsdag nacht heeft een geweldige brand gewoel | 
in ’t weezenhuis van de Paters Salesianen te Do&rnijk. [

Het vuur nam aan in de macbienzaal der beroeps- j  

school. Het was de Eerw. Pater Overste die eerst 
het vuur bemerkte toen hij ging zien naar een 
der leerlingen die ziek te bed lag. Setïens wierden 
meesters en leerlingen verwittigd en allen verlieten 
de slaapplaats. De pompiers waren spoedig ter 
plaats. De oorzaak is voorzeker te wijten aan 
electrische kortsluiting. De stoffelijke schade is 
aanzienlijk, en weinig gedekt door verzekering.

Zeebrugge. — Op het einde der maand wordt 
hier het Fransche oorlogschip verwacht dat aan 
de Belgische marine verkocht werd, «m tót oefe- 
ningsvaartuig te dienen voor onze « zeesoldaten s> 
Het schip zal hier geankerd blijven en met dit 
doel worden baggerwerken uitgevoerd aan de oost
zijde van den vaart van Brugge naar Zeebrugge.

— Mgr Waffelaert, Bisschop van Brugge, die 
naar Rome gegaan is, zal denkelijk deze weke 
terug komen.

—  Te Rousselare heeft men in de Statiedreef 1 
drie looden darmen gestolen in de inopbouw 
zijnde huizen van M. Marcel Debusschere 
aannemer.

—  Te M ariakerke bij Gent, is eene houten 
brug die over de vaart van Gent ligt ingestort. 
Geen ongelukken waren er te betreuren.

—  Te Zonnebeke zijn er een zwerm ratten 
toegekomen uit de kant van den Yzer. Die 
charmante beestjes zijn zoo stout dat zij in 
huizen] en stallen dringen. Er wordt nu daar 
op die parochie een klopjacht ingericht om zich 
van die schadelijke dieren te ontmaken.

ijzerbeton aan het opladen wegende omtrent 
4000 kilos, bij middel van een drijpikkel op 
een platten wagen.

Wanneer het stuk op den wagen geplaatst was 
kroop Cyriel Vanlandeghem, wonende te Emel- 
ghem op den driepikkel ten einde de ketting 
los te maken, toen eensklaps de ijzeren bout 
waarmede de driepikkel te zamen hield in 
stukken sprong waardoor de drie staken van 
den driepikkel op verscheidene kanten met 
geweld ten gronde ploften. Een dezer staken 
trof Gustaf Vandendriessche, wonende aan de 
Ronde Kom, echtgenoot van Marie De Raedt, op 
den schedel. Van den Driessche stortte dood 
ten gronde

Van Landeghem die op den drijpikkel zich 
bevond wierd; door een der stukken medege- 
sleept en brak den rechterarm.

ST A D SN IEU W S .
K a t h o l i e k e  l i u r g e r s b o i i d .

Afdeeling : CreJietkas vooraankoop van kleine 
werktuigen.

Op aanvaag van den,.Bond heeft de ingenieur 
van den Snat bij eenige ingezetenen van Stad 
een bezoek gebracht ten einde raad en inlich
tingen te g&en nopens aankoop en plaatsen 
van machinete.

De belanghbbenden waren uiterst voldaan 
over het bezok.

Het is nu reds de tweede maal dat die 
ingenieur, ^die eel gedienstig: is. en goed op 
de hoogte schijt, hier ter plaatse komt. Zoo 
een bezoek vaneen geleerde vakman moet 
noodzakelijk nutfe en voordeelig zijn Dat onze 
leden, bijzonder :leine ambachtsman, er dus 
maar gebruik vai maken.

G EW ESTEjk VERBOND VAN

Kroostrijke Gezinnen
van het A R R O N D IR E N T  RGU3SELÂERE.
De werking ten *>rdeele der Talrijke huis- ! 

gezinnen wordt in t Arrondissement Roüs- 
selare ijverig doorgaven. Op 4 Januari ! 
vergaderden de afgevrdjgden der plaatselijke 
gestichtte of te sticht» bonden opnieuw De 
heeren Allewaert, Senat,ven Alfons Van Co]|je j 

Schepen te RousseIaer6aten de vergadering 
voor. Een dertigtal afgtardi„den waren aan. 

wezig.

Het verslag der zittin^van 26 December
1922 werd goedgekeurd. Bgelijks werd een 
schrijven aangenomen, dat n dén Heer staats
minister Levie zal overgei^t worder)j he_ 
heizende wenschen en gri^ van de 'Talrijke 
Huisgezinnen, in zake hetij0UW) wonjngen-

nood, aankondigingen van verpachtu 
middel der drukpers en legerdienst. Dit s"l 
zal door de lokale pers aan de be  ̂
medegedeeld worden De openbare ui' 
dient overigens voor alles in ’t voordeer 
groote gezinnen jjevormd. Niemand, de 
'langhebbende gezinnen allerminst, mogen ori 
schillig blijven, te dien einde zal van 
lo' ale pers wekelijks gebruik gemaakt worde 
Het antwoord werd vervolgens gelezen, komeni 
van het Verbond der geneesheeren op on. 
schrijven van 29 October 1922. Hef verheugo 
de vergadering te vernemen dat de genees-, 
heeren in het vaststellen van hun eereloon, 
rekening houden met het maatschappelijk ver
mogen, aangezien het getal kinderen, waaruit 
een gezin samengesteld is, dit vermogen groote
lijks beïnvloedt. De vergadering beslist dat 
een tweede schrijven zou gestuurd worden aan 
het Verbond der geneesheeren, ten einde met 
eene afvaardiging van onzentwege door hen 
ontvangen te worden, om bepaalde voordeelen 
voor sommige gevallen te kunnen bespreken.

Aangaande den afslag te bewerken bij de. 
oversten van Onderwijsgestichten neemt de 
heer Ach. Denys van Rousseiaere, de taak op 
zich aan het bureel de lijst over te maken 
van ’deze gestichten uit het bisdom- Inzonder 
wat de Colleges betreft is het oordeel toege
treden dat naar een Provinciaal Verbond dient 
gestreefd, om door een eenparige aanvraag 
aan het Bisdom in al zijne afhankelijke ge

stichten een afslag te bekomen

Tot inlichting van de nieuw aanwezige leden 
somt de heer Allewaert de doeleinden onzer 
werking op : de kroostrijke gezinnen in eere 
houden en hun de voordeelen verschaffen waarop 
zij aanspraak kunnen maken, namelijk in het 
onderwijs, den legerdienst, de belasting, het 
spoorwegtarief, prijsvermindering bij de han
delaars, enz. De Bond bestaal uit werkende: 
en eereleden De werkende leden moeten vier 
kinderen hebben of gehad hebben, welke ook 
hun ouderdom zij. Nopens het getal vereischte 
kinderen volgens het Algemeen Verbond' ge
schiedt eene drukke bespreking Iedereen kan 
eerelid worden mits hij den bond ondersteune. 
De bijdrage der werkende leden tedraagt van 
af 1923 minsten DRIE frank ’s jaars Zij geeft 
recht aan een kosteloos abonnement op het 
beknopt verslag van het algemeen verbond 
welke alle drie maanden verschijnt. De leden 
of eereleden welke minstens ZEVEN franken 
betalen krijgen het maandelijks bulletin. Alle 
giften van Eereleden- zullen met dank aanveerd 
worden voor de propagande der Plaatselijke, 
Gewestelijke en Algemeen Verbond.

Ten slotte wordt een overzicht genomen der 
gemeenten van het arrondissement waar met 
de stichting van den plaatselijken bond een 
aanvang zou kunnen gemaakt worden. Te Rous
seiaere eerstdaags, te Rumbeke op 21 Januari, 
te Ledeghem in ’t kort, te Cachtem. Emelghem, 
Winkel St Eloi, Oost-Niehwkerke, Westroosbeke, 
Moorslede, lieyt' em, Ouckene, Lichtervelde en 
Beveren is er een voorbereidende werking.

In een rondschrijven naar die gemeenten, 
evenals naar Ardoye, Dadizeele, Staden en 
Hooglede te sturen, zal de wensch uitgedrukt 
worden van in het bestuur de standvertegen- 
woordiging zooveel mogelijk toe te passen , 
ook van den datum der stichtingsvergadering

------------------- - -mit tp latera
geworden opdat het bestendig bureel eene af
vaardiging naar die vergadering kunne sturen.

De vergadering te 2 ure geopend, werd na 
veel en praktisch werk te hebben geleverd, 
te 5 ure geheven.

Gewestelijk Sekretariaat : 
Nederweg, 39, Iseghem.

Jongelingen-Congregatie.
De Harmonie heeft de eer de huisgezinnen van 

eere- en werkende leden uit te noodigen op het 
gezellig avondfeestje dat ze geeft DINSDAG toe
komende 16 Januari te 7 1/2 ure ’s avonds in de 
Feestzaal der Congregatie. Bet feest wordt uit- 
sluitelijk de eere- en werkende leden en, hun 
huisgezin aangeboden.

Sm artelijk  ongeluk in de w erktu igfabriek der 
Heeren P aret-M iss iaen .

Dinsdag heeft de genaamde François Dopriuw, 
zoon van Theophiel Deprauw-Vandewaetere van

I Emelghem, werkzaam in de werktuigmakerij der 
firma Paret-Messiaen een ongeluk gehad. Een groot 
jachtwiel van ongeveer 1800 kilos is omgeslagen 
met het ongelukkig gevolg dat de jongen getroffen 
wierd aan de sehouder en den arm. Aanstonds 
wierd hem geneeskundige hulp toegediend.

— Morgen Zondag zal voor de eerste maal in 
de kapel der school, wijk Boschmolens de H. Mis 
worden opgedragen, welke de geloovigen zullen 

j kunnen bijwonen. Er is sprake geweest sedert'vele 
j jaren, aldaar eene parochie in te richten tijdens
I het bestuur van E. H. Pastor D’Hulster.

Naamlooze Maatschappij

BENZING STROBBE
in ontbinding te Iseghem.

Gesticht bij notarisele akte voor M. Vande 
M oortele, op 1 Sept. 1905.

Ingevolge art. 26 der algemeene standregels, 
zal de jaarlijksche ALGEMEENE VERGADE
RING gehouden worden op Zaterdag 3 Februari 
1923 om 3 ure ’s namiddags, in ’t lokaal van 
de maatschappij « Gasthof : de Spoorhalle » 
Statieplaats Iseghem.

Om de vergadering te kunnen bij wonen, 
worden de aandeelhouders verzocht hunne aan- 
deelen neder te leggen in den maatschappelijken 
Zetel, ofwel bij den Heer Loontjens Hector, 
vereffenaar der maatschappij.

DAGORDE ;

1) Goedkeuring van bilan en w inst en ver
liesreken ing.

2) Overzicht toestand vereffening.
Vereffenaar,

Iseghem 10Januari 1923. H. LOONTJENS.

SCHOONE KEUS VAN POSTKAARTEN
Albums *oor Postkaarten van af 2 .5 0  fr. —  Ô ° Z“ T uTt s t /.Î.Înq  Rousselarestraat, 97.



Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN  :

Agnes Neyrinck, dv. Jules en Magdalena 
Vanthournhout, Meenenstr. — Lucien Loridon, 
zv. Maurice en Marie Vandewaetere, Schaapdam, 
71. Simonne Vanmellaerts, dv. Clovis en Maria 
Verlinde, Krekelstr. 27. — Ivonne Samoy, dv. 
Maurice en Angeline Houthoofd, Heye, 36. — 
Lucienne Devos, dv. Petrus en Maria Rousseau, 
Molenweg, 6. — Clara Wybaillie, dv. Jules 
en Maria Porteman, Boschmolens, 73. Urbain 
Beheydt, zv. Jerome en Magdalena Dupon, 
Krekelm. 326. — Helena Bourgeois, dv. Joseph 
en Julia Tanghe, Brugstr. 42.

STERFGEVALLEN :

Amelia Terlinck, bijz. 94 j. wed. Desmyttere 
Jean. — Joseph Dewilde, zb. 77 j. zv. Charles 
en Julia Waelkens. — Rosalie Vercaigne, zb. 
71 j. wed. Auguste Rogiers.

De Bank van Kortrijk
Oude Bank Rousselare-Thielt. 

betaalt of koopt terug de SCHATKISTBONS OP 
6 MAANDEN zonder kosten en zonder eenig 
verlies.

TEN BUREELE VAN DIT BLAD 

Rousselarestraat, 97, ISEGHEM
te verkrijgen

= RABBONI =
Eenvoudige overwegingen. Dit boek in 5 

verschillige afleveringen is verschenen en is 
bijzonder geschikt voor Jonge D chters °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.

Het snot en alle andere ziekten van Kiekens 
en Kalkoenen, ziju gemakkelijk te geuezen door het 

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 j V A .T O F I , ,  
om niet gefopt te worden.

Heer Apotheker Steppe, Geer aar dsb erg en
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. PIETERS, Meester-Steenhouwer 
Kerkhofstraat 3 Wilryck.

Valère Bourez-Kesteloot vraagt goede STUK- 
WERKBOORffEfltf:--------- — --- — ^

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

TE KOOP eene schoone BUIZE STOOF aan
voordeelge prijs. Voor inlichtingen zich te 
wenden bij Bkuno  VIERSTRAETE, Lendelede- 
straat n° 115.

UIT TBR HAND TB KOOP

W E R K M A N S H U I S
dienstig voor winkel

met omhaagde bouwgrond erbij, te Iseghen, 
langs de groote baan. dicht bij school. Binnen 
kort vrij. Voor inlichtingen zich schriftelijk te 
wenden ten bureele van 't blad, onder lettersV S

Studie van den Notaris Paul SCHOTTE 
te Ingelmunster.

VRIJDAG 19 JANUARI 1923, om 3 ure namiddag, 
in ’t Vredegerecht te Iseghem

TOESLAG van

6 Koopen schoonen Bouwgrond
(12 a 48 c )

te Ingelmunster (bij de Plaats).
Dadelijk gebruik. Samen ingesteld : 8.400 fr.

UIT TBR HAND TE KOOP

Twee W O ON H U IZEN
met Boomgaard

gelegen aan ’t Steenputje. Voor alle inlichtingen 
zich te wenden bij P iet er  ONRAET, Rousse
larestraat

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

Timmer- en Schrijnwerkerij

OSCAR VERBEKE
van den Bogaerdelaan, 4, ISEGHEM.

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

Alles goed en kloek gemaakt en in droog 
hout.

Trouwe en eerlijke bediening.

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

Om uit gemeenzaamheid te  scheiden

Over te nemen 

eene Stoomborste 1 fabriek
(m et Mekanieke en e lektrieke  verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor alle 
inlichtingen zich wenden tot den Heer A l o i s  
TIMPERMAN, te Iseghem, of schrijven oonder 
de letters PAX, postliggende te  Brugge.

GEVRAAGD KLEERMAKER, goed op de hoogte 
van ’t vak, standvastig werk Voor inlichtingen 
zich wenden ten bureele van ’t blad.

RHEUMATIEK
J I C H T

G E N E Z E

Gentstraat, 57, ISEGHEM.

Overgroote Keus -- Trouwe bediening.
VASTE PRIJS

Boek- en Steendrukkerij

J. DE BUSSCHERE-BONTE
ROUSSELARESTRAAT, 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, Feestprogrammas 

Gedachtenissen, — Gesteendrukte trouwbrieven 

Registers, Copie de lettres 

Callewaerts Woordenboeken,

Dictionnaires Larousse, enz. 

Overgroote keus van 
Albums voor postkaarten vanaf 2,50 

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 Missels 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

k o m t  z i B i v  o ï s r a s E :  u i - -i_,xrsrC3-.

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen : Bank G .D E LA E R E &  G° Naamlooze Maatschappij

wa-flBscssjWÄ

Fr. 10 MLLIOEN KAPITAAL Aangesloten bij den Bank van Brussel.
Hoofdzetel te ROUSSELARE. -- Te!. I en 250.

AGENTSCHAPPEN :
ISEGHEM, Tel. No 6

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

STADEN, Tel. No 21

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

Aan en verkoop van Beurswaarden 

Voorschotten tegen waarden aan drager 
Rekeningen op zicht 

Kredietopening met of zonder borgtocht 

Inkasseering van alle rentebriefjes (coupons) 

Bewaring van alle waarden zonder of onder zegel 

Handelsinlichtingen - Bijzondere dienst - 

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

Kostelooze dienst voor het nazien van uit- 
lotingen van titels 

Uitwisseling van vreemde gelden 

Rekeningen zonder lasten

VERHURIN8 van BRANDKASTEN (coffres-forts) in alle grootten en prijzen.

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

ELIXER
phiuppari;

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

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

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

De E lix ir Philippart is te verkrijgen bij A. Lybeeb 

Apotheker Kousselare en Flökent LALLEMAN, 
Apotheker te Iseghem.
l ü  fr. de groote ßesc/i ; !> f r . de halve flesch.

D A N IE L  DEL AN N OY
St Hiioniusstraat, 5, ISEGHEfê!.

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

De Kalanten mogen zelf stoffen cn benoodighe
den leveren .

Het werk wordt goed verzorgd, en naar do laatste 

mode afgemaakt.

Werpt uwe gele envelopp a van Shampoo-Koko niet weg 
geej ze terug aan deze aan u ien g ij ze gekocht hebt, 18 zulke 
enveloppen geven recht aan een fleschjen Lotion Koko ter 
Iveerde van fr. 3.25 welke U zal gratis gegeven worden.

V e r k o c h t  te IS E G H E M , Dij V E R H A M M E . i 3 , Marktstraat ; 
W Y F F E L S  35, Marktstraat ; L A L E M A N , 2, Brugstraat.

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.
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GHOOTE MAGAZIJNEN
ÏÏPT TV T S t e e n p o o r t ,  ±&,
C h b L A  Ij£3T J*j V ù A Jj? k i o r t r i j k :

G ro o te  k e u s  v a n  S a rg ië n
in W o l, Halfwol en Katoen

m

J L

BEDSPREIEN in ALLE TINTEN met Watte en Kapok

P R IJZ E N  buiten alle OON OURBNTIB

ssæHsæHSScæssaaaMKasBBBnaraæssHraHHBBBHsnBMaaBBne:

A U T O - G A R A G E  L E  L I O N
Téléphoon 73

“  VUYLSTEKE Gebroeders ™

W E R K T U I G K U N D I G E N

Rousselarestraat 2 6 - 2 8 ,  I S E G H E M .  

A utos : F N , FO JRD , C I THOFJSr enz . 

Motos : F N , S Æ ttO L B A , IN D IÆ N .

Andere merken naar keus der Klanten.

GROOTE KRACHT -  KLEIN VERBRUIK VOORDEELIGE PRIJS.

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

■ »nmTPiinwi nwr fïwiim,Mii,TTTrm.iirra.lTi~t̂ irm îniiiiwp»iiir[ ut .....

C R É D I T  F O N C I E R  D ’ A H V E R S
H U LPH U IS  Rousselarestraat, 2 5 ,  I S E G H E M .

6  0 0 0 . 0 0 0

3 00 »/o

3.35 %  

3.50 »/„ 

3.75 »/o 

4.25 »/o

— K a p ita a l 

B. Spaarkas ;
1° op zicht 4 00 j

2° op termijn van een jaar 4.50 °J:

Langer termijn volgens overeenkomst.

Naamlooze Maatschappij

A. Bankrekeningen : zander Bankloon :
1° op zicht
2 ° op vsertiendaagsche rekeningen 
3 op driemaandelijkschs rekeningen 
3 op zesmaandelijftsche rekeningen 
4" op jaarliiksche rekeningen

AANKOOP en VEHKOOP yan Fransch, Ëflgelsch 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 SPINCEïVJAlLlE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMME dokter iu geneeskunde isegiiern.



H U IS

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende GORSETS merk

HDB
H.D.B Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle eoneurentie.BRUXELLES

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELAKE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- HUIS VAN VERTROUWEN

Anne, ua 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ?

1° 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 eu 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, 
double', nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENlï WOEKEKPBIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumelleu, longues-vues, barometers en kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, 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 zoen 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Nuordstraat, Rousselare 
Er Is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking

Florent Dei/os-Dejonckheere
Huurhouder en |Voerman

Stat iep taats’ 28, ISEGHEM
Bericht zijne medeburgers, dat hij schoone 

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

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

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat, 25, ISEGHEM.

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

MOEDEBS vooralleer aankoopen te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle eoneurentie 

onipogelijk.

HUIS VAN VERTROUWEN

dos. Vanlapdegbem-Bshaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

___ Zijden en Witgoedartikéten
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. I? 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

HANDEL IN FLESSCHENBIER
SEYN AEVE Gezusters

Kortrijkstraat, (i4. ISEGHEM

Java Sterk — D ubbel Sterk  
^Vestm inster Stout 

Schoth-ale — f*âle-ale. 
V e rk o o p  van W ijn e n

HANDEL in KOLEN

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

bij JA N SSEN S Zusters
n° 6 Brugstraat, ISEGHEM

GEW AARBORGD GEW APEND BETON

I Gepreste Ciment buizen op alle wijden È

CITMi.VS en BEIItPUTTKN van gelijk welken inborn] I
STEENPUTBUIZEN, ENZ.

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

SCHOONE KEUS VAN

liegen mantels — Impermeables 

voor Heeren, Damei  en Kinders

V o o i -  i D a m e i i  v a n  a f  - 4 5  f r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

In wo 1 Ie Oabardine 88 Fr,
TROUWE BEDIENING.

JA N SSEN S  Gezusters
Brugstraat. 6. ISEGHEM.

Alb. VANNES’ri:-VANUÖUTTË
Tafelhouder (Traiteur)

— G-entstraat, 35, ISEGHEM —
Opvolger van ’t oud gekend huis 

V a n h ou tte-K T ey rin ck va n  Ftousselare. 
Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORM/NGKOMSTEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGENHEIDSDINERS 

M atige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken 
Verhuring van Tafelservies.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONW OL  

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

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 tol verkoop 60 hektaren 

schoone taillie aan de Fr?nsche 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-

SPdBD IG E  E N  TROUWE B E D IE N IN G .

In ’t  groot en in ’t  klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
o:-: P E L I C H  Y S T R  A A T , 12 ,  . « r p u C S y j

recht over St Hiloniiiskork lofc.uilfc.lfl.

U IT  T E R  H A N D  T E  KOOP
aan zeer voordeelige prijs : Deur, Rame met glas 
Lattestoor zullen. Vensterbank in granit

Zich te bedragen Itousselarestraat, 133.

S. HOET-HOET -
Gezichtkundige, 

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

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

Wij berichten het publiek dat <le recepten der 
Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
48 uren. Mijne groote ondervinding gesteund cp 

zeer uitgebreide kennissen van opliek stellen mij in 
staat aan de verschillige gezichten, brillen te geven 
die hunne oogen goed passen en eenen voordedigen 
invloed uit oefenen op de oogen.

Let dus goed op gij die wilt eenen goeden bril 
hebben en wend. u in volle vertrouwen ten uiijnen. 

huize.

Automobielen FORD
RECHTST RE EKSCH A GENTSCHAF

de ELECTRO-MECANIEK, HOVENIERSSTRAAT. 

KORTRIJK

Het eënigsle Huis der streek dat reeds de Ford bewerkt heeft vóór den
liiHlm-l <jp _aui:stp lm e n  nitpykornen xiin._________________

Groote stock van alle stukken en toebehoorten FORD

A UTO M O BIELEN van ALLERHANDE MERKEN

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

voerd door specialisten, iti ’t bijzonder herziening van motoren « sans 

soupapes, » zes, acht en twaalf cylinders

Herstelling van Magnetos, Dynamos en Accumulatoren —  Vuîcaniseering.

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

Elektriciteit - vervaardiging - bobijneering : hooge en lage spanning.

ALGEMEENE TOEPASSING DER BARNKRACHT IN DE FABRIEKEN.

Zenuwachtige Afmatting' en 
Slechte Spijsverteering.

Zwakte, slapeloosheid en vrees van eten. Genezen 
door de ür. Casseil’s Tabletten.

Mevrouw M. E. Thorp, 9, Meadow-place South 
j'iMïiibeth, London, S.W.8, zegt: “ Ik verliesde al 
mijne' krachten en wierd verschrikkelijk zenu
wachtig, ik verzwakte bij oogcpzicht. Het 
kleinste ding dat ik doen moest koste m ij groote 
moeite, het was m ij zelfs te veel voort te gaan.
Na geëten te hebben voelde ik pijnen, en dit 
bracht weldra erge slechte spijsverteeringen 
voort; den aanval van winden was zoo hevig dat 
ik waarlijk- vreesde het minste voedsel in te 
nemen. J)e slapeloosheid verzwakte mij nog 

.meer. Ik  had geene krachten meer en miste alle 
moed. Ik beproefde ellerlei geneesmiddelen 
maar -niet één gaf m ij verzachting, wanneer ik 
bij toeval de Dr. Cassell’s Tabletten ontving.
Weinige tijd na ze gebruikt te hebben, veelde ik 
me veel beter, ik was minder zenuwachtig, mijne 
gezondheid verbeterde op ongevoelige wijze en 
heden ben ik in zulken toestand, dat ik me 
nooit zoowel gezónd gevoeld, heb. dan heden.
De slechte spijsverteering is radicaal genezen, ik 
V et al wat het zijn wille en ik mag zeggen dat mijne slaaprust altijd goed is.

r. Cassells
Tabletten

Universeel fam ilie  geneesmiddel tegen :

Zenu waf matting Slapeloosheid Hartkloppingen 
Zenuwzwakheid Bloedgobrefc Levensafmatting
Ze.-Tuwonsteking Slechte pijsvertss; ngZeniwachtigheid 
Neurasthenie Uitputting Nierenziekte

Bijzonders aanbevelen aan de veedende moeders en aan 
de personen die de kritische tijdvakken van het leven 
doorgaan. Dokter Cassell's Co., L td ., Manchester, Ens;lanc3 
Algemesn depot voor Belgi« en het Groot Her? tg  dom :

Maison Louis Sanders, 22, Rue de la Glacière, Brüssel.

P R IJ S  3 F** EN
7 .50FR .

( he t  g r o o t  
model bevat 
ibie maal bet 
k i e i n e > Ver 
kocht door de 
apotheken in 
aile wereld deé- 
len. Vraag de 
Dr. C a 8 sell's 
T a b letten en 
weigerd a i e  
na making.

N EEM T  T W EE 

TA BLET T EN .

bij het. slapen 
gaan en ge zult 
bemerken h#e 
goed ge slapen 
zult : vervolgd
en ge zult wel
dra de vreugde 
kennen kracht 
en gezondheid 
te bezitten.


