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Buitenlandsch overzicht
IN ITALIE.

Vroegere toestanden Het Fascism 
Een grooter Italie met den Paus.

De strijd tegen de vrijm etselarij oorzaak van 
het verval van ’t Italiaansche volk 

Sedert 1870, toen bet Italiaansch gouvernement 
de Pauselijke Staten overweldigde en inpalmde, j  

was de politiek van h t Italiaansch Gouvernement I  

tegen den Paus, en de katholieke kerk gericht 
De vrijmetselarij was onderduims meester in het' 

gouvernement, dat volgens haar nooit ver genoeg j  

giug'
Dan is Mussolini gekomen, die eerst het gou- ; 

verneinent heeft veroverd en kort daarop met de 
Vrijmetselarij heeft afgebroken 

Mussolini was zelf bij de vrijmetselarij ingelijfd, ! 
alsmede zeer vele zijner fascisten. Op bevel van i 
Mussolini hebben bijna al de fascisten de vrijmet
selaarslogen verlaten

Wat meer is, de Vrijmetselaars ziende dat zij ! 
tegen den wassenden stroom van het fascism niet ! 
opkonden, hebben aan hunne leden de volle vrijheid 
gegeven van de loge af te zien. Ze hebben er ! 
echter bij gevoegd dat de vrijmetselaars nu maar , 
wat moesten insluimeren tot dat betere tijden 1 
aanbreken.

Tengevolge van de afbreuk tusschen het Fascism 
en de vrijmetselarij, heeft een versmelting plaats 
gehad tusschen de F scisten en de Nat'onalisten ;
- die versmelting is nu op officieele wijze aar- 
gebondigd.

De Italiaansche Nationalistische partij werd over
een twintigtal jaren gesticht, toen de jonge Italiaan- !
sehe jeugd sterk on.W dm. stond vnn dwi
Franschen schrijver lli. ----------- - ... _
française» en Georges S >r el, die de republiek en 
de democratie vinnig beknibbelden.

Het is door eene reaktie tegen den toenmaligen 
Italiaanschen minister Giolitti, dat de eerste Italiaan
sche nationalisten, onder ander Enrico Corradini, 
Sighele en Federzoni de beweging begonnen

Deze groep had het gedacht opgevat van een 
« grooter Italie » en tot verwezenlijking daarvan 
werd ook de verzoening met het Pausdom als eene 
strenge noodzakelijkheid aanzien.

Volgens de Nationalisten moesten het katholicism 
en het Pausdom oen machtig werktuig worden tot 
de uitbreiding van den Italiaanschen invloed in 
de wereld

De nationalisten verweten vooral aan de oude 
liberalen verzuimd te hebben een zoo machtigen 
invloed als bet Pausdom te Rome gevestigd, te 
benuttigen ten voordeele van het land

Die opvatting was oorzaak dat de Italiaansche 
Nationalisten zich dadelijk als tegenstrevers der 
vrijmetselarij stelden.

Het facisin deed zied bij zijn optreden in het 
midden van 1919, geheel anders voor.

Het gelukte niet in de kiezingen een enkele zijner 
kandidaten te doen kiezen tegenover de socialisten, 
hoewel die kandidaten zich als anti-klerikalon 
voorstelden en zelfs als republikeinen en daar do 
Nationalisten koningsgezind waren, konden de 
Fascisten dan met dezen niet overeenkomen 

Maar welke omkeering sedert 1919 !
Mussolini en zijne vrierden hebben stilaan iuge- 

zien dat zij moesten afzien van het anti-kleribalism 
en het republikanism indien zij het volk wilden 
meetrekken dat godsdienstig en koningsgezind is, 
en indien zij goede vrienden wilden worden met 
de Nationalisten, en evenals deze de socialisten en 
kommunisten en de andere partijen wilden bestrijden.

De Fascisten verweten immers aan al die partijen 
van Italie te hebben medegetrokken in eenen oorlog 
zonder voldoening en bijna zonder vruchten.

De toenadering tusschen Facisten en Nationalisten, 
heeft zich voorgedaan als het Facism zich gunstig 
heeft getoond aan de katholieken en vervolgens 
ralikaal heeft afgebroken met de vrijmetselarij.

De Nationalisten hebben zich dan met de Fascis
ten versmolten, van welke Mussolini de opperste 
hoofdman blijft.

De Roerbezetting.
Fransche troepen hebben verleden Zaterdag de 

spoorwegarsonalen van Darmstadt bezet, de [haven 
van Mannheim en Karlsruhe. Darmstadt is een zeer 
belangrijk kruispunt der spoorwegen van Beieren 
en Winterberg, Deze stad telt 60 duizend inwoners, 
Mannheim telt er 1K2 duizend en Us grlegen op 
den samen vloei van den Rhim en Neckar Karls
ruhe heeft meer dan honderd duizend inwoners, 
en is de hoofdstad van Baden

Er worden voortdurend aanhitsingen gedaan om 
het volk op te winden tegen de bezetters. Zoo 
werden deze weke 8 politieagenten ( aangehouden 
die ’t volk opmaakten tot weerstand. Werklieden die 
zich naar het werk begeven worden aangevallen 

Te Westerhold heeft men Duitschers betrapt die 
bezig waren met de spoorwegHjnen af te breken. 
De mijnwerkers van uit de omgeving van Bochum, 
zijn aan de Fransche overheid komen vragen hen 
te beschermen tegen de mijnbestuurder die begon 
de werklieden weg te zenden.

Duitsche agenten reizen naar Denemarken en 

Zweden om propaganda te maken voor de werklieden 
in den Roer

De Deensche sooialisten hebben naar het Roer
gebied 100 duizend kroneu gezonden, andere or
ganisaties hel.ben reeds 200jduizend kronen verzameld 
voor de stakers

l)e Duitschers hebben complot gemaakt om overal 
in Berlijn onzen Belgischen frank te weigeren. Wat 
nu nog het sterkste is van gansch deze zaak, ’t is 
dat de Russische Syndikaten besloten hebreu 10 
millioen kilos brood naar de Duitschers te zenden , 
Kn zeggen dat er hier in ons land een openbaren : 
schooidienst ingericht .is on die hongerige Russen | 
te voeden en te kleeden, en jonge Russen hierin J 
ons land besteed worden om in hun .onderhoud i 

te voorzien. Wie verstaat er zich nu aan gansch 
die iaak !

De burgemeester en sekretaris van Bochum zijn j  

aangehouden met vulsche papieren Zij wilden naar 
Holland reizen.

Het Duitsch gouvernement dat volgens de over 
eenkomst van Versailles verplicht was zeker i 
hoeveelheden potas aan Belgie en Frankrijk te ! 
leveren weigert zijne verplichtingen diensaangaande 
uit te voeren.

IN DEN REICHSTAG.
De Voorzitter Loeb verklaarde dat het noodza- I  

kelijk is den Reichstag bijeen te roepen ter oorzake '

van de geweldplegingen on de uitdagingen, waarvan 
westelijk Duitschland het sJachtolfer is De regeering 
moef. de stem verheffen en d- aandacht van de j 
gansche wereld vestigen op d, ze steeds toenemende I 
brutaliteiten.

Dan deed de kanselier de volgende verklaring :
« Den 3 Maart hebuen de Fransche troepen i 

zonder voorafgaande verwittiging, de haven, de ! 
jBkSrfTfftr W* g.M‘. ■' & ÜBFr.nit .rir.-̂-Van- 1 -
de werkhuizen, van den spoorweg en van de elek
triciteitscentrale van Darmstadt Moest eene zulk- 
daiiige schending zich elders dan iu Duitschland 
hebben voorgedaan, dan zou de gansche ^wereld 
in verontweerdigiii4 de stem daartegen verhelfen ».

Dan komt do kanselier op tegen het b vel 149 
van de Rijnlandkomissie : het eenig doel van dit 
bevel is een schrikbewind in te voeren ten opzichte 
van de Duitsche spoorwegbedienden

« Het Fransche gouvernemei t heeft slechts ont
goochelingen ojitmoet in de Hoer De weerslag op 
den ökonomischen toestand in Frankrijk is nood
lottig De bezetters hebben niets anders bereikt, dan 
de verscherping van den tegenstand va•>. het Duitsche 
volk

« Het Verdrag van Versailles is met d-i voeten 
getreden, zonder dat een enkele mogendheid een 
vinger verroe'd heeft Wij moeten de wereld wijz.n 
op het onrecht, ons aangedaan Wij hebben ons niets 
te verwijten (Onderbrekingen bij de kommunisten)

Dan wijdt de kanselier een lange bespreking aan 
de zoogezegde gruweldaden van de Franschen in den 
Roer

Hij maakt vervolgens de rekening van wat 
Frankrijk zou gekregen hebben ?onder de Roerbe
zetting en van wat jhet nu heeft kunnen «stelen 
en rooven » Op 138 hoogovens in Lotharingen zijn 
er nog een twintigtal in uitbating De prijs van de 
coke is verdubbeld. Het pond sterling is gestegen 
van 67 op 78 frank

Do kanselier doeteen^beroep op de begoede klassen 
om in te schrijven op de goudleetiing en bedankt 
de werkersklas Duitschland is arm, zegt hij Het 
kan niet betalen De vreemde mogendheden vergissen 
zich, als zij denken dat wij groote rijkdommen op- 
hoopen Hij tracht te bewijzen dat de verschillende 
regeeringen in Duitschtland hun plichten hebben 
gekweten in za'-e herstel

« Met moet eeii einde stollen an de redevoeringen 
over ondcrhandelingen Wij moeten geene voorstellen 
doen Uitnoodigingen tot nderhandelen moeten aan 
Frankrijk gestuurd worden. Dan eerst kunnen wij 
overleg plegen

» Duitschland zal geen iiandteeken zetten onder 
een overeenkomst, die de vrijheid van het Roerge
bied of eenig ander strook lands zon schaden of die 
de vrijheid niet zou terugschenken aan de slacht
offers van de gruweldaden.

» Zoo Frankrijk onze overgave wenscht, zal 
Duitschland er zich tegen verzetten met eene onplooi
bare wilskracht Duitschland heeft recht op be
staan ».

Te Ludwigshafen
werd de staat van beleg uitgeroepen ten gevolge 
erge misdrijven der bevolking die vuurschoten heeft 
gel "st en het verkeer der ijzeren wegen belette.

De zaken zijn tor. nu niet verbeterd. Duitsch- 
land is afgezet door Fransche en Belgische doua
niers van aan de Holl udsêhe grens lot aan Zwit
serland

alle landen volgen de redenaars elkander op 
sene ongewone snelheid. M Mussolini heeft 
Bene zeer belangrijke redevoering uitgesproken 
de buitenlandsche politiek van Italië, en had 
bijzonderlijk over de kwestie van de Roer.

Mussolini heeft eerst en vooral zijne verwon- 
f uitgedrukt over den persveldtocht die in de 
te tijden gevoerd werd voor de tienadering 
Mn Frankrijk en Italië, toenadering die zou 

zijn tegenjEngeland. De Italiaansche Prime- 
ster heeft helder en duidelijk verklaard dat 
(geering nooit het inzicht gehad heeft om eenen

* kontinentalen bloc » te vormen, en
1.1» nog veel min dan ooit, door de Entente eene 
glfeldige krisis doorworstelt 

Jjfet staat buiten twijfel, dat M. Mussolini met 
9*^pijzeren hand de binnenlandsche zaken van Italië 
wjf in orde brengen. Economische, finnancieele en 
s« 1 taire vraagstukken worden met eenen helderen 

gj^lit onderzo cht, en buiten elke politieke bekrom-

Î
heid met de grootste krachtdadigheid doorge
v e n  De goede uitslag liet zich ten andere niet 
lsBg wachten : het internationaal krediet van Italië 

isfin korte maanden in buitengewone mate gestegen 
es in^ de lire of Italiaansche frank rees in minder 
din 6 maande.i tijd van 52 ets. tot 92 ets.

j Maar hoe sterker de disciplien werd in de binnen
landsche zaken, hoe voorzichtiger M. Mussolini 
zich aanstélt, als bij de belangen van Italië moet 
verdedigen in het buitenland 
; Te Londen en te Lausanne bleef M. Mussolini 

op het achterplan aandachtig en verduldig den 
gang der zaken afwachten. Italië voert de zelfde 
politiek in de kwestie van de Roer.

f
 Mussolini denkt dat een nieuw feit weldra 
einde, zal stollen aan den huidigen toestand in 
Roergebied : Duitschland zou nieuwe voorstellen 

‘:t3. aan de Franco-fielo-en nf aan m ..

Dat zijn wijze woorden die tot eene voldoende 
en gelukkige oplossing kunnen leiden. Gelijk wij 
reeds meermaals geschreven hebben kan en mag 
het vraagstuk van de Roer niet ; onderworpen 
worden aan denj; Volkenbond of aan het Hof van 
Internationale Justitie maar kan op den goeden 
weg'gebracht worden door eene mediatie^ van het 
een of het ander bevriend land.

Wil de rede van M Mussolini zeggen dat de 
Italiaansche Prime-minister zou bereid fcijn om als 
bemiddelaar op]te treden in de zaak van de Roer ? 
Misschien wel. Maar gelijk wij hierboven ze den 
is M. Mussolini veel te voorzichtig om zulke ge
wichtige voetstappen aan te wenden als hij niet 
verzekerd is van eenen goeden uitslag.

Het woord is dus aan Duitschland. Zij zijn de 
schuldenaars, zij moeten zich dusterst onderwerpen! 
Het is te hopen dat M. Cuno weldra zal inzien 
dat de tegenwoordige toestand niet langer kan duren : 
de huidige economische oorlog is gevaarlijk voor 
iedereen, maar is buitengewoon noodlottig voor 
Duitschland, dat ten lange laatste toch zal moeten 
toegeven.

Zoo het waar is ,dat M Bergmann belast was om 
zekere voorstellen te doen aan de Conferentie van 
Parijs in naam van de Duitsche regeei ing, dan kan 
M. Cuno ons laten kennen wat die verklaringen 
bevatten.

Die verklaringen kunnen misschien aanleiding 
geven tot ernstige gesprekken tusschen Duitschland 
en de vertegenwoordigers van de Entente

Naar een nieuw

eene oplossing krijgen. De kwestie van Herstel 
zou ook rechtstreeks opgelost worden door de re
geering van Frankrijk en Duitschland.

Het groot Engelsch blad « The Times » noemt 
die strekking «eene fatale' politiek. M Mussolini 
had gisteren nog’ verklaart, dat er geen spraak 
kan zijn väri eenen continentalen blok, die tegen En
geland zou gericht zijn Het wordt tijd dat Frankrijk 
ons zijne zienswijze laat kuinen en zijne politieke 
inzichten bekend make ».

Tot nu toe hebben wij geene officieele inlichtingen 
over die nieuwe zienswijze die Frankrijk zou aan
nemen Het ware voorbarig te veel aandacht te 
gtven aan zekere persverklaringen en aan rucht
bare artikels van eenige publicisten.

Wij moeten nochtans bekennen dat de toestanden 
voor het oogenblik zeer gespannen zijn, en dat 
eene oplossing in dezen of genen zin niet lang 
kan uitblijven.

De, Reichskanselier Dr Cuno heeft bij dringend
heid het Parlement samengeroepen, om er gewichtige 
verklaringen te doen over de huidige toestanden. 
Men zegt dat hij het inzicht heeft de diploma
tische betrekkingen te verbreken tusschen Parijs 
en Berlijn, en nieuwe maatregelen zou nemen om 
den « passieven weerstand » te versterken, naar
mate de dwangmaatregels door Frankrijk genomen 
in gewichtigheid toenemen.

Wat er ook van zij, is het moeilijk in de hui
dige omstandigheden de toekomst te voorspellen. 
Buiten Duitschland en Frankrijk dient er ook re
kening gehouden te worden inet Italie, Engeland 
en Belgie. Het ware bijzonder' gewaagd de inzichten 
van de Engelsche regeering te raden, want niemand 
weet welke richting hunne politiek zal nemen.

Zoolang de Engeischen op den Rhijn staan hebben 

delijke neutraliteit » verlaten om' naiuieieilU-’ op ie— 
treden.

Met koelbloedigheid en kalmte moeten wij dus 
de toekomst afwachten.

Vredesverdrag ?

Mussolini en de Roer.
De dagtzal weldra aanbreken dat men tot eene 

oplossing zal komen van de Roerkwestie. De groote 
staatsmannen voelen dat het gewichtig oogenblik 
nabij is, en willeu hunne gevoelens te kennen geven 
door menigvuldige redevoeringen, om de openbare 
meening te toetsen.

Na de bezetting van het Roergebied, zijn de 
Franschen în het Zuiden over den Rhijn getrokken 
en hebben na Könings .vinter nu ook Darmstadt, 
Mannheim en Karlsruhe bezet. Men mag dus zeggen 
det heel de Rechtetoever van den Rhijn in hunne 
banden is

Die bezetting is een nieuwe phace in de groote 
evolutiej die de kwestie van herstel ondergaat, en 
die misschien den genadeslag zal toebrengen aan 
het vredesverdrag ven Versailles.

In Frankrijk^ zijn er twee stroomingen te «nt- 
warei in de openbare meening : de eene wil dat 
de kwestie van Herstel.worde opgelost in het kader 
van het Vredesverdrag van Versailles, ’t is te zeggen 
met de eendrachtige medewerking var. al de leden 
van'tde Entente. De tweede strooming wil afbreken 
nut jhet Verdrag van Versailles en eenen nieuwen 
vrede sluiten tusschen de Franschen met de Belgen, 
en ]de Duitschers. Die vrede zou geteekend worden 
in Duitschland zelf, en zou Engeland uitsluiten 
buiten de onderhandelingen : Engeland zou dus 
afgezonderd worden van het vasteland.

De statuten van dit Verdrag zouden aan ver- 
schillige kwesties eene deiiinitieve oplossing geven. 
Aan ;den linkeroever van den Rhiju zou een'regiem 
opgedrongen worden dat voor altijd een zekerheid 
zou daarstellen voor Belgie en Frankrijk. (De 
Engelsche troepen zouden zich terugtrekken van den 
Rhijn). Er zouden betrekkingen bepaald worden 
tusschen de bekkens van Lotharingen en West- 
phalen De kwestie van het Saargebied, die nu iu 
de lucht hangt, zou niet na tien jaar 4opgelost 
worden bij volksteinining, maar zou onmiddelijk

De Koning van Zweden 
te Brussel.

Z M. Gustaaf V, Koning van Zweden, is Maandag 
morgond om 9 u 50 te Brussel in de statie der 
Leopoldswijk aangekomen.

De spoorhalle was versierd met de Zweedsche en 
de Belgische kleuren

Een detachement van het 9e linieregiment met 
muziek en vaandel had op de kaai post gevat. 
In de statie bemerkte men M. Max, burgemeester 
van Brussel ; M. Beco, gouverneur van Brabant ; 
generaal Collyns ; bevelhebber der 4* krijgsomschrij- 
ving ; generaal Tombeur, krijgsbevelhebber der 
provincie Brabant ; de eerste sekretaris en de mi
litaire attache der Zweedsche legatie ; generaal 
baron Buffin, en kolonel Weber, gehecht aan den 
persoon van Z. M. Gustaaf V ; kolonel Bruysel, 
velhebber van het 9e linieregiment, en verscheidene 
Zweedsche dagbladschrijvers.

Z M. Koning Albert kwam enkele minuten voor 
I het binnenrijden van den trein in de statie aan ; het 
I  militair muziek speelde de «Brabançonne».

Kort] daarop stoomde de trein binnen. Z M. Ko
ning Gustaaf V bevond zich aan het portel van zijn 
S a lo n w a g e n , in groot uniform met den hoed met 
groote gele pluim.

Bij het uitstappen Zijner Majesteit speelde de 
muziek het Zweedsch nationaal lied, terwijl onder- 
tusschen de beide vorsten elkander hartelijk begroetten 

: en hun wederzijds gevolg voorstelden

Koning Gustaaf V groette het vaandel van het 
regiment en nam met Z. M Koning Albert de troepen 
in oogenschouw.

M. Dardel, Zweedsche minister te Brussel, was 
zijn soeverein tot aan de grens te gemoet gere len, en 
vergezelde(Sde vorsten tot aan den uitgang der statie, 
alwaar beide Koningen en hun gevolg, in de gala- 

, hofkoetsen plaats namen.

Begeleid door een schadron gidsen begaf zich de 
stoet naar het paleis te Brussel, onderwege door 
de bevolking gegroet en toegejuicht

De troepen van het garnizoen bewezen de eer, 
langs den doortocht.

In het paleis aangekomen ontving Z M. Koning 
Gustaf V de hulde van den Voorzitter der Kamers,

I de ministers en de hofdignitarissen.

Om 12 ure 40 greep een intiem ontbijt plaats, waar
aan de Koning en priuses Marie José, alsook de 

I  voorname personen van het gevolg van den Zweed- 
scgen vorst deelnamen.

Inden namiddag om 3 1/2 ure bracht Z. M Koning 
! Gustaaf een bezoek aan prins en prinses Napoleon.

Om 5 1/2 ure greep in het paleis te Brussel de ont
vangst en voorstelling plaats der .diplomatische 'zen
dingen bij het Belgisch Hof geacrediteerd.

Om 7 1 2 ure greep aan het Hof een galafeestmaal 
plaats

Z. M. Koning Gustaf V van Zweden begaf zich 
Dinsdag morgend, vergezeld van lieutenant-generaal 
baron Buffin, naar het graf van den onbekenden



soldaat. Eene groote volksmenigte bevond zich aan de 
kongreskolon, en begroette eerbiedig den Skandi- 
schen vorst. De koning legde eene'prachtege kroon 
van rozen tulpen en vioolsjes op de grafstede neer

Teruggekeerd naar het paleis, begaf Z. M. Gus- 
taaf V, zich van daar met Koning Albert naar het 
stadhuis van Brusse! alwaar de hooge gasten door 
den heer Burgemeester Max in zijn kabinet werden 
ontvangen.

Na een ond rhoud van een half uur keerden de 
vorsten terug naar het paleis en vertrokken van 
daar na een intiem ontbijt naar Antwerpen.

Te Antwerpen.
Dinsdag namiddag om 2 u. 45 kwamen twee 

prachtautos van het hof te Antwerpen aan.
In het eerste rijtuig bevonden zich Z M. Koning 

Gustaaf V van Zweden en Koning Albert, in liet 
tweede generaal baron Buftin met den Zweedschen 
vice-admiraal Grensvardt.

Aan het Albert-park werden de hooge gasten op
gewacht door den heer baron van de Werve en de 
Schilde, gouverneur der provincie, en M Van Cau- 
welaert, burgemeester van Antwerpeu, vergezeld 
van den heer Gyselinck, gemeentesekretaris.

De ontvangst had geen officieel karakter.
De vier automobielen reden naar de petrool-iu- 

stellingen alwaar de vorsten uitstapten. Hiervan 
werd gebruik gemaakt om aan Z M Gustaaf V 
de Zweedsche kolonie van Antwerpen voor te stellen.

Na het bezoek aan de petroolinstellinge:! bfgaf 
zich de koninklijke stoet naar de wandelkade, alwaar 
M Petrie, algemeen konsul van Zweden aan zijn 
soeverein eenige Antwerpsche notabelen voorstelde

M. Van Cauwelaert gaf aan den Zweedschen 
vorst eenige uitleggingen over de nieuwe toek - 
mende havenwerken ; de Koning verklaarde zich 
zich uiterst voldaan over zijn bezoek aan Antwer
pen en beloofde vast nogmaals weer te te keeren, 
wanneerde nieuwe haveninstellingen zullen voleindigt 
zijn

Na een kort bezoek aan de Kattendijkdokkeu, 
keerden de hofrijtuigen naar Brussel terug.

In de Zweedsche legatie.

Z. M. Gustaaf V bood Dinsdag avond om 7 ure 
in de Zweedsche legatie een galafeestmaal aan ter 
eere van Z M. Koning Albert.

Onder de genoodigden telde men MM. graaf 
’t Kint de Rodenbeke, voorzitter van den Senaat ; 
Brunet, voorzitter der Kamer ; Theunis, eerste mi
nister ; Jaspar, minister van buitenlandsche zaken ; 
verscheidene hoogwaardigheidsbekleders van het Hof

Na het feestmaal begaven zich de vorsten met 
hun gevolg

naar den Muntschouwburg

alwaar zij eene galavertooning bij woonden
Zij werden door het schitterend publiek geest

driftig begroet en toegejuicht.

Naar Niza

Z. M Koning Gustaaf van Zweden is Dinsdag 
avond om 11 ure 23 uit de Leopoldstatie vertrokken

Z M. Koning Albert begeleidde den hoogen be
zoeker tot aan den trein Het afscheid der beide 
vorsten was zeer bartelijk, en Koning Gustaf V 
drukte zijne hooge voldoet)ing uit voor het genoten 
onthaal in Belgie

De Zweedsche vorst begeeft zich over Straats
burg naar Niza, alwaar hij volgens jaarlij! sche 
gewoonte eene maand verblijven zal vooraleer naar 
zijne staten terug te keeren.

Dil hnt Unnnlnnnrnn Dnimn ITnwnl
Zeer lezensweerd is het verslag dat onze 

gevierde senator uitbracht over ’t budjet van 
’t Ministerie van Economische Zaken.

’t Is een verslag dat weerde heeft om ’t gene 
het zegt, en ook om ’t gene het doet peizen

De economische toestand van Belgie is verre 
van schitterend : onze frank is nu nog albij 
een kwartje weerd, en als ’t voort zijn gang;n 
gaat, hij kan gelijk worden aan een slecht 
kwartje !

De oorzake daarvan? — Iedereen kent ze. 
We koopen te veel in en leveren te weinig 
uit. We verbruiken te veel en brengen te weinig 
voort. We slachten van ’nen fabrikant of nen 
handelaar die champagne drinkt, in auto rolt, 
kasteelen bouwt, en die niet genoeg en 
weriit noch en wint om dat al te betalen. Zijn 
fortuin smelt zeere, en ’t en heeft niemand veel 
trouwe in zulken vent !

Zoo is ’t thans met Belgie gelegen.
Hoe dat gebeterd ?

Meer voortbrengen, meer uitleveren dat zegt 
ook iedereen.

Baron Karei zegt dat ook in zijn verslag, 
maar hij ze-t erbij wat anderen niet en 
zeggen, en wat sommigen, velen zelfs nog 
niet en willen hooren ; beter voortbrengen en 
tevens duidt hij den weg aan langs waar dat 
kan bereikt worden.

Grootnijverheid en landbouw zijn reeds ten 
volle bezig met, door doelmatiger werk, beter 
alaam en werkwijze meer op te leveren : doch 
ook de kleinnijverheid moet dien weg op 

Kleinnijverheid, dat is de stand van den 
werk- en ambachtsman die voor zijn zelven 
of voor eigen rekeninge werkt, alleen of met 
een klein getal werklieden, de , winkelier die 
eenen kleinen handel drijft, in een woord’ het- 
geene wij mogen heeten de Middenstand.

Gij moogt daar zelf bijrekenen de groote 
meerderheid van onze fabrikanten en handelaars.

Groothandel en grootnijverheid is hier ter 
plaatse dun gezaaid.

Kleinhandel, en kleinnijverheid, de midden
stand zegt Baron Karei Kan en moet zijnen 
toestand verbeteren door meer vereenigingszin 
meer vakonderwijs, beter alaam.

1° Meer vereenigingszin.
Ambacht en Neringen moeten zichzelf redden, 

en t is van] eigen initiatief dat ze alles te ! 
verwachten hebben : Helpt u zelve ! dat is de I  
eerste w et voor alle standen.

Doch het initiatief der middenstanden moet | 
ondersteund worden door de openbare machten i 
-- Staat Provincie — Gemeente ; ’t algemeen 
belang vereischt dat.

Een der machtigste middels is de vereeniging, 
en dat middel wordt door den middenstand 
te weinig gebruikt.

Tusschen den wapenstilstand en einde 1921, 
aus in drie jaar tijd zijn er 90 nieuwe erkende 
vakverenigingen ontstaan, en 150 coöperatieven. 
Zulks toont wel dat er leven komt ook in den 
middenstand, maar wat is dat in vergelijking 
met hetgene er nog te doen blijft, en welken

weg zal de vereeniging bij de Middenstanders 
nog moeten afleggen eer zij de macht wordt 
gelijk zij het is bij boeren en werklieden !

Eerst moeten de middenstanders overtuigd 
worden van de noodwendigheid der vereeniging. 
Propaganda is dus noodig In 1914 gaf de 
Staat vrije reis in tweede klas en 20 fr. per 
voordracht voor die propagande. Als ze nu 
zoo broodnoodig is, zou de Staat dat niet weer 

kunnen ?
De federatien van vakvereenigingen trachten 

zooveel mogelijk hun eigen vakblad te hebben 
om hunne leden te leeren en op de hoogte te 
houden. Dat is zeer nuttig.

Spaar- en kredietkassen ontstaan.’t Is noodig 
dat ze een ernstige toelage krijgen om de on
kosten te keeren van inrichting. Hetzelve voor 
’t stichten van Centrale Banken en Kassen voor 
en door de Middenstanders.

De vakvereenigingen der Middenstanders 
zouden ook wel doen meer en meer Coöpera
tieven te stichten voor samenaankoop van 
grondstoffen, en huizen voor samenverkoop 
van gefabri keerde waren

Ze kunnen ook nog werken voor ’t inrichten 
van vakleergangen, prijskampen, tentoonstellin
gen, en sommige onderlinge verzekeringen

2° Meer Vakonderwijs.
Er bestaan reeds bestendige en ook tijdelijke 

leergangen, doch helaas ! veel te weinig.
Handélswetenschap is noodig zelfs voor den 

stielman : hij moet kunnen koopen en verkoopen 
en ook boekhouden.

Niet alleen is het noodig dat er leergangen 
van boekhouden ingericht worden, daar geeft 
men de theorie, maar ’t ware te wenschen dat 
ook het toezicht ten huize bestonde voor am
bachtslieden, eerst om ze te leeren hun boek
houding in gang steken, om ze te overzien 
telkens de ambachtslieden het vragen, dikwijls 
in ’t begin, min dikwijls later, maar ook ’t einden 
’t jaar om de rekeningen te sluiten en de bilans 
op te maken.

Het is klaar dat toezichters maar zouden 
gaan als ze gevraagd zijn.

In ieder ambacht komt er gedurig nieuws 
stijl, mode, technieke veranderen gedurig, en 
slechts iemand die goede stielman is kan hem 
op de hoogte houden, en nog moet hij gedurig 
leeren

Daarom is ’t zoo nuttig dat er nu en dan 
tijdelijke leergangen ingericht worden, om den 
ambachtsman op de hoogte te brengen

De Staat en kan niet alles doen, gemeenten 
en Provintie zouden hier ook moeten helpen. 
Zoo ging het voor ’t landbouwonderwijs en ’t is 
bewezen dat het weinig kost en onmidde- 
lijk goede uitslagen oplevert.

Meer speciaal onderwijs is onmisbaar voor 
de ontwikkeling van eenige kunstambachten, 
zooals kant- en borduurwerk voor vrouwen, 
de koperslagerij, de kunstsmederij en 't ge 
bèeldhoud houtwerk, enz enz

Wilden wij ons daar ernstig op toeleggen, 
die ambachten kunnen voor een groote weerde 
uitvoerprodukten leveren 

Doch om te lukken is het noodig kunstkennis
sen en smaak te ontwikkelen. Onze voorouders 
wisten aan de eenvoudigste gebruiksvoorwerpen 
een uitzicht te geven dat eigenaardig was en 
kunstig.

’ t  7 iin  P r  no p  h i i  W I P  r l a t  qqnnro,l-ir>.-on 1<J.
iHuet gevormd worden en opgeleid, Alzoo kunnen 
wij weer kunstwerk leveren dat in den vreemde 
zal gevraagd en gezocht worden.

’t Weze nog eens herhaald : de middenstand 
onze onafhankelijke ambachtslieden moeten',* op 
straffe van ten onderen te gaan niet alieen 
meer maar bijzonderlijk BETER leveren.

Daartoe zijn er vakmuseums noodig, met 
oude modellen, namaaksels in plaaster, ’teeke- 
ningen, prenten, lichtbeelden, vakboeken waar 
de vakman kan zien en leeren, waar hem ook 

j ondertusschen lessen gegeven worden.
Dat begon op te komen voor den oorlog 

maar ’t was uit als de oorlog kwam. Iets dat 
zoo nuttig en noodig is zou moeten heringe
richt worden met hulp van Staat- Provincie °en 

; Gemeenten.

Het fonds der meestbegaafden schenkt ook aan 
uitgelezen jongelingen leerbeurzen, die ze in staat 
stellen eenen stiel aan te leeren.

Die beurzen kunnen voor alle ambachten 
verleend worden, doch ze zijn bijzonder wensche- 
lijk voor zulke stielen die langen leertijd ver- 
eisschen, het goudsmeden en ’t juweelwerk 
het uurwerkmaken en de kunststielen in ’t a l
gemeen, waar ’t stukwerk, het werk op bestelling 
en de vermakingen de zekerheid geven dat de 

1 stielman nooit door fabriek- of seriewerk zal 
werkeloos gesteld worden.

De stielman kan nog beter «ijnrn stiel leeren 
j  door een leertijdcontract .te teeltenen bij eenen 

ervaren werker. Het werk van den leertijd zou 
ook nog, nevens zijne bevoegdheid om beurzen 
en toelagen te geven, en propaganda te maken, 
nuttig kunnen bijspringenfom de jonge aariko- 
mers te richten in de keuze van stiel en ambacht 
volgens hunne lichaamsgesteltenis, krachten,’ 
aanleg en bekwaamheid en volgens ’t vooruit
zicht van toekomst in zulk of zulk een bedrijf.

t Zijn er in ’t algemeen te weinig die nog een 
ambacht leeren. Is dat niet omdat de staat te 
weinig steun geeft, en dat er aldus veel ouders 
zijn die ertegen opzien een leercontract te teeke- 
nen voor hunne kinders.

3° Beter Alaam.
W ij en zijn in den tijd niet meer dat alles 

met de hand ging : een groot deel van 
t ambachtswerk wordt nu door machienen ge

daan, en de machienen worden van dag tot 
dag beter en volmaakter.

Die zonder machienen, ofwel met oude blokken 
voortwil, en komt er niet meer.

De oorlog heeft veel verwoest ; veel ambachts
lieden moeten machienen en alaam vernieuwen 
’t is nu den keer om ’t laatste nieuws, ’t vol
maaktste en ’t beste in te spannen.

De kunst is : de beste machienen en alaam
te koopen, die b^st kunnen dienen voor ’t werk 
dat zij te leveren hebben, en dat te koopen

op ’t goe moment tegen de voordeeligste prijzen
en ’t gekochte ten beste mogelijk te plaatsen.

Er bestaan aankoopsyndikaten die daarin 
helpen, en de staat geeft toelagen en zijne
ingenieurs geven raad en advis dat dikwijls 
geheel nutiig is

’t Is ook in ’t belang van eenieder dat er 
daarvoor meer propagande gemaakt worde. De

kleine ambachtlieden kennen dat al veel te weinig. 
ze koopen dikwijls op raad van entwie die- 
er belang bij heeft te verkoopen enj als 
dan de koop gesloten is, ’t alaam of t machien 
geplaatst, dan ondervinden ze dat ’t had: kun nen 

beter zijn. _____ _________________

Om veel kiekens te hebben.
Het uitbroeien van eieren loopt niet altijd even 

gelukkig af. Een goeden uitslag hierin is even- 
wel gemakkelijk te bekomen. Het vergt alleen’ 

een weinig kennis en zorg van wege e 
houdster, wijl het de huishoudster is die mees
tendeels als meester van ’t vak optreedt. Z j 
immers is het best geschikt voor dit wer.P

Bij deze kleine uitbating vestige men zijn aan
dacht op de keuze van de broedster, hiervoor 110 
men bij voorkeur een Lombaarsch kieken, _  ̂
staan als goede broedsters bekend Om de broedschhem 
hierbij wat te verhaasten geeft men ee» «useï dan 
gewoon stikstofrijk voeder met bijvoeging im  eentg 
kruid, hennepzaad of peper. Nooit moogt» ge 
haastig te werk gaan met de eieren te gauw aan 
de klok toe te vertrouwen, probeert eerst met 
slechte eieren en alleen als ge na 1 ot 2 dage» 
ziet dat ze haastig naar het nest terugloopt eir 
de eieren ijverig verzamelt en schikt /al naar 

broedlust gemeend zijn.
De broedster zet men liefst ’s avonds op u aa  ̂

nest en vergeet niet van ze in te spuiten bij 
middel van tabakstof, zwavelbloem of insectenpoeder 
om alle ongedierte te vermijden wat voor de 
broedster echt onaangenaamheden meebrengt.

Is men van zin meer dan een klok te laten 
broeden dan doet men best deze broedsters gelijk 
te zetten om naderhand de goede eieren te ver- 
deelen onder een kleiner aantal klokken wat tijd 
en geldsparingen meebrengt

Aan de keuze van de bpoedei.ren dienen we 
heel wat meer aandacht te geven. Hier en daar 
begint men te begrijpen dat dit eea zaak is van 
het allergrootste gewicht ; toch die: t op dit ge
bied nog veel vooruitgang gemaakt te worden. 
Neemt dus geen eieren de eerste de beste maar 
eieren van goede legsters die uitmunten in levens
kracht. Eieren van middelmatige grootte, neemt 
geen kleine want dan geven uwe toekomstige 
hennen u dikwijls eieren van dezelfde groote, — 
hoe ver8ch ge ze neemt hoe beter. Doet gij uw 
broedeieren op van uw eigen hennen, laat ze dan 
geen heele dag in het nest liggen maar gaat ze 
liever 2-3 keeren per dag, want komen er ver
schillende hennen in dat nest leggen dan zou door 
de voortdurende warmte de kiem alras wakker 
geschud worden en beginnen te ontwikkelen ; worden 
zulke eieren niet onmiddelijk te broeden gelegd 
dan zullen zij bij later gebruik slechte uitslagen 
geven Voor onder de klok mogen ze nooit meer 
dan 14 dagen oud zijn en voor ’t machienbroeden 
niet meer dan 7 dagen Na een verloop van 3 
weken heeft de kiem al haar levenskracht verloren. 
Dus hoe verscher, hoe krachtiger de kiemen, hoe 
meer gezonde kiekentjes er zullen te voorschijn 
komen. Vele kiemen inderdaad blijven halfwege 
steken bij gemis aan levenskracht Daarbij versehe 
eieren komen ietwat vroeger en vluggei uit. Neem 
hierom ook allemaal eieren van denzelfden ouderdom ; 
dit zal het gelijktijdig uitkomen begunstigen 

Onnoodig te zeggen dat verdraagde of verzonden 
eieren niet dadelijk onder de klok mogen maar 
eerst een 24tal uren moeten liggen best met de 
spitse eind naar beneden.

Den 5 of 6 dag reeds kan men zien of de eieren 
wikkelen. Om dit te kunnen nazien nene' men 
een kartonnen buis met een ovaal gat waarin men 
het ei houdt voor een sterk licht, best met het 
dikke eind naar boven. Een onbevrucht ei zal heel 
doorschijnend zijn. In een ei waarin de levenskiem 
na een korte ontwikkeling gestorven is bemerkt 
men een zwarte rand.

3-4 dagen voor het uitkomen der eieren is het 
goed deze een paar keeren met lauw water te 
besprengelen. De eierschaal kan te droog of te 
taai geworden zijn en zoo zijn de kiekens niet 
meer bij machte deze door te pikken 
_____________________________________________ H

Ontdekking van een complot 
tegen de veiligheid van den Staat.

47 aanhoudingen, waaronder verschillende 
roode voormannen, zooals : Jacquem otte, Van 

Overstraeten, Lahaut, enz...
Sedert eenigen tijd vermoede het gerecht met 

reden dat er eene erge communiste beweging 
in ons land bestond, gesteund door Duitschers 
Het onderzoek werd zeer geheim gedaan. 
Woensdag avond werden de aanhoudingsman
daten gemaakt, en Donderdag morgen ten 
uitvoer gebracht.

Te Brussel, Antwerpen, Luik, Charleroi, 
Gent, enz werden talrijke huiszoekingen en 
aanhoudingen gedaan. Onder deze bevindt zich 
Leo Gerard Schuyfter van de Vlaamsche kom- 
munistenbeweging te Brussel 

Uit dit onderzoek heeft men reeds kunnen 
vaststellen dat de kommunistepartij in nauwe 
betrekkingen staat met de kommunische inrichting 
van Berlijn, en dat van daar het geld gekomen 
is om den veldtocht te voeren tegen de Roer- 
bezetting. Het is ook bewezen dat zij alle 
inlichtingen over ons leger en de bezetting 
onzer troepen naar Berlijn zonden, en dat het 
zij ook zijn die onlangs in de kolenstreek van 
ons land al die werkstakingen hebben doen 
ontstaan.

Vreeselijke koolmijnramp te Courcelles
Woensdag is een schrikkelijk ongeluk gebeurd 

in de koolput van Courcelles Nord, op 375 
m diepte Een holte gemaakt langst de kant 
waar voorheen een oude koolput bestond deed 
almeteens een watermassa toestroomen waar 
de werklieden zich bevonden. De lampen der 
mijnwerkers werden gedoofd en eene groote 
paniek ontstond Intusschen stroomde het water 
met groot gedruis langs de gaanderijen naar 
hooger op. Het noodsein kon nog gegeven 
worden. De reddingswerken werden aanstonds 
ingericht. Eene halve uur nadien daalde de 
eerste ploeg der reddingsdienst in. Tot nu 
zijn er 10 dooden en 25 slachtoffers.

Vanhoutte hebben reeds hunne medewerking toe-

^ Het programma zal behelzen : Modeluitvoeringen 
van Kerkzang, van Geestelijke liederen, Orgelspel, 
Voordrachten, bespreking van beroepsbelargen, 
Tentoonstelling van Kerkmuziek, enz

Daarmede wordt de reeks jaaalijksche diocesane 
K e r k z a n g v e r g a d e r in g e n ,  onderbroken door den oorlog, 

terug in g e z e t .

Wij hopen eerlang het volledig programma te

Ikunnen mededeelen.

S T A D S N IE U W S
h ’eer en vrouw Gustaf Nonkel-Dendauw, voor

heen schoenfabrikant te Iseghem. Marktstraat, 
en n ii verblijvende te St Michiel bij Brugge, 
kw a llen  samen gewandeld nabij de statie van 
Brugge. Toen zij de straat övergingen kwam 
almete ens de auto van Baron de Crombrughe 
van V li'd s lo o  aangereden. Beide personen wierden 
o m v e r  g eworpen. M. Nonkel wierd erg getroffen 
aan hef hoofd en zijne vrouw aan de beenen 
Door de politie wierden zij seffens naar St Jans 
hospitaal overgebracht en dan ’s anderendaags 
naar hunne woning gevoerd. Hun toestand is 
niet erg en laat verhopen op eene spoedige

herste lling . __________________

—  Deze week heeft men uit de vaart ge
haald Conrard Lecluyse van Emelghem, oud 
31 jaar zoon van wijlen Henri Lecluyse, 
’indbouwer bij ’t Gistelhof. Het was reeds 
io«„ dat hii /eed aan krankzinnigheid Over 
i  L o  had h’Ü Iie.f ouderlijk huis verlaten
en sedert me^ ht m niet meer terug ge-
• »1 ,'en ongeluk zooals het nu

zien. Men vret>.sae t ' 11

bewezen is. ___  ___  _____

Katholieke 'E u r o b o n d
Leertijd

dat in den 
sbond een

Congres voor Kerkmuziek.
Wij vernemen dat op 10 April aanstaande (Dinsdag 

na Beloken Paschen) in de Normaalschool te 
Thourout een AL emeene Vergadering van Priesters, 
Kosters au Kerkzangers zal gehouden worden.

Verschillende sprekers, o. a. Z E H. Van Nuffel, 
bestuurder van het Lemmensgesticht, E. H. Frutsaert, 
E. H. English, HH. Remi Ghesquiere en Louis

Afdeeling 4 Werk van den
Het is nu een goed half jaar 

schoot van den Katholieke Bürge. , .
afdeeling van het Werk van de»* ,f . .  '
gesticht werd. Dit werk is ongetwi). ennj| . 
roepen om veel goed te doen in zake vakk , 
ook wordt het door den Staat te» hov 
aangeprezen en gesteund. ,,

Het is een feit dat er in ons land, en1 fik 
het minst in ’t Vlaamsche gedeelte, werkkrachten» 
genoeg zijn om ruw en grof werk te verrichten 
maar ambachtslieden op de hoogte van hum 
vak en bekwaam om schoon en deugdelijk; 
werk te leveren, die loopen er zoo dik niet 

En nochtans degelijke vakkennis is voordeelig 
voor iedereen. Niet alleen de werkman die 
alzoo een plaats zeker is en ’t genoegen heeft 
schoon werk te maken en een hoogeren toon 
te winnen heeft er voordeel bij, maar ook de; 
baas die er gerust mag op zijn dat zijn volk: 
deugdelijk werk levert, waarvan hij eere haalft 
’t geen ongetwijfeld zijn zaken vooruithelpt".. 
Eindelijk de klient ook heeft er voordeel bij,, 
daar hij des te beter gediend is naarmate het 
werk door bekwamer vakmannen uitgevoerd*, 

wordt.
Dit alles ingezien, deed het genoegen het 

verslag te hooren dat in de laatste Bestuurs
vergadering van ’t Leerlingensecretariaat door 
den Heer Schrijver C. Bourgeois gegeven werd 
Het getuigd immer^ dat er gedurende deze-
6 maanden goed gewrocht werd, en dat men
utillplfpna n n  nf* Komnt—m—te—vipn Hnt Jinn.
on vvtiis. vciuuuuen is Reeds 47 werkcontracten 
werden gedurende dezen tijd gesloten, dit is 
47 leerlingen die zich met iever toeleggen . op 
’t aanleeren van een vak : 't zij schrijnwerker, 
’t zij smid of loodgieter, ’t zij schilder, botin- 
nestekster, kleermaker, enz., enz., zoo zijner 
reeds werkovereenkomsten voor J4 verschillige 
vakken, 47 leerlingen dje werken voor een. 
diploma en die dan nog op den hoop toe een 
schoon sommeke zullen trekken terwijl de leer
meester alzoo een grootere waarborg heeft van 
ernstige leerjongens en dan ook nog ieder jaar 
voor zijn moeite geldelijk beloond wordt

Op de vergadering werd melding gegeven 
van stukken door ’t ministerie opgezonden en 
er werden ook nog onderling middels besproken 
om ’t werk steeds beter en beter te t'oem 
kennen.

Ten bate der belanghebbende zal het voor
zeker goed zijn hier nog eens in ’t kort uiteen 
te doen waarin dit werk bestaat.

De leerlingen zoo meisjes als jongens die 
begeren ’t een of ander vak te.leeren, maken 
een werkcontract met den baas bij wien zij 
werken. Onder de leiding van dien baas of 
leermeester volmaken zij zich gedurende 2 of
3 jaar in dat vak Na verloop van dit tijdperk 
doen zij een exame dat hun recht geeft op 
een studiebeurs die tot 200 fr. kan bedragen 
en ook op een diploma. Dit diploma dient 
bijzonder in acht genomen, daar het een be
kwaamheidsbewijs is, waarmede heden ten dage 
veel rekening wordt gehouden. Door de groote 
eoneurentie immers wordt nu goed, ja, best 
werk vereischt ; met brokkelaars en geraakt 
men niet verre. De leermeester krijgt voor 
ieder jaar 100 fr. Het werk van den Leertijd 
streeft dus naar een zelfde doel als de Vak
scholen : bekwamere vakmannen vormen Het 
staat niet tegen de vakschool, maar werkt 
met de vakscholen mede en biedt de mogelijk
heid gelijk welk ambacht te leeren De Vak
school geeft voorzeker een meer uitgebreid 
onderwijs in eenige vakken, maar zij kan 
toch niet alle vakken geven ; het werk van 
den Leertijd komt die onvermijdelijke leemte 
invullen.

De Voorzitter stelde voor een algemeene 
vergadering te houden wat voorzeker aangenaam 
en nuttig zou zijn voor de leden. Er zou ook 
getracht worden een verzameling te maken 
van vakboeken ten dienste der leden Eenige 
vakboeken uit de boekerij van den Burgersbond 
werden ter inzage gegeven aan Bestuursleden, 
die oordeelden dat het een allernuttigst werk 
zou zijn, aan de leden meer zulke boeken ter 
beschikking te stellen.

Vooralleer de vergadering te sluiten dankte 
de Heer Voorzitter de Bestuursleden, vroeg 
dat iedereen zou ijveren voor den bloei van 
’t werk en drukte den wensch uit dat ’t veel 
goed en voordeel moge verschaffen aan de 
bevolking.

HONDENRAZERNLJ
Er worden gevallen van hondenrazernij be- 

statigd te Kortrijk en omtrek. Eenieder is dus 
verplicht de honden te muilebanden en ze te 
voorzien van eene medalie, ten einde de razernij 
te beletten voort te zetten.



Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN 

Pierre Corteville, zv. Florent en Gabrieile 
Hancke, Kruisstraat 39 — Ivonne Segers. dv. 
Cyrille en Felicie Pype, Winkelh. 272. — Marie 
Louise Kidey, dv. Felix en Laura Beernaert, 
Rousselarestr. 57. Odette Vanhauwaert, dv. 
.mile en Silvia Vandecasteele, Krekelstr. 54.

STERFGEVALLEN :
Rosalie Populier, rentenierster 71 j .— Joanus 

Cattry, schoenmaker 70 j. wed. Maria Vier- 
straete. — Marie Delaey, huish. 57 j. wed 
A4oIf Vermeulen — Anna Plets, borstelm. 18 j 
tlv. Julien en Maria Binquet.

HUWELIJKEN :
Jérôme Mortier, schoenm. 24 j. en Elisa 

Lodewyck, borstelm. 24 j. — Henricus Huy- 
sentruyt, borstelm. 22 j. en Rachel Deschryvere. 
kleerm. 20 j.

AAN DE BEVOLKING
De Burgemeester der Stad Iseghem, gezien de 

'\et van 2 Juli i856, en het koninklijk besluit van 
<) rebruari ig ig , maakt de ingezetene bekend :

Dat ieder persoon geboren vóór 31 D e c e m b e r  
9 0 8  moet voorzien zijn eener eenzelvigheidskaart. 
Ueze kaart is verplichtend en moet ten stadhuize 

aangeboden worden bij iedere verklaring, aanvraag 
van stukken of woonstvei andering.

Bij iedere verandering van woonst binnen of ■ 
>.uten de stad is het gezinshoofd op boete gehouden.

'Ie verhuizing aan te geven, voorzien van al de I  

Kaarten der huisgenoten.

I P®Isonen niet voorzien eener eenzelvigheids- i 
tó.'Aart, deze wier kaarten verloren, versleten of dienen 
gewijzigd te worden van straat of nr, zijn verplicht 
:/jich onmiddelijk in regel te stellen ten B u r e e l e  
van d e n  B u r g e r s t a n d  t e n  s t a d h u i z e .

Zonder eenzelvigheidskaart, volledig in regel naai
de bestaande voorschriften, zal ten stadhuize niet 
meer bediend worden.

Iseghem. den 8 Maart 1923.
De Burgemeester,

C .  S t a e s .

FOTO-KUNST
EERE-COM M UN IE
PORTRETTEN in allen aard m et zicht van

binnen in de Kerk zooals, postkaarten, ver- 
groolingen en moderne, albumformaat in ’tzwart, 
bruin rood en wit

GEKEND h u i3 V. MOYAERT-DEVOLDERE
Rousselarestraat, 6, ISEGHEM

Komt zien naar onze uitsta lling.
KADERS postkaartformaat en alle andere 

grootten en stylen in acajou, eik en goud, 
passende m et gelijk  welke meubels.

Artikelen en werk voor liefhebbers 
Inlichtingen en les kosteloos voor de kalanten. 

DÉPOT van de Firma K O D A K
Voor zijne toestellen, films, papieren en toe
behoorten

GEVAERT producten.

Geldleeningen.
Leeningen worden toegestaan aan handelaars 

en neringdoeners zonder borgtocht, bedragen 
on intresten volgens overeenkomst.

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

Kapitalen voor groote ondernemingen alles 
:zonder borg of hypotheek.

Spoedig schrijven aan

M G ustaf RAMON, Handelsreiziger, 

Moorseele.

Het Ideaal Kiekenpoeder Salvator dat reeds 
onder alle kweekers als het beste genees
middel tegen alle ziekte van het pluimge
dierte bekend staat zal voortaan enkel naar den 
naam van den uitvinder : IDEAAL KIFKENPOE- 
DER STEPPE genoemd worden. (Prijs : 3 fr. ; 
per post 3 25 fr. Önnoodig op den steeds groeien- 
den bijval te steunen, wie het gebruiken wil 
zal het ondervinden Te bekomen in de Apotheek1 : 
Caliiau. Hoogstraat 15, BRUGGE ; Deleu, Steen
straat, BRUGGE en in het hoofddepot : Apotheek 
STEPPE, te Geeraardsbergen.

MEN VRAAGT voor een gesloten huis 
TWEEDE MEID, reeds gediend hebbende. Loon 
70 à 80 frank. Zich aan te bieden ten
bureele van ’t blad.

GEVRAAGD, een HALVEN GAST, loodgieter,
standvastig werk, goed loon — Verdere inlich
tingen ten bureele van ’t blad.

Aanstonds GEVRAAGD bij A lfred G heysens , 

twee goede MECANICIENS — Goed loon, stand* 
vastig werk.

TEN BUREELE VAN DIT BLAD

Rousselarestraat, 97, ISEGHEM
te verkrijgen

= RABBONI
Eenvoudige overwegingen. Dit boek in 5 

verschillige afleveringen is verschenen en is 
lijzonder geschikt voor Jonge Dochters -m 
Religieuzen Schoone gerievige handboekjes in 
percaline verbonden.

RABBONI is een der beste en aangenaamste 
eschenken die men aan een Religieuse geven * 
an Prijs 3 50 fr. per boekdeel.

Groote keus van Mis en Vesperboeken en

GEVRAAGD in de I Jzerengieterij, Omme- 
gangstr., een WERKJONGEN van 16 à 18 j. oud.

GEVRAAGD uit ter hand te koopen een BUR- 
GF.RSHUIS voor bediende. Aanbod ten bureele 
van ’t Blad.

Valère Bourez-Kesteloot vraagt goede STUK- 
WERKBOORDERS.

Leon R o u s s e a u - V e r f a i l l i e
Krekelm oteslraat, 391, bij de Paterskerk

I S E G H E M
beveelt zich aan voor het maken van NIEUWE 
VELOS Alle reparatien worden aanvaard, 
Nieuwe velosI jaar gewaarborgd van af 375fr
Ook te hpknmpn nllp — ---- •--------
verwrrSTeuMs, enz. enz. Alles aan zeer voor-

allerhande kerkboeken.

deelige prijzen.
Specialiteit van bankskens voor kinderen. 

Spoedige en trouwe bediening.

Hais R . D e v o l d e r - V e r s e h a e v e
Schilden* Aannem er

■ DE PÉLICHVSTRAAT, -18, I S t i G H E M . --------

Algemeene aannemingen van aüe Schilderwerken 

aan voordeelige prijzen.

VERKOOP VAN ALLE VERVEN EN BE.VOODIGHKDEN VOOR 

DEZE DIE WILLEN ZELVE SCHILDEREN.

Vernis voor Koperwerk en wit metaal.

V E R K O O P V A N  T O  i L E  E N  B E H A N G P A P I E R
Zuivere waren en van eerste hoedanigheid.

Verzorgd werk — Trouwe bediening

CAISSE COMMERCIALE DE ROULE RS
Voorheen : Bank G. DE L A E R E &  G° Naamlooze Maatschappij 

Fr. I 0 MILLIOEN KAPITAAL Aangesloten bij den Bank van Brussel.
Hoofdzetel te R O U S S E L A R E . — Tel. n° i en 250 .

AGENTSCHAPPEN
SK36SBKSECäEESaSSK

ISEGHEM, Tel. No 6

YPER, Tel. No 98
KOMEN, Tel. No 68

STAOEN, Tel. No 21

ARDOYE, Tel. No 28
MEULEBFKE,
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

VERHUKIN3 van BRANDKASTEN (coffras-forts) in alle grootten en prijzen

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

W ORDT AANSTONDS GEVRAAGD 

Een WERKMAN en een WERKJONGEN
bij H. STROBBE, Kartonfabriek, Gentstraat, 59.

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

VENDITIE van EXTRA ZWARE

O L M E N  B O O M E N
te ARDOYF, Vierkaven

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

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

i3 0/0 en komptante betaling.

Aan de SCHOENMAKERS van Iseghem !
Vermaard SCHOEN IN K T Z W A R T

overtreft alle bestaande artikelen

Eenige Fabriek ALBERT VERSUCHT  
St Janstraat, 55, THIELT

VERKRIJGBAAR bij O mer HOORNAERT, 
Ommegangstraat.

_--—---b h b

g Dynamos, Demarreurs en Magnetos
I  worden hersteld in bijzondere werkhuizen 

27, S u ikerijs traat, ROUSSELARE.

VENDITIE van SCHOONE

Achtkanten en Eikenboomen
te LICHTERVELOE (Meiboom).

De Notaris D E  S A E G H E R  te Lichtervelde, met 
tusschenkomst van den Notaris L E  C O R B E S I E R  
te Iseghem. zal op

W o e n s d a g  2 8  M a a r t  1 9 2 3 ,
om 2  u r e  namiddag openbaar verkoopen :

2 2  k oo p e n  A c h t k a n t e r s  -  1 3  k oo p e n  E i k e n b o o m e n

staande te Lichtervelde (Meiboom), op de hofstede 
bewoond door Heer Joseph D e w a e l e .

i 5 ojo verhoog en comptante betaling.

RHEUMATIEK
JICHT

G E N E Z E N

Studie van den Notaris Musstly te Ledeghem.

V E N D IT IE
van ongeveer

15,000 Suikerboonpersen
in koopen telkens gerieve 

op MAANDAG aanstaande 12 MAART 

om 1 ure stipt na noen, te LEDEGHEM, Statiepleln.

Komptante betaling.

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

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

D RIE  W O O N H U IZE N
Bouwgrond en Landerijen 

te  Ingelmunster
en een Woonhuis alsmede 30 Ha. Bosch

te Meulebeke
Inlichtingen en plans ter Studie van de Notaris 

De Waeghenaere te Nederbrakel
O V E R S L A G  D i n s d a g  1 3  M a a r t  1 9 2 3 ,

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

CLIXEft I

PHIUPPAR1

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

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

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

De Elixir Philippart is te verkrijgen bij A.Lybkkb 
Apotheker Rousselare en Florent LALLEMAN, 
Apotheker te Iseghem.
lö  fr  de groote flesch ; 9 fr. de halve flesch.

H A N D EL IN  KOLEN
Ouiveneten 

Wlaïs, Duivenboonen, Fitsen, enz.

Jean SAB8E-DEC0CK
Abeele, 219, ISEGHEM.

Telefoon 95.
Te verkrijgen eerste klas van zuivere inlandsche 

kolen aan voordeelige prijzen, duiveneten, enz.
Gelast zich ook met het VERVOEREN van 

alle slach van VRACHTEN aan zeer genadige 
prijzen.

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

Onderneming van GLAS en SCHILDERWERKEN 
voor HUIZEN KERKEN en KL90STERS

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

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

SPOEDIGE BEDIENING. — TER TROUW E GEDIEND.

G KOOT E MAGAZIJNEN

i  F E L IX  L E F E V E R E , S t e e n p o o r t ,  1 0 ,  

l i  O  R  T R I  J  K

m

mm
m,mmmm

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

___________

!» ISEDSPIiEIEN in ALLE TINTEN met Watte en Kapok gg
g  ... ____________  ■■ ...-Hg

P R IJZ E N  buiten alle OONOÜBBNTIE $[
ïiil wé

G R É D I T  F O N C I E R  D ’ f l N V E R S
HU LP HU IS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM .

Kapitaal" 6 00 0 .000  

B. Spaarkas :
1° op zicht 4 .00  V ’
2» op term ijn  van een jaar 4 .50 » /’
Langer term ijn  volgens overeenkomst.

Naamlooze Maatschappij

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.50 °/o

2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %
3 op driemaandelijksche rekeningen 4.00 ° / 0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 ° /0 
4" op jaarliiksche rekeningen 4 .5 0 %

a a n k o o p  en VERKOOP van Fransch, Sogelsch en Amerikaaoscb 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 VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.



H X J I S

J. Vanlandeghem Sehaegbe
Groote Markt, ISÈÛHEM.

!

CORSETS

H . D •  Jh *?  

BRUXELLES

ALLEEN  verkoop van de 
bekende C O R S S T S  merk

HDB
Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

Florent Deuos-Dejonckheere
llniia>kniii(nK nn IfAnvmnn

Statieplaats, 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
iimrur ii'iyiiii ihmmim

Hip. Oeschryvere-Oevos
Brugstraat, 25,c ISEGHEM

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

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

O K U  »  H A T IO X A L K  K U U D l Ü

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

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

H IT IÇ  V A M  W f T D T D A im r n M

Jos. Vanlandeghen?~ßeha8ghs
t ro o le  M ark t, 2 ! ,  IS E G H E M .

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

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

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

Om uit gemeenzaamheid te scheiden

Over t<‘ nemen 

eene Stoomborstelfabriek
(m et Mekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge. Voor alle 
inlichtingen zich wenden tot den " Heer A lois 

TIM PERM AN, Ie Iseghem, of schrijven onder 
de letters PAX, postliggende te Brugge.

S ED ER T 40 JAR EN
genezen zij jaarlijks Tele duizeuden personen.

Opgeput Toer de ntmiakteli. -  Eischt »el op 
ieder* dooi den n u n  un  t. VERGAUWEN.

.BORSTPILLEN
van F. VERGAUWEN

tegen

HOEST -  VERKOUDHEID ASTHMA 
BRONCHIET -  INFLUENZA

en alle ziekten der luchtpijpen en der bon t.

Zij verzachten van den eersten d if  en genezen 
na enkele dagen.

PBUS : 2  fr. de doos in alle goede apotheken.

2° Bloedpillen van F. VERGAUWEN
tegen

TIB8TOPTHG1D, HAACIUBHTKII, 
« A L ,  « L I J J I K K ,  Z IT IIR , H K K K E S  

D E R  J A l t u K  en alle ziekten veroorzaakt 
door de onzuiverheid van het bloed.

Prijs der doos : it fr 

DÉPOT : Apotheek if. VËRGAUWKN.

160, Arisi-achlaan, Brussel.

i

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 (.imentbuizen op alle wijden 

CITKRNS en BEIRPÜTTKN van gelijk welken inbond
STEENPUTBUIZEN, ENZ.

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

i
I
!
«

dl*T> Wcy)  „o j*Çcv)

G. HOET-ANNE, opticien, St Amandstraat 8, HOUSSKLAHE
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 h  *________
de HH. Oogmeesters, meer bn 
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 en versterkt wordt

2° Omdat het huis voorzien is van uityelezene 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 aftrewerkt,. Brillen en pince-nez van af 3 fr 
't stuk Allerfijnste «wiepen glazen, met fijne monturen 6 eu 7 fr GEENE WOEKERPRIJZEN

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen. lougues-vues, barometers en kunstosgen; 
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 zo< n 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Am andstraat 8. tefjan dn N .-ordstraat, Rousselare 
Er is altijd  een oogmeester ten ieder beschikking

Velomakerij - Vervo» r met autos

Henri Rosseel &  Zonen
Reeperstraat, 12, EMELGHEM. 

Verkoop van alle slach van STOVEN
SCHOONE KEUS VAN 

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

Bijzonder vervoer per  a ut a  voor  z i e k e n ,  enz.

F te m i V E R  D  XJ1T N
124, Lendeledesiraat, ISEGHEM.  

V E L O M A K E R I J
Herstellingen eo Yerwisseliog yan velos
Gemaakte STOVEN en ander smeewerk

Genadige prijzen en trouwe bediening

MEN VRAAGT MEISJES
voor aan de doozen te wer' en, bij HtNRi 

STR0BBE- BOURGEOIS.

Landbouwers, Hoenderkweekers, Duivenliefhebbers ! in den kop : Gemakkelijker 

is het ziekten te voorkomen dan te genezen ! ! Daarom  gebruikt ge van tijd tot tijd het

W O N D ERPO ED ER  ASPECTA
dat voorkomt « i  op enkele dagen uwe hennen, duiven en kiekens bevrijdt van stefrten door genezing 

van C h o l e r a  of  G r o e n s t i k k e n d e n  a f g a n g ,  M a a g z i e k t e n ,  L e v e r z i e k t e n ,  K r o p z i e k t e n ,  P o e d e r k a m  

S l e c h t  r u i v e n ,  U i t z a k k e n  wan den L e g d a r m ,  S n o t ,  m e t  E t t e r  in de keel  G e z w o l l e n  kop en 

t o e g e n e p e n  e t t e r e n d e  o o g e n ,  D u i z i l i g h e i d  en O n z e k e r h e i d  in t e r t

In alle apotheken aan 3 . 5 0  f r .  de  d o o i .  —  Te verkrijgen te Rousselaere. Apotheker Vande W alle  en 

Van Hou we : te Iseghem, Laleman enjVerhamme ; te Lichtervelde, Rosseel ; te Thourout, De M eje ie 

en Van Isacker ; Meenen Vanden Bussche ; Ieperen, Houtekier en Snoek ; Kortrijk, Apotheek Ds| Krokodil. 

H o o f d  d e p o t  A p o t h .  M . M u l l i e ,  M a r k t p l a a t s ,  S t a d e n .

E e ^ e n C o f o r p u n i e  - G e s c h e n k e nm
m

m
m
m
m

m

m

GROOTE KEUS VAN KERKBOEKEN
witte en alle slach van leder en kleuren

Prachtige Missels -  PATERNOSTERS in nacre, zilver en vermeil
CABAS IN DAIM, LEDER, ZIJDE, EN PANE 

Schoone keus van DOZEN in Laque de Chine — Naaidozen 

Schrijfdozen — Fantasiedozen voor Juweelen — Compasdozen

Schilderdozen

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

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

ALLE SLACH VAN KADERS EN PRENTJES. ____

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

te bekomen ten bureele van ’t Blad R o u S S B l& r G S t r a a t ,  97, ISEGrHEM!

Vermoeidheid,
Slapeloosheid,
Vermagering,
Zenuwachtigheid!

mI
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H e e r  J o h n  S c o t t

(naar oene foto)

Neem tw ee  tab le tte n  
bij het n a a r  bed gaan
en let dan op hoe goed 
gij slaapt en hoe frisch en 
wel te pas gij u voelt des 

morgens.

Het universeele familie- 
geneesmiddel tegen

Zenuwverslapping Slechte spijsver. 
Zenuwafmatting Vermagering 
Overspanning Hartkloppingen 
Zwaarmoedigheid Uitputting 
Slapeloosheid Zenuwkwalen 
Bloedarmoede Nierkwalen

In ’t  b ijzonder aanbevo len  
voor zoogende m oeders 
en voor personen  die  de 
kw ade levens jaren  do o r

m aken.

De a lgehee le  genezing van 
een m an, die noch eten  
noch slapen kon, als gevolg  
van een z e n u w v e rz w a k k in g .

De heer John Scott is een verzekerings
agent. Zijn middelen van bestaan hangen 
af van zijn kracht en zijn werkzaamheid 

Laatst had hij eene ernstige verzwakking, 
zijn werk matte hem af, hij kon noch 
eten, noch slapen, noch rusten; de tablet
ten van Dr Cassell herstelden hem. Lees 
hieronder zijn getuigenis, die we weerge 
ven juist zooals hij ze ons liet geworden.

Onderteekende getuigenis van den Heer lohn Scott
Den heer John Scott, 2, Muriel street, Barrhead, (lias 

gow, zegt : « Ongeveer een jaar geleden, verbleekte ik en 
werd mager, en dit niettegenstaande een werkzaam leven 
in volle lucht, want ik ben verzekerings-agent. Het gaan 
vermoeide mij meer en meer, en wanneer ik thuis kwam 
liet ik mij gansch uitgeput in een zetel neervallen. Ik had 
geen eetlust meer en voelde mij na het eten onpasselijk. 
Dit alles werd met den dag erger, ik voelde dikwijls wer 
kelijke maagpijnen en had in ’t geheel geen lust meer tot 
werken, ’s Nachts was ik woelig, ik rustte niet meer, in 
een woord, ik werd zoo zwak dat ik me niet meer op de 
beenen kon houden Zoo bleef ik een jaar en beproefde 
toen de tabletten van D’ Cassell; voor dat ik de eerste 
doos gansch had gebezigd, voelde ik me reeds veel betel
en in weinig tijds was ik hersteld. Tegenwoordig voel ik 
me opperbest en mag ik zeggen dat veel jongere mannen 
dan ik het tegen mij niet kunnen uithouden. »

o.
>

Tabletten vaiü l r Cassell
Prijs : Fr. 4.50 e n  Fr. 9
(liet groot» model bevat, bi.jna :i maal zooveel 
al.s de kleine.) Wordt v rkoe.hi door dn apoihe- 
kers van al de w.-reld'-ewesien. Vraag de. 
tabletten van l)r Gasseti's en weiger de na
maaksels).

Veno Drug C" Ltd, Manchester, England 

A lof.meen D epot 

voor Helgië en liet Groot Hertogdom : 

IV! ai  s o n  L o u i s  S A N D E R S  
22 . ru e  de la G la c iè re . B B U C S E l

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.
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MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FL0C 0N W 0L  

PLUIMEN, WINDHAAR, CR1N EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SP, E  D IG  E  EN  TROUWE B E D IE N IN G . 

In 't  groot en in 't  klein 
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D i  P E L I C H Y S T R A A T ,  1 2 ,  | C r p u C M
reoht over St Hiloninskerk l o t b n t ’ll .

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables

voor Heeren, Oamei en K nders

j V o o r  H a m e n  v a n  a f  - 4 5  l r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

J n  wo l le  O a b a r d i n e  S 8  F r .

TROUW E BEDIEN ING.

JA N SSEN S  Gezusters
Brugstraat. 6. ISEGHEM.

U I T  T E R  H A N D  T E  K O O P
aan zeer voordeelige prijs : Deur, Rame met glas 
Lattestoor zullen, Vensterbank in granit

Zich te bevragen Rousselarestraat, i3 'S .


