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A V E  M A R I A .
Des morgens, als de Zonne 
Het nevelfloers doorboort,
Dan zingt elk torenklokje 
Het roerend, lief akkoord :

En ’s avonds, als de dagtoorts 
Heur leste stralen schiet,
Herhaalt elk torenklokje 
Het eigen roerend lied :

Ave Maria !

O klokje, neederig klokje.
Blij zingend vroeg en spâ 
lk min uw lieve tonen 
En zeg u telkens na :

Ave Maria !
T h . S e v e n s .

Het vieren van de Meimaand
Men komt niet overeen nopens de instelling 

van t vieren van de Meimaand ter eere van
0. L. V. Daar zijn er die willen hebben dat 
de H. Philippus Nerius, stichter der paters van 
’t Oratorie te Rome overleden in 1595 die 
devotie aldaar eerst ingebracht heeft als be
hoedmiddel van de jeugd, te midden der ver
maken die voornamelijk aldaar plaats grijpen. 
Anderen schrijven dit toe aan Pater Mazzol- 
lari, jesuiet, overleden te Rome in 1786, en 
zij beweren dat de Meimaand eerst gevierd 
wierd door zijne zorge in ’t Roomsch Collegie 
omtrent ’t midden der jaren 1700 en van 
daar overging tot de andere kloosters en later 
in de parochiekerken.

Velen zijn er ook die als insteller van de 
Meimaand aanzien Pater Frans Lalomia ook 
een Jesuit die leefde o p ’t einde der jaren 170J 
en zoo schijnt den eersten boek geschreven 
heeft over de manier van die schoone maand 
te vieren, boek dat later in ’t Fransch ver
taald wierd door een andere Jesuiet met name 
Pater Doré

Eindelijk zijn pr van meening dat de in
stelling der Meimaand toekomt aan Pater Al
phonse Muzzorelli, jesuiet, die door Keizer 
Napoleon te samen met de Paus Pius Vil en 
vele Kardinalen van Rome naar Frankrijk ver
voerd wierden in 1809, en te Parijs stierf in 
1 13. —  Wat er ook van zij, ’t is genoeg 
en zoovele dat het vieren van de Meimaand 
bijzonderlijk sedert 1830 allermeest voortgezet 
heeft in Frankrijk en Belgie, en vandaar over
gegaan tot naburige landen, en nu geheel de 
katholieke wereld door met onzeglijken luister 
gevierd wordt ter eere van de Onbevlekte Maagd 
en Moeder Gods.

Wat ons kristen Vlaanderen betreft kan men 
vast stellen dat de Meimaand eerstmaal ge
vierd wierd te Brugge in 1833 bij de Paters 
Carmelieten-Discalsen, dank aan den ijver van 
Pater Augustinus, overste van ’t klooster. In 
1838 stichtte de Eerw. Heer’ Verinander zaliger, 
pastoor van ’t hospitaal van O L V. te Kortrijk 
aldaar die troostelijke devotie. Sedert heeft den 
eeredienst van O L V. vele toegenomen en 
wordt overal met grooten luister gevierd in 
alle steden en gemeenten van ons land, ja 
zelve de katholieke wereld door.

In 1865 wierd in de kerk van St Walburga 
te Brugge de eenigste parochie waar men tot 
dan toe de Meimaand niet plechtig gevierd 
had. deze feestelijkheden inbracht.

Ter dier gelegenheid en om de gedachtenis 
daarvan te bewaren, heeft men letterlijk, ’t is 

_te_zeggen _in den ouden styl en met de oude 
speilinge een*zëTcTzaam boekschen laten drukken, 
dat aldus getiteld was : « De groote eere ende 
lof toegeeygent aen de H. Maget-Maria » door 
R. Maes, Docteur in de vermaerde stad Brugge. 
Zooals blijkt uit den opdracht van ’t boeksen 
wierd het gedrukt in 1697, ter gelegenheid der 
100 jarige verheffing van ’t miraculeus beeld 
van Ö. L. V. van Tuin op 5 Augusti van 
gemelde jaar.

Als men onze landelijke parochiën en steden 
van Vlaanderen doorkruist vindt men overal 
groote en kleine kappellekens opgericht ter 
eere van O. L V. die binst de Meimaand schoon 
versierd worden. In alle huizen der kristen 
familien wordt gedurende deze maand het 
Mariabeeld buitengewoon schoon versierd.

Riemen snijden uit ’s lastenbe- 

talers leder.
Heer Berryer, minister van Binnenlandsche 

Zaken, zou gaarne de gemeenten aan banden 
leggen voor wat de financieele kwestie betreft. 
Om die poging tot centralisatie te verechtvaar 
digen, heeft hij, onder meer, dit in de Kamer 
verklaard :

De heer BERYER, minister van Binnenland
sche Zaken en Volksgezondheid. —  Mijn plicht 
gebood mij dien toestand aan te trekken. Ik 
heb moeten zeggen dat men voortaan geen geld 
meer zal ontleenen tenzij wanneer het volstrekt 
noodzakelijk zal wezen.

De gemeentewet machtigt overigens den Staat 
een leening te verbieden. Indien ik de bestaande 
regels niet toepaste, zou men zeggen dat ik 
door krankzinnigneid ben aangetast.

Sommige punten van mijn omzendbrief werden 
niet begrepen.

Ik zegde dat ik niet in aanmerking zou ne
men de uitgaven der gemeenten die onder opzicht 
van wedden niet handelden volgens de regelen 
door den Staat daarbij toegepast. Ik tredoel 
hier de v< rhoogingen van na den oorlog.

Ik zal het verleden ter zijde laten. Maar 
onaannemelijk is, dat in sommige gemeenten de 
wedden verhoogd werden met 800 tot 900 t h , 
terwijl de wedden van den Staat slechts met 
80 tot 100 t h. werden verhoogd. Wil dat zeggen 
dat de gemeenten zullen in ’tongelijk gesteld 
worden zonder dat zij hun verdediging mogen 
voorbrengen ? Hoegenaamd niet ! Ik zal hun uit
leggingen onderzoeken. Maar in sommige gevallen 
werden voorwaar alle palen te buiten gegaan.

ln sommige gemeenten van Henegouw werden 
wedden verhoogd met 1200 t. h. Wedden van 
Burgemeesters werden 80 maal vermeerderd ! 
'Uitroepingen ) Wedden van schepenen werden 
met 120 maal vermeerderd!

In zekere gemeenten, terwijl in |19I3 geen 
zitpenningen voor de gemeenteraad Jeden be
stonden, bedragen die thans 5 800 fr ! In 1913 
bedroegen de «wedden en allerhande vergoedin
gen » in die gemeente 21 000 fr., en thans
243.000 fr. ! (Herhaalde uitroepingen.)

Heer PIERCO. —  Welk is deze gemeente?
Heer BERRYER, minister van Binnenlandsche 

Zaken en Volksgezondheid —  Dampremy ! In 
een andere gemeente, werd de wedde van den 
gemeentesecretaris met 400 t. h. verhoogd. Men 
ziet dan ook gemeentesecretarissen van kleine 
gemeenten, die beter betaald worden dan alge 
meene bestuurders of gemeentesecretarissen uit 
groote steden. Het was ons noodig, maatregelen 
te nemen.

Geen geldmiddelen te bezitten, hindert sommige 
gemeenten hoegenaamd niet. Zij doen uitgaven, 
en dekken ze desnoods door eene leening. Ik 
heb tegen die strekking moeten ingaan. Men 
heeft gezegd dat ik den strijd wilde aanbinden 
tegen de door socialistische gemeenten getroffen 
maatregelen. Daar is natuurlijk niets van, het 
dient anders gezegd.

Indien socialistische gemeenten over fondsen 
beschikken nadat zij hunne verplichtingen hebben 
vervuld, dat zij ze verteren: dat is hun zaak ! 
Doch uitgaven te doen voor weelde* erken, wan
neer de kas met een tekort sluit, dat is niet 
aannemelijk I

De gemeente van Monceau-sur-Sambre heeft 
een wijk willen oprichten, met een groep ge- 

I bouwen, die 1.700.000 fr. zou gekost hebben en 
met een schoolkinema, met marmeren muurbe- 
kleedingeneneen zwemkom Welnu, die gemeente 
heeft aanzienlijke schulden : mocht ik de leening 
toestaan, om die weeldeuitgaven te doen? Inde 
gemeentehuishoudens, die het noodige geld niet 
bezitten, moet men zich kunnen beperken, evenals 
de gezinnen zulks moeten doen.

De Suikerkwestie
De suiker slaat op, men spreekt van rationee-

In 1922 werd nochtans eene dubbele suikeroogst, 
evenals een dubbele patatenoogst voortgebracht

En nu zou suiker ontbreken.
Het blad « L’Echo de la Bourse », zegt dat 

de wereld zich tegenwoordig gedraagt als een 
verkwister.

ln 1921-22 heeft de wereld 500.000 ton suiker 
meer verbruikt dan hij er voorbracht —  dat 
meer verbruikt kwam voort van den overschot 
van vroegere jaren.

Het eiland Kuba, dat 25 per cent van het 
suiker der wereld voortbrengt, had op einde
1921 een voorraad van 1.200.000 ton suiker ;
—  op het einde van 1922 was die voorraad 
op 8,500 ton gesmolten.

De vraag is waar en waaraan al dat suiker 
is verbruikt.

« L’Echo de la Bourse > schrijft dat toe 
omdat ieder meer plezier zoekt, meer verteer 
doet Daar zal wel iets van zijn, en voegt 
hij er bij, dat moet tot ondergang en ellende 
leiden Het is te vreezen dat hij gelijk zal 
hebben. Maar wat wil men eraan doen : het 
wachtwoord is : « Men moet van het leven 
genieten » en de menschen kunnen maar sparen 
als het « op » is.

Ook de Romeinen waren zoo, en als ze tot 
het toppunt van macht en rijkdom gekomen 
waren vroegen ze : Brood en plezier !

Wij doen als zij. Intusschen, had de minister 
Moeyersoen maatregelen genomen om voor 
ons suiker te zorgen, maar ’t schijnt is hij 
verschalkt en is het suiker gaan vliegen.

Wie is er mee wpg ?

In  de Kamer.
Dinsdag, tijdens de bespreking van het budjet 

van Spoorwegen, Post en Telegrammen, heeft 
M. isdoor Degreve, volksvertegenwoordiger van 
ons Arrondissement Rousselare-Thielt, ’t vol
gende gezeid :

Het statiegebouw van Iseghem is veel te 
klein Ook is een ieder verwonderd waarom 
men dit gebouw niet vermeederdt, des te meer 
men over geruime plaats beschikt om er een 
grooter statiegebouw te maken.

Men zegt dat indien Iseghem in ’t Walenland 
gelegend ware, die verbeteringen sedert lange 
zouden gedaan geweest zijn.

Verder vraagt Spreker, dat den overgang 
tusschen Iseghem en Emelghem zou hersteld 
worden, aan de plaats waar voorheen de hooge- 
brugge lag, en dat in ’t belang van handel 
en nijverheid, voor Iseghem, Rousselare en 
Ingelmunster, er beter aansluiting zou gegeven 
worden per ijzerenweg met de Hoofdstad van 
’ t bnd. Voor den oorlog kon men in 2 uren 
te Brussel aankomen, nu duurt dit ongeveer 
drij uren.

J *

Wij zijn benieuwd hoe de Minister het nog
maals zal aanboord leggen, om de zaak van 
zijn rug te schudden en alle slach van redens 
uitvinden om hier niets te moeten verrichtten.

A A N K O N D I G I N G E N  :

Notarieele en andere 0,40 per regel 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

In alle geval bedanken wij Heer Degreve, 
om zijne welwillendheid.

Reeds in den Senaat wierd de kwestie met 
nadruk besproken door de Heeren Baron Karei 
Gilles de Pelichy, Em Allewaert en Mahieu 
van Rousselare. Maar tot nu bekwamen zij 
geen voldoening. Indien Volksvertegenwoordiger 
Sap en Minister Vandevyvere aandringen, zullen 
wij misschien beter lukken. Zij immers, zijn 
ook onze Volksvertegenwoordigers, en zullsn 
’t is te hopen ook doen wat ze kunnen, om 
de Minister te bewilligen.

Z A L IG V E R K L A R IN G
van Zuster Theresia van het Kind Jesus

Verleden Zondag had te Rome de plechtig- 
. heid plaats der Zaligverklaring der eerbied

waardige Zuster Theresia van het Kind Jesus
Van in den vroegen morgend heerschte er 

in de eeuwige stad, vooral in den omtrek van 
Sint-Pieterskerk ongemeene beweging.

De basiliek zelf was in prächtigen feestdos. 
De marmeren wanden waren behangen met 
roode fluweelen draperijen met goud-omzoomd. 
Aan de beide balkons nevens het altaar der 
Beleidenis hingen twee groote standaarden uit 
de voorstelling der mirakels door de voorspraak 
van Zusterke Theresia bekomen en goedgekeurd 
door de H. Congregatie van den Ritus. Op 
het grondplan der Abside prijkte een tafereel 
de verheerlijking voorstellende der nieuwe 
gelukzalige

Stilaan liep de omnetelijüe baseliek vol volk. 
ln de voorbehouden tribunen bemerkt inen 
M. Jonnart, Franschen gezant, met liet per
soneel- van het gezantschap, den gezant van 
Belgie bij het Vatikaan, den minister van 
Polen, e n z ,  de höoge Romeinsclie aristocraten, 
de familieleden der gelukzalige

Rond 5 1/2 ure schallen de bazuinen, de 
wachten bieden de wapens, en eene siddering 
loopt door de dicht opeengepakte menigte

Z. H. de Paus doet zijne intrede in de ba- 
silieK, gezeten op de « Sedia gestatoria ». 
omringd door de edelwacht, de prinsen as
sistenten bij den H, Stoel en de leden van 
het Pauzelijk Hof. Daarop volgt een stoet van 
kardinalen en prelaten, waaronder den Fran
schen Kardinaal Billot.

Aller oogen zijn op Zijne Heiligheid ge
vestigd, die ten prooi schijnt aan diepe ont
roering

Nadat de H. Vader de relikwien had vereerd 
der eerbiedwaardige Zuster Theresia welker 
dekreet van zaligverklaring in den voormiddag 
in St-Pietersbasiliek was afgekondigd, werd 
het « Tantum Ergo » aangeheven en de plech
tige zegen met het Allerheiligste gegeven door 
Mgr Lemonnier, bisschop van Bayense, tot 
wiens bisdom de nieuwe gelukzalige behoorde. 
Daarop volgde de pauzelijke zegen aan de 
neergeknielde menigte door Zijne Heiligheid 
gegeven, waarna de H. Vader met hetzelfde 
ceremonie als bij het binnen treden de Sint- 
Pieterskerk verliet, onder de luide toejuichingen 
der duizenden geloovigen.

Maandag 7 Mei zal nogmaals de wonder- 
schoone en alombekende processie ter eere van 
het H Bloed haren jaarlijkschen omgang doen 
door de bijzonderste straten der stad Brugge.

Het eerste deel dezer processie, bestaat 
uit allerhande veelbeteekende groepen door de
7 parochiën van stad geleverd, voorafgegaan 
door de ruiterij van ’t leger met talrijke trom
petters, vergezeld door honderden soldaten van 
het voetvolk die de haag vormen.

Het tweede gedeelte bestaat uit den Bijbelschen 
stoet die allerlei zinnebeelden en voorzeggingen 
vertoont welke met het H Bloed in betrekking 
staan, Dit gedeelte is hoogst jnerkweerdig zoo 
door zijn geschiedkundige beteekenis als door 
de getrouwe weergave der kleederdracht en 
de nauwkeurige verbeelding der personen uit 
de Bijbelsche geschiedenis.

Het derde deel die wel het treffendste is 
geeft eene lange reeks tafereelen te aanschou
wen uit het leven van den Zaligmaker van 
zijne geboorte tot aan zijne dood.

De stoet uit het nieuw testament wordt onder 
meer opgeluisterd door twee wonderschoone 
praalwagens. Op den eersten wordt de geboorte 
verbeeld van het kindeken Jesus in ’ den stal 
van Bethlehem.

Voorop s*appen in goede orde menige mannen 
en vrouw’en en kinderen die met veei gevoel 
en juistheid de « Venite Adoremus » zingen. 
Zij zijn als herders uit dien tijd gekleed, en 
hun gezang wordt door zoet luidende speel



tuigen begeleid. Zeer merkwaardig is ook een 
talrijke groep prachtig in zijde en satijn ge- 
kleede engelen, die met zuivere stem het 
Gloria in Excelcis zingen 

In dit gedeelte wordt ook opgemerkt, de 
groep der schriftgeleerden in den Tempel met 
Jesus op twaalf jarigen ouderdom, in hun 
midden, die gedurig luid antwoord op de 
menigvuldige vragen hem door deze mannen 
toegestuurd.

Het vierde deel bevat de verbeelding van 
de Passie, en geeft zoo nauwkeurig en schoon 
de verschillige tafereelen van het lijden Christus. 
Op een grooten wagen ziet men de afbeelding 
van den kalvarieberg met den gestorven Zalig
maker op den schoot zijner moeder, die aan 
den voet van het kruis gezeten is.

Een talrijken groep vrouwen in rouwgewaad 
vergezellen dezen wagen en op zeer aandoen- 
li.jken toon het Stabat Mater zingende

Daaropvolgt de geestelijke stoet van Priesters 
en kloosterlingen, kanoniken, enz. die de hoog
waardige relikwie voorafgaan. Het H. Bloed 
is in een gulden kistje gesloten dat in een 
zeer kostelijke rijve geplaatst is.

Dit kunststuk heeft een overgroote waarde 
en wordt bewonderd door de duizende vreem- 
deling-en die ze zien voorbijdragen of ze in 
de kapel van het H. Bloed gaan vereeren. 

Om 10 ure in St Salvators kerk heeft de

hoogmis plaats waarna de processie uitgaat 
en haren omgang doet langst de bijzonderste 
straten van Brugge. Overal staan duizende toe
schouwers in dichte reien weerzijden de straat, 
terwijl al de vensters der huizen dicht met mensch
en bezet zijn. Om 1 uur komt de stoet aan de 
Burgplaats waar een schoon altaar opgericht 
is. Daar, van op dit altaar 'oor het stadhuis 
wordt de zegen met de relikwie gegeven De 
zegeklok bromt van uit de Halletoren de beiaard 
speelt, klaroenen schallen, en alles stemt mede 
tot een zeer indrukwekkende plechtigheid.

De devotie tot het H Bloed heeft altijd onder 
onze West-Vlaamsche bevolking in zeer groote 
waarde gehouden geweest. Van over honderden 
jaren trok ons volk te voet naar Brugge den 
maandag der H. Bloedprocessie, langs het Ardoye 
veld en Pitthem. Tengevolge der Fransche Re
volutie van 1795 had de H Bloedprocessie ireen 
plaats meer, en kwam eerstmaal weer te voorschijn 
’t jaar 1819 Een der laatste Iseghemnaars die 
regelmatig alle jare naar Brugge te voet ging 
om aldaar het H. Bloed te vereeren, was A u 
gust Velghe (gezeid Ousten Tangschen) gewezen 
kerke suis in St. Hilonius gedurende 40 jaren, 
meer dan 60 jaren dienstknecht der zondagschool 
en jongelingen congregatie van Iseghem, overleden 
in den gezegenden ouderdom van 80 jaren den 
25 Januari 1919.

De Kroostrijke Gezinnen en de Belastingen.
Binnen kon zullen de Kamers nieuwe be

lastingen moeten stemmen. Er moet evenwicht 
komen in ’s Lands begrooting ; daartoe zijn 
maar twee middelen : bezuinigen en de lasten 
verhoogen. In het heffen der belastingen wordt 
geen rekening genoeg gehouden met de ver
dienste, de opeffering en het moeilijk bestaan 
der kroostrijke gezinnen. De verdienste ? Is 
soldaat worden geen zware belasting voor een 
familie ? Is dat geen berooving van 4000 tot 
5000 frank gewin ? Welnu de vierhonderd
duizend kroostrijke gezinnen in België leveren 
jaarlijks 36000 soldaten, terwijl de negen
honderdduizend andere gezinnen slechts 18000 
soldaten leveren !

Betalen de kroostrijke gezinnen —  als grootste 
verbruikers -  ook het grootste aandeel niet 
in de verbruiksrechten : overdrachtstaks, in- 
komrecht enz. ? Zijn de groote familiën de

beste waarborg niet voor den bloei van handel 
en nijverheid ? Is het ook waar, dat er tegen
woordig veel huishoudens zijn waar de eenige 
steun van een groot gezin zich afbeulen moet 
om de twee eindjes aaneen te knoopen ?

Hebben de talrijke huisgezinnen dan het
recht niet aanspraak te maken op verzachting 
in de belastingen ? De Belgische Bond der
Kroostrijke Gezinnen beijvert zich om dit recht 
te bewerken. Tegenover het nieuw belastings- 
ontwerp heeft deze Bond in overeenkomt met 
de Midden-Commissie der Kamers een ander 
ontwerp gesteld, dat de grootere belastingen 
meest doet wegen op de ongehuwden en de 
kinderloozen, die ze toch best dragen kunnen.

Ziehier wat een ongehuwde, een gehuwde 
zonder kinderen, en een gehuwde met zes
kinderen winnende 7000 frank per jaar, onge
veer moet betalen of zal moeten betalen :

INWONERS 5000 inw. en min 5000 tot 150)0 15000 tot 30000 30000 tüt G0C00 maar dan Ooooo

1 Ongehuwd
Bedrijfs-

laks
Super
taks Bedrljfst. Slip. 13. s. B. ö ' .1 B. j s.

Tegenwoordige wet 135 fr 34 129 33 123 31 117 30 102 27

NiBuwj vaarstsl dar Regaering 135 59 129 56 123 53 127 50 102 44

Voorstel fêidden-Commissie 135 70 129 68 123 67 117 65 102 62

II Gehuwd, kinderloos

Tegenwoordige wet 126 3 ) 119 28 111 26 102 24 84 21

Nieuw voorsts! der Regsering 126 52 119 50 111 4) 102 44 84 34

Voorstel ilita-Coinmissis 87 59 71 56 57 21 42 45 12 33

III Gehuwd, 6 kinderen
3 lensden en 3 loven de 8 iaar 

Tegenwoordigen wet 81 7 66 3

.. -— . 

50 0 33 0 12 0

Nieuw voorstel der fleering 66 19 48 12 28 5 12 5 12 5

Voorstel Midden-Commissie 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5

Uit deze tabels volgt dat tegenwoordig in 
de groote steden een ongehuwd weinig meer 
betaalt dan een gehuwde met 6 kinderen in 
een klein dorp.

Alleen het voorstel der Midden-Commissie

De nieuwe Pausdijke
Nuncius te Brussel.

Mgr Nicotra naar Lissabon.
Wanneer, in het laa'ste Konsistorie, Mgr. 

Locatelli, pauselijke Nuncius te Lissabon, door 
Z. H. den Paus verheven werd tot de waardig
heid van Kardinaal, en dus de nunciatuur van 
Lissabon zonder titularis viel, werd dadelijk het 
gerucht verspreid dat Mgr. Ntcotra, Nuncius 
te Brussel, den post van Lissabon zou bekleeden. 
Ofschoon dit nieuws nog geene officieele be
vestiging heeft bekomen, mag het nu toch als ze
ker beschouwd worden dat Mgr. Nicotra korte
lings uit Brussel naar Lissabon zal verplaatst 
worden

Mgr Micara te Brussel

De opvolger van Mgr Nicotra te Brussel zou 
zijn Mgr Micara, aartsbisschop van Apamea en 
Pauselijke Nuncius te Praag, in Tcheku-Slo 
wakië. Ook dit nieuws is nog niet officieel, 
doch zal het weldra worden.

Mgr Micara is voor de Belgen geen onbekende. 
Van 16 April 1915 tot 5 Januari 1918, gedurende 
het moeilijkste en pijnlijkste oorlogtijdsiip, dat 
Belgie doorworstelde, was hij auditor der Pau
selijke Nunciatuur te Brussel en als dusdanig 
heeft hij zich aangesteld als een trouwe vriend 
der Belgen, wier belangen hij tegenover deDuit- 
schers steeds met gezag en krachtdadigheid heeft 
verdedigd. Mgr. Micara is een der jongste leden 
van de Pauselijke diplomatie. Hij is geboren 
te Frascati den 24 December 1879 en deed 
zijne sludies in het Capricanakollegie te Rome 
en in de akademie der geestelijke edelen. In 
1902 ontving hij de priesterwijding en den 5 
•lanuari 1910,werd hij sekretaris der Nunciatuur 
te Buenos-Ayres en wat later te Washington. 
Van April 1916 tot Januari 1918 bekleedde hij 
het ambt van auditor te Brussel en werd dan 
auditor te Weenen In October 1919 werd hij 
Pauselijk Legaat bij de regeering van Tcheko- 
Slowakië, te Praag, en werd naderhand Pauselijk 
Nuncius aldaar Den 17 Mei 1920 werd hij titel- 
voerend aartsbisschop van Apamea Mgr Micara 
zal te Brussel hartelijk welkom wezen.

Het officieel Duitseh aanbod
Woensdag morgen om 2 ure heeft de Duitsche 

regeering aan zijne diplomatische vertegenwoor
digers van het Buitenland den tekst overgeseind 
van haar aanbod inzake herstel.

kan eenigzins de kroostrijke gezinnen bevre
digen

Ouders wien het aanbelangt, sluit aan bij 
den Bond der Kroostrijke Gezinnen. Wij moeten 
en wij zullen ons recht doen gelden.

De Duitsche regeering zegt altijd bezorgd te 
zijn geweest inzake het zoeken naar eene op
lossing in deze zoo brandende kwestie. Zij ver
klaart, dat er geene oplossing kan bekomen 
worden zonder onderlinge verstandhouding

De bevolking van het Roergebied heeft door 
lijdelijk verzet de bezetting beantwoord, daar 
deze bezetting niet strookt met hare princiepen

De Duitsche regeering doet eene poging, 
zonder aan het lijdelijk verzet te verzaken, dat 
zal doorgedreven worden tot de ontruiming der 
gebieden, die in tegenspraak met het Verdrag 
van Versailles bezet zijn.

Duitschland kan door eigen middelen geene 
groote kapitalen bijeenbrengen, aangezien de 
voorraden ontbreken, die zouden kunnen uitge
voerd worden.

Eensluidend met de princiepen van het plan, 
door Duitschland in Januari uitgewerkt, heeft 
het gouvernement zijne voorstellen samengevat 
als volgt :

De verplichtingen van Duitschland worden 
gebracht op 30 miljard goudmark, waarvan 20 
miljard zouden verzamelend zijn op 1 Juli 1927,
5 miljard op 1 Juli 1929 en 5 miljard op 1 
Juli 1931, door middel van internationale lee
ningen tegen normale voorwaarden uitgeschreven

1. De leening van 20 miljard wordt onmid- 
uitgeschreven. De interesten tot op 1 Juli 1927 
worden van de opbrengst afgetrokken en in 
een fonds gestort, dat onder toezicht der Her- 
stellingskommissie zal staan.

In de mate dat deze 20 miljard tegen 1 Juli 
1927 niet mochten verzameld zijn, moeten zij 
een interest van 5 O'o opbrengen, te beginnen 
met dit oogenblik, Jen 1 0/o amortissement.

2. Tien miljard goudmark betaalbaar, 5 mil
jard na 5 jaar en 5 miljard 3 jaar nadien De 
intresten en amortissementen zouden jaarlijks
1 miljard 200 miljoen bedragen. Het bedrag 
van de intresten zou van de leening afgetrokken 
worden, zoodat, zoo dat deze laatste geheel 
en al onderschreven wordt, 15t2 miljard onmidde- 
lijk zou ter beschikking zijn van de Verbondenen.

In geval de 10 miljard niet zouden onder
schreven zijn door de leening, zou een interna
tionaal scheidsgerecht beslissen of Duitschland- 
moet betalen en op welke wijze

Dit scheidsgerecht zou zich ook dienen uit 
te spreken over de kwestie van al dan niet 
betaling van de intresten van deze som, en zoo 
de Verbondenen zich niet voldaan verklaren 
met de 30 miljard, zou dat gerecht insgelijks de I 
de betaalkracht van Duitschland vaststellen.

De waarborgen voor de internationale leening 
zouden zijn :

Bijzondere wetten, die aan de Duitsche eko- 
nomie de verplichting zouden opleggen kredieten 
te verleenen ;

Een veiligheidspakt dat de territoriale grenzen 
van al de Rijnstaten zou waarborgen.

De ontruiming van het roergebied wordt ge
vraagd van zoodra de onderhandelingen tot 
een goed einde zijn gebracht 

3 Duitschland verklaart verder dat dit de 
uiterste grens van zijne betaalkracht bereikt ; 
voornamelijk nu dat door de Roerbezetting zijne 
ekonomie erg verzwakt is

Indien dit aanbod niet aangenomen wordt 
door de Verbondenen, stelt de Duitsche regee
ring een scheidsgerecht voor in den zin van 
degene, waarvan M. Hughes onlangs sprak.

De leveringen in goederen zullen regelmatig 
geschieden.

De uitvoering van de Duitsche verplichtingen 
hang af van de stabilisatie van de mark.

Duitschland be \ eert, dat gansch zijn fortuin 
en zijne inkomsten reeds belast zijn.

Er zou een afschrift van het aanbod aan 
Z. H. den Paus worden gezonden en aan eenige 
neutrale Staten.

De electrificatie van
✓

West-Vlaanderen, y
Ook in West-Vlaanderen —  waar de electrifi

catie in nauw verband staat met de herleving 
der verwoeste gewesten werd eene bijzondere 
Commissie ingesteld met het doel de zaak te 
bestudeeren. Deze commissie is samengesteld 
als volgt: M. Valcke. Bestendig Afgevaardigde, 
J. Storme en L Bekaert, Provincieraadsleden, 
alsook de heeren Gillon, Hoogleeraar te Leuven ; 
Gevaert algemeen bestuurder in het ministerie 
van openbare \\ erken en Vierendeel, Hoofd In- 
genieui bestuurder van den Provincialen T ech
nischen Dienst, leden.
Uit eene vergelijkende studie der bestaande 
toestanden blijkt, dat de helft der bevolking van 
de provincie met electriciteit voorzien is door 
Nijverheidscentralen, en de overgroote meerder 
heid van de andere helft door gasvergunningen 
rechtstreeks of onrechtstreeks, een voorkeurrecht 
in zake verlichting verleend heeft. Overal dus 
waar de uitbating met voordeel kan gedaan 
worden zijn de nijverheidscentralen meester en 
waar de winst zeker is, is de uitbating reeds 
in gang.

Om die reden zag de provinciale commissie 
genoodzaakt de tusscherikomst der provincie te 
beperken tot een eenvoudig voorschot aan de 
gemeenten, met inzicht de onderhandelingen 
tusschen gemeenten en nijverheidscentralen te 
vergemakkelijken en volgens een algemeen plan 
te doen opvatten.

Zoo b v. zou de centrale van Sweveghem 
zich nog meer uitbreiden ten Noorden (tot aan 
Thielt en Roeselaere en ten Westen (tot aan 
Poperinghei van haar tegenwoordig net, en zou 
ook de centrale van Oostende zich nog uitbrei
den ten Noorden en ten Zuiden van het Brugsche 
en ten Zuiden van het Oos-endsch 5.000.000 
fr. die zouden noodig zijn als deel der provincie 
in de aanlegkosten vertegenwoordigen,ten slotte, 
maar een voorschot, dat door afhoudingen per 
verkochte kilowatt-uur gedelgd worden. Deze 
afhoudingen kunnen later voor de provincie eene 
bron van inkomsten worden.

Voor den Noord-Westhoek der Provincie, ge
legen tusschen de spoorlijn Oostende-Yper en 
de Fransche grens, heeft de provinciale com
missie geen anderen uitweg gevonden dan voor 
te stellen eene ringvormige hoogspanningslijn 
op 11.000 V. ten koste der provincie aan te 
leggen. Deze lijn. uitgaande en eindigende te 
Oostende, met eene verbindingslijn Dixmude- 
Veurne, zou ongeveer 200 kilometer lang zijn 
en zou 100 000 inwoners bedienen. De provincie 
zou de stroomen koopen aan de centrale van 
Oostende, en verkoopen aan de vergunninghou
ders van enkele steden en gemeenten dezer streek 
die door eene vergunning gebonden zijn, en aan 
de andere gemeenten,’t zij afzonderlijk, ’t zij in 
intercommunale vereenigd. De plaatselijke ver 
deelingsnetten zouden de gemeenten, of door 
hunne vergunninghouders, aangelegd worden met 
of zonder tusschenkomst der provincie volgens 
de uitbatingswaarde der gemeente. Zonder dit 
voorstel boven het hoog'st noodzakelijke uit te 
breiden, ware er nog 6 à 8 millioen frank noo
dig om het te verwezentlijken De commissie 
is van oordeel, dat de aanlegkosten te hoog 
zijn om een gebied van zulke geringe uitba
tingswaarde in aanneembare voorwaarden te 
bedienen, en zou het voorstel marr staande hou
den in geval het aan het provinciaal bestuur 
gelukt wederbeleg van oorlogschade aan te koo
pen, Onderhandelingen zijn in dien zin aange
knoopt

Binnen enkele weken komt de provincieraad 
bijeen om eene beslissing te nemen.

Bet 1 M i é s t  d?r Socialisten in ons land
In de hoofdstad van Brussel, is het roodar- 

beidersfeest bijna ongemerkt voorbij gegaan. 
Op de spoorwegen was het personneel voltallig. 
De machinisten hadden hunne lokornotieven met 
groen gepint, en op sommige lokornotieven ge
schreven : Leve Ist" Mei In de stad van Brussel 
zélve, was er merkelijk min gevierd dan andere 
jaren. In vele werkhuizen waar voorheen dien 
dag gestaakt werd, was alleman nu aan ’ t werk. 
In het binnenland stelde men vast, dat er weinig' 
gestaakt werd, want omtrent hetzelfde getal 
werklieden die dagelijks een en weder te Brus- 
sel-noord toekomt en vertrekt was in de statie 
te zien. In Antwerpen was het werkverlet van 
veel minder getal als andere jaren. De schepen 
verlieten’de haven als gewoonte. Te Gent hiel
den de socialisten betooging, op de vrijdagmarkt 
werd er een een stoet gevormd met transparanten 
ln de Borinage lag bijna overal het werk stil. 
Overal groote metingen en stoetsn. Te Luik 
üoortrok een grooten stoet de verschillige wijken 
der stad, gevolgd van de Communisten die 
ook manifesteerden.

In Iseghem was het getal stakers veel minder 
dan andere jaren de stoet was voorafgegaan 
door eenige muzikanten, eenieder bemerkte dat 
hier evenals in vele andere plaatsen er merke
lijk min volk in den stoet was als andere jaren

Aan de scala op den boulevard wierd een 
turnfeest gegeven.

Katholieke Burgersbond
De leden van den bond die begeeren M. Gilot 

te raadplegen, ’t zij schriftelijk of mondelings, 
worden vriendelijk verzocht zich te wenden 
bij den Heer Amand Vanden Berghe, Voorzitter 
van den Katholieken Burgersbond, of bij de 
Heeren Camiel Bourgeo s en C. Sintobin, de 
Pelichystraat, Schrijvérs van den Bond.

Winkeliersbond
Maandag laatstleden was het de viertnaan- 

delijksche algemeene vergadering v or den bond 
der winkeliers

Nadat er vooreerst een korte bestuursverga
dering was tiehouden geweest, werd de algemeene 
vergadering geopend door den Heer voorzitter 
Sylvain Huyghe rond 7 1/2. Hij verwelkomde 
de opgekomene leden, en gaf het woord aan 
den schrijver schatbewaarder Gilbert Declercq 
Eerst werd een klein verslag gegeven over den 
uitslag van de ove/eenkomst die gesloten werd 
voor het leveren van de kruidenierswaren voor 
de 9 maanden dat het akkoord in het verleden 
jaar geloopen had werd er 1200,25 fr terug 
betaalt aan de leden Dat ware op dien voet 
voor één iaar van 15 tot 1600 fr.

Alles laat echter voorzien dat die soin dit 
jaar verre zal overschreden worden, en dat zoo 
de leden hun profijt verstaande, hun aankoopen 
doen bij het huis waarmeêwij de overeenkomsten 
sloten, wij voorzeker een som van rond de 
3000 fr onder de leden zullen mogen terugbe
talen.

Aan de leden werd gevraagd of ze geen be 
merkin .en te maken hadden over de leveringen. 
Al de tegenwoordige leien waren tevreden 
over waren en levering die op even voordeelige 
voorwaarden gedaan worden dan door gelijk 
welk ander huis. De te verwachtene teruggave, 
moet dus de leden aanzetten daar hunne aan
koopen te doen.

Nuttige wenken werden gegeven over het 
aankoopen van zekere waren, o. a suiker, ca fé ,• 
zeep enz.

In den loop der vergadering werd ook gewezen 
op het nut, ja het noodzakelijke, van boekte 
houden met het oog bijzonderlijk op de belastin
gen. Nog enkele leden hadden hunne teruggave 
nog niet komen afhalen. Het blijft ter hunner 
beschikking bij den schatbewaarder.

Nadat de E. H Proost een woordje gezegd 
had tot aaneensluiting, het aanwerven v^n leden, 
en ’-t broederlijk samenwerken in ’t behartigen 
hunner belangen, bedankte de voorzitter nog 
eens de leden en sloot de vergadering rond 9 u

B, W. In het kort overzicht over het ontstaan 
van den bond fder winkeliers en zijn werking 
verleden week in dit blad verschenen, komt er 
een drukfaut voor welke iedereen gemakkelijk 
zal bemeri't hebben. Er staat dat de bond in
1921 op 9 maanden tijds voor 15 00 fr. zaken 
deed. Iedereen ziet, uit wat volgt, dat dit moet 
zijn 150 000 fr. zegge honderd en vijftig duizend.

Burgerstand -- Iseghem
G E B O O R T E N  

Achille Baes, zv. Octave en Maria Van- 
landeghem, Brugstr. 11. -  Joseph Dewulf, zv. 
Remi en Helena Decoopman, Claerboutshof, 4<>.
—  Juliette Lafere, dv. Michel en Julie Bour
geois, Neder weg, 542. Denise Ronsmtns, 
dv. Maurice en Adelaide Bielmair, Nieuwstr. 
24. Ro;-'er Rommel, zv. Alidore en M ;rie  
Callens, Krekelstr. 121. —  Marguerite Ver
brtigge, dv. A rcadiusen Marguerite Hochepied, 
Statiestr 31. Georgette Bolliau, dv. Auguste 
en Maria Vandendriessche, Wijngaardstr. 48.

ST E R F G E V A L L E N  :
Eduard Delaere, vuurm. 72 j. wed Marie 

Ballan —  Virginie Coudenys, huish 65 j. echt. 
Florimond Loosveldt. —  Victor I ucianus Van- 
haverbeke, stoelm. 73 j. echt Mathilde Vryghern 

Maria Theresia Vandekerckhove, huish- 
68 j. echt. Auguste Vens.

H UW  ELI! KEN :
Arthur Christiaens, borsteihoutm 25 j. en 

Germaine Noppe, bottienst. 28 j. Joseph 
Décru, haarkapper, 24 j. en Elisa Vansteen- 
kiste, vernister, 29 j. —  Victor Deconinck, 
houtbewerker, 24 j. en Maria Vandewaetere 
huisw. 22 j.

S T A D  I S E G H E M .
Kermisfeest op de Parochie van ’t H. Hert

JAARL1JKSCHE PR IJSKAMP
in de

O verdekte B olletra
op K0EKE ZONDAG 27 Mei 1923 

ter Herberg “ De Nieuwe Drie Kon ingen,,

Roeselarestraat, Iseghem

bij Wed. IVO D E B LA U W E -D E C O U T E R E

100 Fr. Prijzen Fr. 100
Verdeeld als volgt 

Eerste prijs 40 fr. Tweede prijs 30 fr. 
Derde prijs 20 fr. —  Vierde prijs 10 fr.

A L G E M E E N E  S C H I K K I N G E N
1. Inschrijving van 2 tot 3 ure in bovengemelde 

herberg. Onmiddelijk daarna begint de loting.
2. Ieder peleton bestaat uit 4 man die voor 

inleg 5 fr. betalen.
3. De partijen worden aan 10 punten uitgespeeld.
4 - Ingeval een man 'ontbreekt wordt er 5 minuten

,op (leze gewacht, verders mag men met 3 man 
spelen.
3. Alle geschillen zullen door de commissie on- 
wederroepelijk beslist worden.

D E  C O M M IS S IE :

Cyr. Delaey, Alfons Maertens, Emile Schelpe, 
Louis Vansteenkiste, Michel Deblauwe,

Stad Rousselare -  Feestzaal ‘ Païria,
-  — : -  N O O R D S T R A A T  :

Zondag 6 Mei 1923, opvoering van HET 
HOLLANOSCH WIJFJE, 100 uitvoerders, vierstem
mige koren.

Üagvertooning — Zaal open 1 3 4 Begin
2 1/4. Einde voor 6 uren.

Avondvertooning. — Zaai open om 7 uren Be
gin 7 \'2. Einde voor II uren.

Prijzen der plaatsen 5 fr., 4 fr. en 3 fr.
— Kaarten te bekomen Citroenstraat, vanaf 
Donderdag 3 Mei tot Zondag 6 Mei van 1 1 u. 
voormiddag tot 12 1/2 , alsook aan den ingang 
der zaal voor iedere vertooning.

Merk wel cp. —  Het Beheer van Patria aan- 
veerdt geen aanvragen van kaarten per telefoon.



Haarkappersboncl - Iseghem
NIEUWEN TARIEF 

te rekenen van 15 Mei 1933. —
BARB IERS COIFFEURS

Scheeren 0,40 fr. Scheeren 0,50 fr.

Haarsnijden 0,75 fr. Haarsnijden 1,00 fr.

Zelfscheerder 1,00 fr. Zeifscheerder 1,25 fr.

Ten huize bediening wordt dubbel berekend.

S ’avonds sluit men om 8 ure en den Zater
dag om 9 ure.

Schoenm akerij
Zeer oude en belangerijke schoenfabriek 

vraagt :
M E E S T E R G A S T

voor het opdoen der schoen, goed op de hoogte 
van den stiel der mekanieke schoenmakerij

ZEER W INSTGEVENDE POSITIE -:-

Schrijven : V M. Office de Publicité, Brussel

BEDDEN TE KOOP

2) Een klein BEO zonder ressortbak van 
wat mindere groote. — Inlichtingen ten bureele 
van ’t blad.

Men vraagt SCHRIJNW ERKERS bij Joseph 
MARTIN-VANDENBERGHE, Steenputje, 37, 
Iseghem.

Valère Bourez-Kesteloot vraagt goede STUK- 

W ERKB00RDERS.

Per Occasie te Koop BU IZEST0VE met oven

Verdere inlichtingen ten bureele van 7  blad.

Gevraagd bij Leon DRIESSENS, Melkmarkt- 
straat, 5, in stad, GOEDE SCHOENMAKERS voor 
houten talons, om op de winkel te werken.

VERLOREN gaande van de Kruisplaats tot aan 
den Hert, langs Hondstraat Zottinestraat en 
Marktstraat porte plume réservoir (Vulpen Tigre. 
Terug te brengen 30 Statiestraat 25 frank be- 
looning aan eerlijke vinder of aan persoon die 
inlichtingen kan geven

Gevraag! ta koopsn WEPKMANSHUIS Aanbo.i 

te doen Rousselarestraat, 10. I s e g h e m

GOEDE M EU BELM AKERS
worden gevraagd in 't BINNENHUli, N. V., 
Statielaan te RO ESELAERE, met woning ter 
plaats, in nieuwe goede huizen, met ieder een 
afzonderlijk werkwinkel voor t’huis te werken, 
afhangende van het fabriek.

GEVRAAGD bij HENRI O O S T E R L Y N C K , 
Hondekensmolen, Iseghem, 2 GOEDE B 00 R 0 E R S  
en een i KL0SSEZAGER. Goed loon

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

RHEUMATIEK I 
J I C H T

GENE Z E N

euxE*
►PHIUPPARÏ;

Rhumatisme ! Fierecijn ! Sciatika !
De eenige goede en nieuwste u itv ind ing  tegen 

die wreede kwaal is de ELIX IR PHILIPPART.
G ij, die lijd t dag en nacht in armen, beenen 

en ledematen, g ij die gezwollen z ijt  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 i'i ’t gebruik van den Elixir Philippart.
I>e Elixir Philippart is te verkrijgen bij A L y b k k k  

Apotheker Koiisselare en F l o r e n t  LA LLE M A N , 

Apotheker te Iseghem.

1~> f r  de groole flesch ; !> f r .  de halve flesch i

Aanloop yen OorlogsiMfi
aan den prijs van 1914 

----------  en op Komptante b e t a l i n g -----------

G E L D  L E E N I N G E N
zonder Hypotheek aan Eigenaars 

Gustaf RAM0N, Handelsagent
M O O R S E E L E  (bij Kortrijk).

0m uit gemeenzaamheid te scheiden

Over h* nemen 

(‘ent; Sloom borstel fabriek
(met Mekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen Ie Brugge, Voor alle 

in lichtingen zich wenden tot den Heer A l o i s  
TIM  P E R M  AN , Ie Iseghem, of schrijven uonder 

de letters l ’A X , poslliggende te Brugge

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

» 27, Suikerijstraat, ROUSSELARE.

Ü— ......* FT»

Yelomakerij - Vervot rmet autos

Henri Rosseel &  Zonen
Reeperstraat, 12, EMELGHEM. 

Verkoop v?n alle slach van STO VEN
SCHOONE KEUS VAN 

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

Bijzonder vervoer per auto voor zieken, enz.

Gevraagd Bekwame Schoensnijder
bij Ch.-Louis VANDECASTEELE, 
Kortrijkstraat, 143.

Florent Devos-Dejonckheere
Huurhouder en Voerman

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

nieuwe rijtuigen aangekocht heeft voor HUWE
LIJKS-, DOOPPLECHTIGHEDEN, enz.

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

Meimaand.
Bedevaarders naar 0 . L  V. van Gadizeele

Wendt U voor alle verbruik tot het oud 
gekend huis

We Bostyn & Kinders
vroeger bakkerij en winkel en hebbende thans 
voor uithangbord :

V L AAMSOH K O FF IEHU IS

(gelegen recht over 't  park van ’t kasteel)
Inrichting bezonder geschut voor Scholen, 

Pensionaten Jongelingskringen, Congregatiën, 
Bonden, enz.

RADIO CONCERTEN. Dagelijks van af 6 ure 
namiddag ; Zondagen van af 3 ure namiddag.

T E  BEKO M EN BIJ

A l b e r i c  I ) K < L  ! R< ] Q -  C A L L  K ! \  S
Krekelstraat, ISEGHEM

B R O E D M A C H I E N E N
en

K W E E K M  A C H I E N E N
het volmaakste stelsel tot nu 
uitgevonden

alsook

Versehe uitgebroede kiekens
W ij nemen ook E IER EN  aan om te BRO ED EN . 
Trouwe bediening. — Ónmogelijke concurentie

CAISSE COMMERCIALE DE RQULERS
Voorheen : Bank G. DE LAERF,& C( Naamlooze Maatschappij

Fr. 1 0  M I L L I 0 E N  KAPITAAL Aangesloten bij den bank van Brussel.

Hoofdzetel te ROUSSELARE. -- Tel. u° i en 250 .

A G E N T S C H A P P E N
ISEGHEM.

YPER,

KOMEN,

STADEN,

ARD0YE,

MEULEBfKE,

BRUSSEL, (35, Kunstlaan',

Tel. No 6 

Tel. No 98 

Tel. No 68 

Tel. No 21 

Tel. No 28 

Tel. No 115 

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

VERHURIN G van B R A N D K A S T E N  (coffres-forts)  in alle grootten en prijzen.

Baak heeft zijne Medewerkers ia all; Steden va.i liet Laad ea op dea Vreemde

VITKAOX D’ART ft de LUIR »oor KERSEN ea APPARTEMENT ,N
in  Lood en Koper. — Allerhande Herstellingen. 

S P I E G E L R U I T E N  E N  G E B I S E A U T E E R D E  S P I E G E L S

Onderneming van GLAS en SCHILDERWERKEN  
voor HUIZEN KERKEN en KLOOSTERS

F e l i x  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, zoo beveel ik mij verders aan tot alle werken wat 
mijn stiel betreft.

SPOED IGE BEDIENING. TER TROUW E GEDIEND.

Hais K. Devolder-Versehaeve
Sc bildet*-Aannemer*

D E  P É L I C H Y S T R A A T ,  -1 8 , I S E G H E M ,

Algemeene aannemingen van alle Schilderwerken 
aan voordeelige prijzen.

VEIiKOOP VAN ALLE VEKVEN EX B E X O O DIG HE I) E N. VOOli 

DEZE DIE WILL EX ZELVE SGHILDEIIEX.

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

Allerhande afsluitingen uit lattestoors in hout en staal
•y — 1 1 pÿ Toepassing1 d ?r  la a ts te  n ieu w ig h ed en

op g-eg'alvaniseerde haken  
B e s te  S t e ls e l

Z O N N E S T O O R S e n  GRQ E&E S T 0 0 R S

WINKELTENTfc N, ZEIL DOF KEN 
l sle kwaliteit in alle kleuren.

Herstellingen worden door ons 

ten spoedigste afgemaakt. :-

C O N C U R E N C I t  O N M O ^ E L U  C 
door ons eigen fabrikaat

LET  g o e d  o p  Gebroeders DERY CKERE
HET ADRES

Depothouders der Z0NNEST00RS en WINKELTENTEN 
H a n d b o o g s t r a a t , K O R T R I J K

BIJZONDERE PRIJZEN VO O R M EESTER S EN O NDERNEM ERS.

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

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 0 0 0 . 0 00

B. Spaarkas: Vrij van alle lasten en taksen 
1" op zicht 3.60 7
2° op termijn van een jaar 4 00 °/
Langer tarmïjn volgens overeenkomst.

A. B a n k r e k e n i n g e n  : z o n d e r  B an kio o n :
1° op zicht 3 50 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 n/0 
3 op driemaandelijksche rekeningen 4.00 °/0 

3» op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 °'0 
4° op jaarliiksche rekeningen 4.50 °/0

A A N K O O P  e n  V E R K O O P  yan Fraasch, Sogelsch en Ameriüaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere in lich tin gen  kan men bekomen b ij den P la a tse lijk e n  Beheerraad

B e s t u u r d e r :  J U L E S  C R O C H O N - V E R H  A  M  M  E  te I s e g h e m .  
Leden : P a u l  S C H O T T E  N o t a r i s ,  Inge lmu n st e r ,  

Jozef  S P I N C E M A I L L E  dokter  in g e n e e s k u n d e  R u m ba ke .
Fnnène  V E R H A M M E  dokter  in g e n e e s k u n d e  Iseghem

BIJHUIZEN uit W EST-VLAANDEREN : Ardoye ; Bavichove ; B rugge; Cuerne ; Deerlijk ; Dessel- 
ghem ; Gulleghem ; Ingelmunster ; iseghem ; Kortrijk ; Moeskroen ; Meulebeke ; Oostende ; 
Oost Roosebeke ; Reckem ; Rousselaere ; Thielt; Waereghem ; Wevelghem,



H U I S

B R U X E L L E S

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt ,  I !  EG h HM.

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende CORSETS merk

H O B
Overgroote keus eu laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

G. HOET-ANNE. opticien, StAinandstraal H, KOUSSKLAItK

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 :i6 jaren bestaan, door

de HH. Oogmeesters, meer bn 
meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een 

nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons ju ist 
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 hel gezicht bewaard en versterkt wordt

2° Omdat het huis voorzien is van uityelezene glazen en alle verschillige modellen «hii bril «n 

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 eoncurentieën zijn. Glazen, op recept der

H. H Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt, Brillen en pince-nez van af fr.

’t stuk. Allerfijnste ireslepen irlazen, met lijne monturen ti en 7 fr. GEEN K WOfêKKRPKI.IZKN

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunsto»gen; 

Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers . 

likeur-, sirop-, melk- en oxijde wee-ers. Loupen vaor wevers, enz..

GERMAIN HOET reist ti iet meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en beeft noch zo'n 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne. St Amanristraat 8. tPQfn dp Noorrtstrsat, Rousselare.
Fr is altijd een oogmeester ten ieder beschikking

Landbouwers, Hoenderkweekers, Duivenliefhebbers ! Hamert U deze waarheid 
in den kop : Gemakkelijker 

is liet ziekten te voorkomen dan te genezen ! ! Daarom gebruikt ge van lijd tot tijd bet

WONDEBPOEDER ASEPTA
dat voorkomt en op enkele dagen uwe hennen, duiven en kiekens bevrijdt van sterften door genezing 

van Cholera of Groenstikkenden afgang, Maagziekten, Leverziekten, Kropziekten, Poederkam  

Slecht ruiven, Uitzakken van den Legdarm, Snot, met Etter in de keel, Gezwollen kop e» 

toegenepen etterende oogen, Ouiziligheid en Onzekerheid in tert

In alle apotheken aan 3.50 fr. de doos. — Te verkrijgen te Rousselaere. Apotheker Vande) W alle  en 

Van Hou we ; te Iseghem, Laleman en Verhamme ; te Lichtervelde, Rosseel; te Thourout. De Mevere 

en Van lsacker ; Meenen Vanden Bussche ; Ieperen. Houtekier en Snoek ; Kortrijk. Apotheek De Krokodil.

Hoofddepot Apotheek M. M ULLIE, Marktplaats, STADEN.

S é *

spijsvertering 
Slapeloosheid 
Verzwakking 

der zenuwen
Eene gelukkige behandeling van 
een erg geval van neurasthénie

De Heer Green deed de droevige 
ondervinding op van de gevolgen 
eener plotselinge en erge verzwak
king. Neurasthenie was er het ge
volg van en hij leed verschrikkelijk 
aan slapeloosheid, slechte spijsver
tering en verzwakking der zenuwen.
De Tabletten van D r Cassell hebben 
hem echter volmaakte gezondheid en 
nieuwe levenskracht weergegeven,- 
wat hij in zijn onderteekende getui
genis verklaart.

Onderteekende getuigenis van den Heer Green
De Heer J. Green, 35, Higher Parr Street, Sint-Helens,

zegt : « Ik ben horlogemaker van beroep en door de 
ellende onder den oorlog geleden en het overdadig wer
ken, werd ik aldra overvallen door eene erge verzwakking ; 
ik was liet leven moe. Ik kan mijn staat van verval niet 
beschrijven, maar wat ik in alle oprechtheid zeggen kan, 
is dat ik mij verloren waande ; ik had geen kracht meer, 
geen eetlust, en mijn zenuwen waren verschrikkelijk zwak. 
Ik leed aan slapeloosheid, slechte spijsvertering, nog ver
ergerd door hevige pijnen ; ik was zoo teneçrgedrukt, dat 
ik bij het zien van eene begralenis hartkloppingen kreeg. 
Ik nam vele geneesmiddelen in, die hoegenaamd geen 
uitslag gaven. Toen beproefde ik de Tabletten van Dr Cas
sell en na een kort tijdverloop, begon ik me beter en op
gewekter te voelen. Mijn eetlust verbeterde, ik herwon al 
het verloren gewicht en tegenwoordig ben ik zoo wel te 
pas en zoo sterk als ik ooit in mijn leven geweest ben. »

M. J .  G r r e n .

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

morgens.

Het universeele familic- 
geneesmiddr! tegen

Z e nu w v e rs la p p in g  S k c t t . s p i j s v  r. 

Z e n u w a fm a tt in g  V e rm a g ' l in g  

O v e rs p an n in g  H a itK Io  i ing* n 

Z w a a rm o e d ig h e id  U itp u tt in g  

S la p e lo o s h e id  Zenuw kw a len  

B lo e d a rm o e d e  N ie rk w a len

In ’t  b ijzo nde r aanbeve len  
voor zoogende moeders 
en voor personen  die  de 
kw ade levens ja ren  door

m aken.

Tablettenvan

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

dos. Vanlandegbeirj-Behaeghe
fcrrote l /a rk t ,  21, ISEGHEM.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden vo >r 
mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

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

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

H A N D EL IN  KOLEN
Duiveneten 

Maïs, Duivenboonen, Fitsen, enz.

Jean SABBE-DECOCK
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.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach yan MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN F L O G O N W O L  

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEORAS,  

aan de voordeeligste prijzen.

S P  E D I G E  E N  T R O U W E  B E D I E N I N G .  
In ’t groot enjjn 't klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke

Antwerpen’s 
Bouw- & Hypotheek Bantc

Naamlooze Maatschappij 

Gesticht den 31-12-1908.
Zetel : Twaalfmaandenstraat, 13, ANTW ERPEN 

Maatschappelijk Kapitaal 10 Millioen Fr. 

Postcheckrekening : 019 Telefonen : Nr 434 & 3081 

VERZEKERDE PLAATSINGEN : 

Spaarboekjes aan 4. - 4 1/2 en 5 1 2 %  
Kasbons op naam aan 5 °/0 
Obligaties aan drager aan 5 1/2"'o

Leeningen op Hypotheek in tsten rang : 

Voorschotten voor aankoop of bouwen van 
woningen.

G R O O T E  K APITALEN  B E S C H IK B A A R
Voor nadere inlichtingen wende men zich te : 

E M E L G H E M : M. Aohiel Tanghe, Gemeentese- 
kretaris.
IS E G H E M : M. Fl. Behaeghe-Mulier, Gemeente
ontvanger, Van den Bogaerdelaan. 17 . 

L E D E G H E M  : Flavie Daels, Gemeentebedien-
de, Statiestraat, i5.

L E N D E L E D E : M. Aug Hoet, rustend onderwijzer. 
M E U L E B E K E  : M. Leo Declercq, rustend gemeen
tesecretaris.

O O S T - N IE U W K E R K E  : M. C. Steen-Ducat, rus
tend hoofdonderwijzer.

W Y N C K E L  St E L O l  : M. jJuies Oost-Van Hevel,
Handelaar ;

p. S. — In  el te gemeen'e waar de Bank nog 
niet vertegenwoordigd is, kunnen naarstige en alleen 
hoogst gewaardeerde personen zich aanbieden om 
als AG EN T  op te treden, — Gemakkelijk en weinig 
werk, loonend en zonder verplichting daarvoor 
rond te gaan.

Vergt niet de minste stoornis in zijn dagelijksch 
leven.

O c  PEL ICH  YSTRAAT, 12,

recht over Si Hiloniuskeik IS E G H E M .

In  de Belgische V lag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat, 25, ISEGHEM .

Verkoop van alie slach van kleederstoffen aan 

zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 

roupons en andere ellegocderen.
MOEDERS vooralleer aankoopen te doen, kom! 

zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 

ónmogelijk.

r Bank voor Handel en Nijverheid
N A A M LO O ZE  V E N N O O T S C H A P

Filiaal van de Volksbank van Leuven
HOOFDKANTOOR : KORTRIJK KAPITAAL FR. 6.000 000

B IJK A N T O O R  ISEGHEM, Marktstraat, 16
dat zich zal gelasten met alle Bank- en Beursverrichtingen zooals Rekeningen op zicht 
en termijn —  Rekeningen in buitenlandscn geld —  Aankoop en verkoop van vreemde 
munten en bankpapier, inning en disconteering van wissels Voorschotten op fondsen 

en goederen, kredietbrieven, spaarkas, enz.
Bureelen open van 9 tot 12 en 2 tot 4 uur. ’s Zaterdags alleen van 9 tot 12 uur.

"  -

---- 1 — air.- -A------- --fcus

= L ’E L E C T R O M O T I O N
TELEFOON 506

■ - -—  Hoveniers trant, KORTRIJK

Alle slach van Electrieke installatien

Herstellingen en hempwinden van HOHIJNIvN 

M ot oor s en Dinam os

Opening der N ieuwenJW inkel 

van IJZ E R E N W A R EN

GUSTAF LECLUYSE
R O U S S E L A R E S T R A A T .  125 

recht op de Ameyestraat) 

-------------- I S E G H E M  —  -----------

P r ij :
litri iiioot«* nnxi.-I h ■ 
mIs .1 u I • i 11. • ) W'i.nii

F r .  4 . 5 0  en F r .  9

al
i'üll l)«1 C;

nu 'A maal zooveel 
•'ii'i|o«.r d^apoih«-
‘ -’'.•H. Vr.'MK ili-
■ •il writer dn na-

Veno Drug C" Ltd, Manchester, England 
Algemeen Df.pot 

voor België en het Oroot Hertogdom : 

M a is o n  L ou is  S A N D E R S  

22, rue de la G lac ière , BRUSSEL

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.

V e r k o o p  van a l l e  s l a c h  van I J z e r e n w a r e n
voor

Timmermans, Borstel- en Borstelhoutmakers 

Zagen Vijlen —  Snijalaam

ook te bekomen

Alle s l a c h  van  K e u k e n -  en M e n a g e g e r i e f  
Potten. Pannen [in émail e, enz.

Genadige prijzen —  Trouwe bediening.

TEN BU R EELE VAN ’T BLAD
te bekomen

PARCHEM IN  P A P I KR
voor boter en kaas 

alsook voor vleesch in te pakken 

Bijzondere prijzen bij hoeveelheden.

Huis en Sieraadschilder

Henri VAN BELLE-0BYN
Meenenstraat, 74 ISEGHEM.

Aannemer van alle slach van Schilderwerken

Verkoop van 
Verven - Schilderalaam - Kleuren en Vernissen

Genadige prijzen — Trouwe bediening.

S S KTvî ;1 -, I c C ÿ

i Rurgers Vakmannen IJ
-^ï van allen aard, vooraleer g i j  u een nieuw "(À 

werktuig aanschaft, vraagt inlichtingen 'n  
r t  bij de « Maatschappij voor aankoop van 
| \  klein werkgetuig » Café Royal, Nieuw- v, 
L;i  straat, ISEGHEM  Door zijne tusschen- - t  

komst, zendt het Ministerie van Ambach
ten en Neringen kosteloos een Ingenieur 
om u op de hoogte te stellen, zoowel op 
technieksch als op ekonomieksch gebied, 
nopens het koopen van werktuig. Warneer 
de koop voltrokken is, g i j  bekomt nog 
eene premie van 5 ° c  met een vastgestelde 
maximum Benuttigt de toelagen welk ter 
uwer beschikking liggen, alsook de heil 
zame raadgevingen welke de Ingenieur u 
geven kan.

i 4

"V(i


