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DE STAKING
Dien avond ging de spoorbediende vergramd 

naar bed. Sedert acht dagen leefde hij in een 
dampkring die vol poeder hing.

De staking alhoewel algemeen, sloeif niet 
mee. De gezellen verslapten . verslapten ! . 
Zij waren de laatste ploeg en in dien ploeg 
waren er vier die wilden stand houden, drie 
die niet wilden...

Hij wilde stand houden .. vechten, strijden ; 
o h !  de klassenstrijd! Vloeken op de rijken !... 
vloeken op de burgerij !... vloeken op den 
eigendom !... vloeken op alles ! .. en maar 
alleen een sovjet laten leven, een sovjet van 
het zuiverste allooi, waar men over dood zou 
huilen van den morgen tot den avond ; een 
sovjet die de zuivere, allerzuiverste roode vlam 
zou zijn !. .

Terwijl hij nu die klaarte aanschouwde riep 
hem schielijk zijn vrouw : — « Gauw, kom
naar ons kind zien ! .. »

Met één sprong was hij bij de wieg Zijn 
vrouw hield het kind in hare armen, dat 
gansch blauw, de oogen uit het hoofd puilend, 
reutelde, alsof een onzienbare maar onverbid
delijke hand liet bij de keel hand gegrepen.

—  De kroep. ■ zei de moeder
—  Een geneesheer en vlug ! . riep de vader.
In dat voorstadje woonde de geneesheer 

heel ver Gelukkig was de vergaarplaats der 
taxi’s dicht bij Hij liep er henen :

—  Een taxi, g a u * ! . . .  mijn kind sterft!.. .
Een groep kerels met stokken gewapend

keken hem schuins, met kwade oogen aan. 
Een van hen Kwam dreigend op hem af :

Geen dwaasheden. . hein ?. of ge krijgt 
slagen !

’t Was de staking der taxi’s
— Maar mijn kind heeft de kroep !
—  Dat uw kind de kroep heeft, wat kan 

ons dat schelen !...
En ze keerden hem de rug toe.
Een oogenblik bekeek hij die uitgestrekte 

vergaarplaats, waar overal rijtuigen stonden 
die gemakkelijk 40 kilometers per uur konden 
doen . en het versmachten van zijn kind be
letten.. Maar onmogelijk zich van een te 
bedienen... ’t Is staking...

Dan zet hij het op een jloopen in den don 
keren nacht — want ook de gasontstekers 
zijn in staking, -  en ijlt naar den geneesheer. 
Hij komt nat bezweet aan. Hij belt .. belt 
nogmaals... Eindelijk gaat de deur open ’t Is 
de doktor zelf...

—  Heer doktor., mijn k in d .,  de kroep!.,.  
Gauw !

De geneesheer onderzocht hem, zijn vest, 
zijn klak :

—  Gij zijt aan den ijzerenweg?

—  Ja
—  Eli wel ! ik kom niet.
—  Neen ik doe gelijk gij... Ik ook ga in 

staking !...
—  Gij gaat toch mijn kind niet laten ster

ven ?...
—  Waarom niet ? juist gelijk gij de kin

deren van anderen hebt laten sterven ! . Links 
en rechts zijn hier kinderen gestorven dees 
week, bij gebrek aan melk .. de arme kleinen 
boezemden zeker zooveel belang in als de 
uwe. Is dat één oogenblik in aanmerking ge 
komen in uwe meetingen ?...  En verder. . Ten 
andere, Zie !...

***
Bij het schemeren van den dageraad, onder 

een fijnen striemenden regen, toonde de g e 
neesheer een heele rij werklieden, drukkers
gasten, kleine modisten, naaister, leursters, 
die gelaten, stilzwijgend voortstapten en stap 
voor stap hunne vier, vijf kilometers aflegden 
op een slijkerige w eg  om naar hun werk te 
gaan, geladen bovendien met hun gereedschap, 
met hun korf. Er waren er bij die hoestten, 
en andere die gapende schoenen droegen . en 
andere die geen regenscherm bij hadden .

Kijk ! Zij gaan ginder toekomen vermoeid, 
door en door nat voor gansch den dag Er 
zijn zwakke borsten bij die gemakkelijk de 
kiemen der longtering kunnen opdoen... Heeft 
die beschouwing eenigen invloed gehad op 
uwe oproerige besluiten ? Neen ! Eh wel, 
ik betaal u met uw eigen niunt !...

Met vernepen hart, loopt de man heen en 
doet terug den langen w eg  af tusschen die 
menschenmassa die naar de grootstad gaat

Daar komt hij aan een apotheek. Zij is g e 
sloten . hij klopt aan.

Serum, a u b., voor mijn arm kind dat 
aan sterven is van de kroep .

— Serum ? ik heb er geen..
—  Laat er aanstonds om loopen !
Ik kan niet. mijne twee helpers zijn in 

staking.
W aar is er te krijgen ?

== In het Hospitaal P.
— W aar is dat gelegen ?
—  De apotheker schrijft hem het adres. . 

Het was heel ver, zôô ver dat de man aar
zelde Spotternij der dingen ! de treinen 
stonden daar onbeweeglijk in den regen ; de 
statie was gesloten. .. ter oorzake der staking... 
zijn e staking Het gedacht aan zijn stervend 
kind gaf hem een nieuwen zweepslag en hij 
zette het weerom op een loopen. .

*** *

l'e  straten zijn nu stil en bijna verlaten.
Bij eiken stap k ijk t hij op hopend een taxi, 

een rijtu ig  te ontwaren.. M aar n ie ts !..
Een tram komt aangebold, geleid door een 

heel jonge man uitgejouwd door het gepeupel 
M aar die tram zit stampvol. En de straten 
verdwijnen de eene na de andere, eindeloos, 
en de regen valt maar altijd aan ...

Plots komt in zijn hart een schrik op. . 
Indien het Hospitaal P ... ook eens in staking 
was ?. . Indien al die geleerden, die bekwame 
geneesheeren weigerden hun ambt uit te oefe
nen ? . H ij heeft ertrens het beeld gezien van 
een geleerde die den kanker had gekregen door 
met radium te werken achtien uren pet dag, 
en opvolgendlijk zijn vingeren, zijn hand, zijn 
arm had verloren... en die voortw erkte.

Indien hij en zijn ambtgenoten eens niet meer 
voortwerkten ?. . Indien ook zij in staking 
gingen ?...

Het loopen heeft hem uitgeput... De man 
krijg t honger H ij ziet een bakker staan aan 
de deur van zijn w inkel.

—  Gauw. . twee pistolets !
—  Zelfs niet één !...
— » W aarom  niet ? ...
De staking brave man ! .. De mulders zijn  

in staking. .
—■ Z ij ook al ?...
De spoorbediende doet nog eenige stappen, 

valt dan doodmoe op een bank neer en droogt 
het zweet af van zijn voorhoofd T erw ijl hij 
daar in zijn  gedachten verdiept is, ziet hij 
drie magere schelmen op zokken naar hem 
toe kom en... hem om ringen...

—  Zeg tens, burger gij hebt daar een schoon 
zakhorloge ?.. Indien w ij ze ’ne keet - nationa- 
lizeerden « ?.

—  De man wil roepen... « o m  h u lp ! » . . .
—  't Is de moeite niet !. . de politie mannen 

zijn ook in staking. De schelmen trekken hun 
messen uit. De ongelukkige ziet zich reeds 
doorstoken en naar den anderen wereld ge
stuurd .. Dan zal hij ten minste 7ijn vel duur 
verkoopen ! . Plots staat hij recht, met klamme 
handen en met zweet aan de slapen...

—  Komt dan af, groQte lafaards! ..
***

Nat-bezweet wordt hij wakker, zittend op 
zijn bed, te midden zijner opgerolde en ver
frommelde beddelakens. M aar het kind slaapt 
gerust zijn beide vuistjes gesloten onder de 
zachte dekens . U it de keuken komt een geur 
van geroosterd brood en als hij zich aan tafel 
zet giet zijn vrouw hem een lekkere kom  
koffie in. .

—  Zeg v ro u u , ’k heb daar een verschrik
kelijke nachtmerrie gehad !...

Ah dew elke ? ...
—  Beeld u in dat iedereen in staking ging 

gelijk w ij .. maar iedereen, verstaat gij ?
—  Daf was zeker a a rd ig ? ...
—• Aardig . nog zóódanig niet ! ..
M aar nog bevend van den uitgestanen schrik 

drinkt hij gauw een slok van zijn warmen 
koffie..

Pierre l'Em ile■

Elecïrificalie der Provincie.
Verleden weck kwam de Provincieraad bijeen 

in buitengewone zitting ten einde —  benevens 
allerlei ander werk —  de electrificeering van 
van de Provincie te bespreken. Vroeger hebben 
wij de groote lijnen aangegegeven. vervat in 
het voorstel der bijzondere kommissie. De Pro
vincie wordt verdeeld in twee deelen : Het 
eerste gewest bestaat uit het Noorder en Noord- 
Oostelijk gedeelte der Provincie, reeds gedeel
telijk door centralen van Oostende en Langer- 
brugge gespezen, en uit het zuidelijk en zuid-

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

de

w e s ê lijk  gedeelte der Provincie, staande onder 
den invloed van de centrale van Sweveghem. 
Het tweede gewest is dit van Dixinude-Veurne 
en wordt begrensd door de volgende gemeenten : 
Westende Slype, Zevecote, Couckelaere, Cor- 
tem rrk . Gits, Hooglede, Sta len, Meckern, Bix- 
schcote, Boesinghe, Woesten, Proven, de 
fra n c h e  grens en de Noordzee.

D e; rol van de Provincie zou zijn :
l .£ —  In het eerste gewest a) rol van raad 

gevihg, van ordening en van overtuiging. Zij 
zou den toestand van een groep gemeenten 
onderzoeken, een gezamentlijk ontwerp opma
k e n ! zou de gezegde gemeenten bijeenroepen 
om een akkoord onder hen te bewerken de 
vergsjinningskontrakten d e ruitdeelingsmaatschap- 
P'Je'% vaststellen en bespreken, of het stichten 
v a n j wedergemeentelijke verspreidingsdiensten 
uitlokken geheel de bewerkin ; mat raïd en 
d a a l bijstaan en er een verder waakzaam oog 
overf houden b) Rol van subsidieerende macht 
De provincie zou voor een derde tusschenkomen 
in kosten der lage spanning; de gemeente 
voor een ander derde ; het laatste derde zou 
doo»v de uitbatende maatschappij aangebracht 
w o ije n . D it zou ean: uit^a/e mede «renden 
van%  millioen. De Provincie doet enkel eene 
leening van een derde kapitad Eene vergoedin-' 

’[oebte kilowatt zou door de miatsc'iapp j 
w o rden ; vergoe ling die in allereersten 

ïu dienen om de annuiteu der door de 
en in volgende orde om de annuïteit 
Ie Prèvintie  onderschreven som te 

eerst wanneer er genoeg opge- 
inlrest en jaardooding van 

ontleende kapitaal te
• aar deel eischen 
Ie eerste jaren de 

op'orengst’ voor de Provincie zal nul zijn 
W anneer wij nu rekenen dat binnen drie jaar 
dit voorstel kan verwezentlij’ct worden zoo zal 
de Provincie in drie maal 5 millioen hiervoor 
noodig hebben en dus jaarlijks volgende in- 
tresren en jaardooding moeten afdragen

het eerste jaar 85,000 fr.
het tweede jaar 255.000 frank ;
het derde faar 475.000 frank ; 

en zoo voort tot 1930 alle jaar 475.W)0 fr.
II In het tweede gewest wordt een dubbele 

operatie gedaan ;
a) vooreerst zou de Provincie daar zelf het 

hoogspanningsnnet aanleggen Zij zou de stroom 
koopen aan de centrale en vervoeren tot aan 
de kom der gemeente. Dus neemt zij op haar 
het plaatsen van het net van hooge spanning, 
zijne bewaking en zijn onderhoud ; het daar- 
stellen en benuttigen der vervormingskabienen 
van hoosre en lage spanning ; het ontvangen 
en de betaling van den stroom der hooge 
spanning genomen bij de voortbrengers, de 
levering en het invorderen van den stroom der 
lage spanning aan de verspreiders Dit zou 
gebeuren in twee maal. Eene eerste lijn zou 
loopen over 46 gemeenten en kosten 6 millioen 
Een tweede lijn over 22 andere gemeenten en 
kosten fr. 1.725.000 fr., totaal 7.725 000 fr. 
of in ronde cijfers 8 millioen. De Provincie 
zou hiertoe trachten door een hulpgeld te be 
komen van wegens de Regeering of door het 
afkoopen van oorlogsschadevergoedingen, de 
uitgaven te brengen op 4 milioen

Voor dit gedeelte komt een nieuwe factor 
bij Vermits de hoogspanning de eigendom 
is der Provincie, moet zij ook zorgen voor 
het onderhoud Dit zou kosten in 1930 ; personeel
1 10.000 fr. ; algemeene onkosten 30.000 fr. ; 
onderhoud 2,5 0/o op 7 millioen 175 000 fr. 
4- industrieele aflossing 1,25 0/p 't zij 87.500 
fr totaal 372.500 frank Anderzijds word t-e- 
rekend dat in 1930 de provincie 903,000 fr. 
ontvangsten zou hebben. Om breedte rekenen 
laat ons nemen dat tot 1930 deze kosten zouden 
gelijk zijn aan de ontvangsten en dus geen 
bijzondere uitgaven hiervoor moeten voorzien 
worden.

b) Eers het hoogspanningsnet gelegd wordt 
het regiem der eerste streek hier ook toegepast. 
Doch vermits in dit geval het kapitaal ge
vormd wordt 1/3 door de maatschappij, 1/3 
door de gemeente, 1/3 door de provincie, zoo 
zal de provincie hier voor 2/3 moeten tusschen
komen vermits zij de maatschappij zelf is. Dit
zou de Provincie kosten 4 milioen Dus a) 
en b! geven 8,000,000 samen Nog eens be
rekend over 3 jaar hebben wij ;

Het eerste jaar interest en jaardooding 170 000
fr

Het tweede jaar 475.000 fr.
Het derde jaar 685.000 fr.
Wij berekenen op 3 jaar omdat ingeval de 

Provintie oorlogschade aankoopt zij dit dade
lijk zal moeten doen en dan ook dadelijk over 
groote sommen dient te beschikken. Daarbij 
zelfs al moest de werking gaan over meer 
jaren, er zullen wel bijuitgaven genoeg komen

om onze berekening op de eerste drie jaar 
te wettigen

lil. —  Samenvatting der lasten van streek
i en II :

Eerste jaar 8 'i.OOO -f  170 000 =  255.000. 
Tw eede jaar 255,000 +  475.000 =  730,000. 
Derde jaar 475.000 +  685 000 = 1 . 1 6 0  000.
Zoo moeten wij voortrekenen tot 1930 wan

neer de exploitatie normaal zal komen te staan. 
Alsdan zou de Provincie mogen rekenen op 
ontvangsten Voor het hoogspanningsnet zou 
dit volgens berekening volgende cijfers geven : 

In 1930 te kort 332,000
In 1935 te kort 117.000
In 1940 te kort 64.000
In 1945 winst 50 000
Het verslag der commissie geeft geen cijfers 

op vo >r ’het laagspanningsnet. Daar echter de 
Provincie hier maar tusschenkomt wanneer ook 
de gemeerte, tusschenkomt is het te voorzien 
dat zulks maar gebeuren zal wanneer de
gemeente zeker is van haar interest cn dus 
mo.!en wij aannemen en optimistis gesproken 
dat in 1930 het laagspanningsnet zijn kosten 
dekken zal Als besluit mogen wij zeggen dat 
de Provincie voor eene jaarlijkrche uitgave 
zal komen te s'aan van middelmatig 750 000 
frank, welke som door nieuwe belastingen zal 
moeten gedekt vvor en. Nu komt de vraag 
of de Provincie hiertoe reeds vooruitzichten 
heeft en dan ook of practisch het aanleggen 
van die \verken de kosten loonen die de Pro
vincie ervoor doen zal ? Het is zeker dat 
de meeste burgers nu reeds gebukt gaan onder 
den last der belastingen. Een oogenblik zal 
er komen dat zij niet meer te dragen vallen. 
Verder moet ook aangestipt worden dat het 
opgaan der prijzen veel teleurstelling noe 
midebrengtri kan in de berekeningen. Zoo wij 
het goed voor hebben is er sedert de kom
missie haar cijfers opuaf, een opslag van 20 0/0 
gekomen in de noodde grondstoffen en loonen. 
Zoo dit waar is, dan zou ten ook onze cijfers 
met 20 0/0 dienen verhoogd. De elcctrificatie 
der Proviniie is een lofweerdig gedacht doch 
vergeten wij niet dat de openbare finanties in 
nood zijn. het leven duur, en de belas
tingen zwaar drukken op ons volk.

Het is teeken van wijs bestuur dat de Pro
vincie genomen heeft m?t niet overijld te werk 
te gaan, maar de zaak te verzenden naar de 
volgende gewone zittijd om intussciien het nut 
en de opbrengst grondig te kunnen instudeeren.

O v e r  d e  s t a k i n g  op d e
ÏJzereowegen, Post, Telefoon, enz.
W ij lezen in het « Weekblad H anielen N ij■ 

verheidskamer » ’ t volgende.
Hetgeen gebeurd is deze laatste dagen, zal 

veel menschen doen nadenken hebben ; voor 
menigeen zal het eene ontgoocheling zijn, en 
aan all<-n zal het de oogen geopend hebben.

Er zijn twee roote lessen uit te rapen. Als 
wij zien, dat werklieden en bedienden «die onder 
de meest ontwikkelden moeten gerekend worden 
slavelijk eenen hoop schreeuwers en postjesja’ 
gers en postjes bezitters volgen, en verkiezen 
deze dwingelanden slaafsch te dienen, lieverdan 
hunne ciWeke plichten te vervullen, zij weten 
en ondervinden nochtans dat ieder centiem die 
onze frank in wisselwaarde verliest, ieder cent 
verhoog in levensduurte, ieder frank belasting 
die geheven wordt, ook onvermijdelijk door 
hen moet uitgezweet worden, zooals door ie
dereen.

Wij bestätigen dat niettegenstaande dit alle3 : 
zij roekloos alle verkeer stop zetten, alle Handel
& Nijverheid, alle voortbrengst te niet doen : 
onbezorgd millioenen waren laten bederven, 
^schade in Antwerpen alleen een milliard) ’s lands 
welvaren, reeds zoo schrap, voor jaren misschien 
achteruit brengen.

Moeten wij dan niet bekennen dat die toe
gevendheid aan alle vragen en eischen, die lang
durige en dagelijksche ophitsingen, het stellen 
en verdedigen van alle zotte eischen en onmo
gelijke idealen, op het eind een revolutionairen 
geest in het volk heeft doen ontstaan, en menig 
hoofd op hol gebracht heeft. Hoe anders uit
leggen als men oude lieden die voor redelijk 
en verstandig willen doorgaan, hoort bekennen, 
als iets heel ge .\oons, dat zij niet meer willen 
gehoorzamen aan hunne oversten, aangesteld 
door het landbestuur, dus wettelijke overheid 
nochtans, omdat de hoofden hunn r Syndikaten 
de wet stellen en willen hunne eischen doen 
doorgaan, onder de bedreiging van stakingen.

Dit is noch min noch meer eene bolchevis
tische opvatting der werkregeling.

Eenen staat in eenen staat maken, ban of 
mag een lan Isbestuur zoo iets dulden : het leven 
ware onmogelijk, het ware eene gedurige on
zekerheid in Handel en neeringen, onzekerheid 
in voeding, onzekerheid in verkeer, in een|woord; 
revolutie, ondergang,ellende voor iedereen.



Dat men de treurige uitwerksels nazie, die 
zulke stellingen in andere landen te weeg g e
bracht hebben; maar moedwillig weigeren die 
werklieden en bedienden de oogen te openen, en 
de waarheid te zien ! !

Dat de meening van eenige honderden deze 
van millioenen anderen overvleugele dat kan 
niet, dat zal niet.

Hij zij burger, landbouwer of werkman, slaafscli 
deze wantoestand dulden is onmogelijk.

Daaruit komen wij aan de tweede les of 
waarschuwing !

Het moet gedaan zijn met de onverschillig 
heid van velen. Alle personen die voor rusten 
orde zijn, gelijk tot welken stand zij beliooren 
moeten elkander steunen, moeten hand aan 
’t werk slaan, opofferingen van tijd en geld kun
nen doen om deze rust en orde te helpen 
handhaven. De verdoold; onderwijzen en op 
den goeden weg brengen, steunen waar het 
Tioodig is, en afkeuren waar er dient afgekeurd 
te worden, tegenwerken waar er misbruiken 
zijn. en straffen wat dient gestraft te worden, en 
beloonen waar er verdiensten zijn, daar is de 
redding der maatschappij.

Het is meer dan tijd geworden dat de jacht 
naar alle soorten idealen gedaan zij ! Een mensch 
leeft niet met idealen ! Wij hebben sedert den 
oorlog niets anders gezien en nu ondervinden 
wij waar dit all^s ons gebracht heeft.

Er moet praktische werkinggebeuren, rekening 
houdende van iedereen, van iederen stand, en 
de levens noodwendigheden ervan. De belangen 
van allen moeten in acht genomen worden, wil 
men eendracht, welstand aan ons land schenken 
en bewaren.

Binnenlandsehe Politiek.
Een ernstige gebeurtenis in onze politiek, is 

zeker wel den brief die Z. M. Koning Albert 
zond naar M. Devèze, Minister van Landsver
dediging, nopens den diensttijd der soldaten en 
over het inrichten van een goed en sterk leger.

De kwestie was of er in de Kamer eene 
meederheid zoude gevonden geweest zijn, om 
het militaire statut van M. Devèze goed te 
keuren die den diensttijd brengt op 8 , 10 , 12 
en 13 maanden.

De socialisten vragen 6 maanden, de deino- 
kraten hielden zich met 8 maanden tevreden.

Door het schrijven van den Koning aan de 
Minister van Landsverdediging, heeft de politiek 
rondom dit vraagstuk eene geheel andere wen
ding genomen. De Koning heeft zoo men zegt 
zijne kroon ontbloot, en zijn gezag van opper
bevelhebber van het Belgische leger in de weeg
schaal geworpen. Hij acht het zich ten plichte, 
zegt Zijn Majesteit in haar schrijven, de aan
dacht van het land te vestigen op de verlen
ging van krijgsdienst. De brief van de koning 
wierd aan de drukpers medegedeeld.

In het schrijven van den Koning wordt toch 
verklaard dat die verlenging van diensttijd 
maar van tijdelijken aard is, en dat den 10 
maandelijkschen diensttijd toch als basis blijft 
voortbestaan, dat vermits wij het Roerge
bied bezetten en nog vele jaren aldaar 
een sterke bezetting zullen moeten behouden 
heeft tuen het noodig geacht ook een sterke 

legerorganisatie op voet te houden
De zware offers zoo van manschappen als 

van lasten zullen nogmaals meest de talrijke 
gezinnen treffen, en ’t is lan .s  daar dat er 
nog wat tegenstand zou kunnen komen

Bene gewichtige verklaring van 
M. Moyersoen, m inister van n ij
verheid en arbeid

Ue «Katholieko Jonge Wacht» van Schaerbeek 

vierde Zondag laatst haar 20 jarig bestaan.

De feestelijkheden omvatteden eene plechtigeju- 

belmis,. eene groote algemeene vergadering en tot 

slot eeu banket, bijgewoond door een aantal katho
lieke voormannen der politiek, waaronder M Moy

ersoen, minister van Nijverheid en Arbeid, die een, 
zeer belangrijke toespraak hield.

.De heer Moyersoen na de «Jonge W acht» van 

Schaerbeek bedankt en galnk gewenscht te hebben 

zegt hartelijk verheugd te zijn, zich te midden van 

katholiekeh te bevinden die weten, dat in plaats 

van zich te vermaken en zich te verheugen, er 
er strijd te voeren is en een ideaal te dienen

Het land is nog niet hersteld van den oorlog ; 
we leven iu eene geschokte maatschappij, in den 

goschokten ökonomischen on politiek en toestand.

De toestand komt duister voor De vrede bestaat 

nog niet en men viert feest ; men danst óp een 
vuurberg.

De opstand wordt sedert jaren langs alle kan
ten gepreekt.

Is het te verwonderen dat er zich van tijd tot 
tijd botsingen voordoen. Gister was het de werk

staking der mijnwerkers ; heden is het de opstand 
der spoonnannen.

Er zijn lieden die uitsluitend van het bedrijf van 

ophitser leven, dat hedendaags een bestaan uitmaakt 
en dat soms tot fortuin leidt.

Heden zouden de leiders de beweging die zij 

ontketend hebben willen tegen houden. Ze kunnen 

niet meer. Zij hebben alles wat zo verdiend heb

ben. Wie wind zaait zal storm oogsten.

Ongelukkiglijk, er zijn onschuldigen die boeten 

voor do fout der plichtigen en het economisch 
leven van het land is ontredderd

In deze omstandigheden is de rol van het Gou

vernement soïns p ijn lijk  en moeilijk. Sommigen 

zouden overeenkomsten willen treffen of terugwerkin

gen. We kunnen ten geenen prijze de minste toe

geving doen. We zullen onze politiek morgen 

voortzetter gelijk wij ze gisteren voerden.

Het betaamt een oproep te doen tot de jeugd 

opdat zij ter hulp kome Indien de toestand ge

schokt is, lig t de oorzaak in de vermindering van 

het godsdienstig gevoel der menigte. Mijne Heeren, 

ge moot u toewijden aan do opvoeding der massa. 

Zonder dat gaan we de godsdienstige, politieke en j  

maatschappelijke neerlaag tegemoot

Behoort het niet aan de katholieke jeugd de 

plaats van de gepantenteerde en rentenierende op- 

hitsers in te nemen,, die de bevolking bedriegen?

Ik wensch dat uwe maatschappij groeio en biocie.
( Geestdriftige toejuichingen.)

ting 1923 op 3, 4, 5, en 6 Juli aanstaande, 
telkens om 8 u . ’s morgens. De belanghebbende 
zullen ten huize daartoe geroepen worden door 
de Gemeentebesturen.

MILITIE 1923 J
De wervingscommissie zal zetelen te Brugge 

op de dagen en voor de gem eenten, zooals 
hieronder aangeduid, telkens te beginnen van
8 ure ’ s morgens.

JUNI
Vrijdag 15 Wynckel St- Eloy, 28 ingeschre

venen.
Maandag 18 — Ardoye, 52, Eegheni; 8 . 
Dinsdag 19 -  Aerseele. 14, Beveren (Rouss.) 13, 

Cachtem 16, Caeneghem, 1 1 , Ouckene, 6 . 
Woensdag 20 — Coolscamp, 22 , Dadizeele, 18, 

Denterghem, 17.
Donderdag 2 1 — Emelghem, 13, G its . 22, Hoogh- 

lede, lö, Oostnieu wkerke, 9 
Vrijdag 22 Ingelmunster 67 
Maandag 25 —  Iseghem de 60 eerste der alpha

betische lijst.
Dijnsdag 26 — Iseghem, 56 volgende, Marcke- 

ghem, 4
Woensdag 27 —  Ledeghem, 32, Pitthem 25. 
Donderdag 28 —  Lichtervelde 36, Ousselghem
11, Oyghem 13.
Vrijdag 29 —  Meulebeke, 59 

JULI
Maandag 2 — Oostroosbeke, 45, Rolleghem-Ca- 

pelle, 1 1 .
Dijnsdag 3 Rousselare. de 60 eerste der al 

phabetische lijst.
Woensdag 4 — Rousselare. 60 volgende 
Donderdag 5 ld. 60 volgende
Vrijdag 6 — ld. 27 volgende.

Wielsbeke, 25.
Maandag, 9 Ruinbeke. 40, Thielt, de 20 eerste 

der alphabetische lijst 
Dinsdag 10 Thielt, 62 volgende.
Woensdag 11 Ruysselede, 56, Schuyffersca- 

pelle,, 8
j Donderdag 12 —  Swevezeele, 52, Vyve St. 

Baafs, 8
; Vrijdag 13 -  Wacken, 1 1 , Wynghene, 42

Bericht aan de dienstplichtigen van 1923.
De dienstplichtigen van 1923 die te beginnen 

van af 15 Mei voor de wervingsbureelen zullen 
verschijnen om er nopens hunne lichamelijke 
geschiktheid onderzocht te worden, zullen studie- 
bewijsschriften moeten inleveren, uitgaande van 
de schoolhoofden en vermeldende, met juistheid, 
de afgedane klassen (graad der studiën .

Het handteeken van het schoolhoofd zal door 
den burgemeester wettig verklaard worden

De voor den dienst aangeduide dienstplich
tigen, wiens getuigschriften niet zullen bewijzen 
dat zij met vrucht de twee eerste graden der 
lagere studiën gevolgd hebben, hoeven eene be
knopte proef, in ’t bijzijn van den commandant 
van het wervingsbureel te onderstaan, om toe 
'te laten te oordeelen over hunnen graad van 

j ontwikkeling.

P r i e s t e r w i j d i n g .
Verleden zaterdag heeft Mgr. de Hisschop van 

Brugge verschillige priesters gewijd, alsook 
eenige diakens en subdiakens, onder deze : Eerw. 
Heer Maurice Pieters zoon van M. Jules Pieters 
Vandoorne, geboren te Rolleiïhem-Capeüe vo 
nende te Iseghem. In het Bisdom Gent ont 
ving de Eerw, Heer Leo Sintobin, zoon van 
wijlen heer Charles Sintobin-Mestdagh denzelï 
den dag het onderdiakonaat Wierden ook deze 
week tot Pastor benoemd : Westcapelle. de E.
11. Leleu, id te Waerdamme, in vervanging van 
den E H. D’ Hertoghe, ontslaggever ; te Oo 
teghem, de E H. Kiecken, id. te Brielen, in ver
vanging van den E. H. Maernoudt, die zijne 
rust neemt ; te Oostyeld-onder-Oedelen, de E. 
H Schottev, onderpastor te St. joris-ten Distel, 
in vervanging van E. H Van Slgmbroeck, over 
leden ; te Waerdamme. de E. H. D ’ Hallewein, 
bestuurder der Zusters van het Geloof te Thielt ; 
te Ten-Brielen-bij-Komen, de E. H. De Poorter, 
dienstdoende pastoor aldaar.

S T A D S N IE U W S
Katholieke Burgersbond

Afdeeling : Aankoop van klein Werktuig

In de laatste weken werden nog verschillige 
aanvragen gedaan voor het aankoopen van 
alaam. De aanvragen werden al opgemaakt 
en opgezonden en voor eenige zelfs werd de 
toelaag reeds toegestaan.

Enkele aanvragen werden door inwoners der 
omliggende gemeenten rechtstreeks naar het 
Ministerie opgezonden. Hun werd door ’t Mi
nisterie de mare gedaan dat zij zich naar Iseghem 
moesten wenden. Dat maakt dat er, onder 
andere van Winkel St Eloi, Moorslede en van 
Beythern, bij ons hun aanvraag zijn komen 
doen.

Wij bestaiigen echter dat onze burgers, hier 
te Iseghem ook al beter en beter de voordeelen 
beseffen en opkomen. Zij hebben-gelijk : hoe 
meer hoe liever, ’t En kan niet anders dan 
ze bevoordeeligen en de nijverheid vooruit helpen.

Wij zijn gereed om alle inlichtingen te ver
schaffen aan die ’t begeeren.

Het Bestuur.

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 Ainand Vanden Berghe, Voorzitter 
van den Katholieken Burgersbond, of bij de 
Heeren Camiel Bourgeois én C. Sintobin, de 
Pelichystraat, Schrijvers van den Bond.

Aan de miiitianen der lichting 1923 eu4e 
jongelingen geboren 1904 en l$0ö,

Het wervingsbureel van Brugge zitting hou
dende in de St. Jacobsstraat n. 36 Concertzaal, 
onder de bevelen van Major Dotheé, heeft zijne 
bureelen in de Hooistraat n. 21 Brugge. Dit 
bureel zal overgaan tot het lichamelijk onder- j  

zoek der jongelingen ingeschreven voor de lich- '

Een onzer medeburgers M. Roger Ameye De 
clercq leeraar in handelswetenschappen en 
boekhouden aan de stadsnijverheidsschool zal een 
een zeer belangrijk werk over ’t boekhouden in 
druk laten verschijnen

Vereenvoudigd Boekhouden
Het 's een boek voor de praktijk waar theorie 

zooveel mogelijk weggelaten is. Het komt ten 
dienste van kleine en middelbare handelsonder
nemingen Toepassing tot de nijverheid kan ech
ter geinakkelijk bekomen worden Het geeft 
voorbeelden aan welke uitgewerkt zijn tot Balans
invulling van belastingsformulieren-bedrijfsstatis- 
tiek en prijsberekeningen.

De indeeling der dagboeken berust op een 
princiep dat, naar ons weten, tot nu toe nog 
niet is toegepast geworden, uitgebreide toelich
tingen geven naast elk dagboek de gebruikwijze 
aan De dagboeken kunnen geleidelijk ingevoerd

worden zonder omwenteling te brengen in de 
bestaande boekhouding: De moeilijkheid van al les, 
zoo in eens te veranderen wordt daardoor Ver
meden wat zeker wel een grcot voordeel is.

De gegevens in de dagboeken verzameld wor
den verder rechtstreeks in het algemeen groot
boek overgebracht zonder tusschenkomst van 
het Journal waarvan het bijhouden zoo dikwijls 
moeilijkheden en kopbrekingen medebrengt.

Vereenvoudiging van vorm en indeeling waarbij 
verkoop-inkoop en bedrijfskosten door de boek
houding steeds voor oogen gehouden worden, 
zijn in een woord de hoofdgedachten en keu- 
teekens waarop het stelsel steunt en zich ten 
dienste van de praktijk komt stellen.

Het bestuur van den katholieken Burgersbond, 
inziende dat er groot voordeel gelegen is voor 
de handel en nijverheid een goede boekhouding 
te houden, heeft besloten alles te doen wat 
mogelijk is om de leden van den bond hier 
over in te lichten en te onderwijzen

Reeds voorgaandelijk wierd er over boekhou
ding verschillige reeksen lessen gegeven.

Nu zal het werkje van M. Roger Ameye 
hier ten gepasten tijde verschijnen om die 
lessen goed in praktijk te stellen met de nuttige 
inlichtingen die men daar zal kunnenJn vinden. 

De prijs van het boek is 2 fr en te verkrijgen bij 
inschrijving het zij in het lokaal van den Ka
tholieken Burgersbohd, Nieuwstraat', 18, of bij 
de schrijvers van den-bond de . heeren C. Bour 
geois en Cyrille Sintobin.

Verleden zaterdag wierd eene vrouw op 
onzen wekelijkschen markt aangehouden, ver 
dacht van iets ontstolen te hebben De zaak 
kwam weldra klaar dat het kanneken die de 
marktkramer beweerd hem toe te beliooren, 
reeds voorgaandelijk sedert eenige weken bij 
hem was gekocht geweest. De eerlijkheid‘dezer 
vrouw wierd aldus met doorstaande bewijzen 
bevestigd. -

—  Dinsdag aanstaande 5 Juni zal het huwelijk 
ingezegend worden van M. -Frans, Van Over- 
berghe, oorlogsvrijwilliger, reserve luitenant 
van het 2 regt. Carabiniers, vereerd met het 
Oorlogskruis met palm, medalie van den Yzer, 
met mejuffer Nelly Lambert.

Het huwelijk zal ingezegend worden in de 
kerk van den H. Philippus Nery, Boendaelsche- 
steenweg te Elsene bij Brussel om 11 1/2 u. 
voormiddag M Frans Van Overbergh is de 
zoon van M. Cyriel Van Overbergh senator, 
en Mevrouw Van Overberghe geboren Elvira 
Ameye en kleinzoon van wijlen M. Albert 
Ameye-Verhoost, gewezen schepen der stad 
Iseghem.

Wij wenschen aan het jonge paar alle heil 
geluk en voorspoed in hun nieuwen staat.

Het Parket van Kortrijk is Dinsdag 
alhier in de statie afgestapt ten einde een on
derzoek in te stellen nopens eene aanklacht 

i die gedaan geweest was over het beschadigen 
der telefoontoestellen Na genomene inlichtingen 
gebben wij te wete gekomen dat de rechterlijke 
overheid niet de minste daad van sabotage 
heeft vastgesteld, en zoo de dienst onderbroken 
is geweest, dit aan geene kwaadwilligheid

■ was toe te schrijven.

Parochie H. Hert -  Iseghem
Morgen Zondag, zijnde de eerste Zondag 

der maand Juni, beginnen in de kerk dezer 
Parochie de achtd3agsche cefeningen ter eere 
van ’t H. Hert van Jezus.

Onder al de missen is er een klein in/ei-- 
dingssermoen. ’s Avonds opening der achtdaag 
sehe plechtigheid ter eere van 't H. Hert van 

! /ezus. -
Om 5 1/2 ure : Vespers, Groot Sermoen 

en toewijding der parochie aan het H. Hert 
van Jezus.

De volgende dagen in dr 6 ure mis kleine 
onderrichting en ’s avonds te 7 i 2 ure pater 

! nooster en groot Sermoen door Eerw. Pater 
> CYRILLE, Passionist.

Vrijdag 8 Juni : Feestdag van 't H Hert, \ 
biddag eri algemeene communie.

Zondag 10 Juni, om 4 ure s ’ namiddags, j 
zeer plechtige en luisterlijk ; Processie op de 
parochie. Verschillige nieuwe groepen en mu
ziekmaatschappijen zullen dezen plechtigen en 
godsdienstigen stoet opluisteren 

Als het weder gunstig is, mag men zich 
dien dag op de parochie van ’t II. Hert aan ; 
zeer veel volk verwachten 

A l de parochianen worden vriendelijk verzocht 
hunne huizen te versieren en te bevlaggen, en 
de straten met groen en bloemen schoon te 
bestrooien.

Ieder- doe zijn beste en wij verwachten bij
zonderlijk veel mannen. De Kerk, zooals alle 
Zondagen, moet binst de weke veel te klein zijn.

.17en kan, mits één frank ’s jaars, lid  worden 
van 't Broederschap van 7  H. Hert. Naam en 
adres opgeven aan E  H. Onderpastoor.

- 75 JARIG JUBELFEEST -
in de J o n g e l i n g e n : C o n g r e g a t i e  van Is e g h e m  

(SE P T E M B E R  1847 JUNI 1923)
I. VOORBEREIDE OEFENING : RETRAITE 

(in de Kapel der Congregatie

Juni 6, (Woensdag) : ’s Avonds te 8 . ure : 
Opening « Veni Creator * Lof Sermoen. } 

Juni 7, ‘Donderdag : Octaafdag van ’t Feest 
van 7 H. Sakrament : ’s Morgends te 6 uren : 
Communiemis en Sermoen ; ’s Avonds te 8 uren : 
Rozenkrans -  Lof Sermoen.

Juni 8, (Vrijdag : -Feest van ’t H. Hert van 
Jesus : i.Gelijk op Donderdag).

Juni 9, (Zaterdag); Feest ;. van O. L. Vrouw, 
Middelares aller Genaden : ’s Morgends te 6 
uren : Communiemis en Sermoen ; ’s Namid
dags : Biecht in de Kerk — Geen oefening 
in de Kapel.

Juni 10 (Zondag) : ’s Morgends, te 7 uren 
KapeL : Communiemis met onderrichting te 
lü uren Kerk) : Hoogmis m et gelegenheids 
Sermoen; ’s Namiddags, te 2« uren Kapel) : 
Lof Opdracht Slot Sermoen.

Bemerk : Tot de Retraite worden uitgenoodigd 
alle Jonkheden. zelfs deze die geen Congrega- 
nist zijn en ook de gewezen Congreganisten.
— Het H. Sacrament za l gedurende de dagen 
der Retraite berusten in de Kapel —  De Ser
moenen worden gepredikt door Eerw. Pater 
FLA VIA AN, Capucien van ’t Klooster van Aalst.

De Vlaamsche Meisjesbond heeft de eer de 
Iseghemsche bevolking uit te. iioodigen tot den 
feestavond' die zat gehouden worden op Maan
dag 11 Juni te ö.ure, zeer stipt, in de Feestzaal 
van « Ons Oildenhuis »

Voordracht met Prachtige Lichtbeelden
over het leven der 

Gelukzalige Theresia van het Kind Jesus
Karmelietes te Lhieu-V .Frankrijk) 

gegeven door Eerw. Pater BH RTH OLD O. K.
Zuster Theresia werd gelukzalig verklaard te 

Rome op 29 April laatst leden. Haar leven is 
zoo wonderbaar, zoo schoon en zoo heilig ; 
geheel de katholieke wereld spreekt van deze 
lievelinge varf Jesus’ Hart.

Laat derhalve deze schoone gelegenheid niet 
voorbijgaan zonder te gaan luisteren naar de

■ voordracht van Pater Berthold. hl verschillende 
! steden en dorpen, genoot deze vertooning steeds 

j  een grooten bijval : zij wordt gegeven ten voor- 
deele der missiën

De ingangsprijs is bepaald op ' 2 frank. Kaar 
! ten zullen teil huize aangeboden worden door 
j de leden van den meisjesbond, en zullen te ver

krijgen z-ijn op den dag der uitvoering. aan den 
ingang der zaal vanal 5 1/2 ure

Het Béstuur.

Het werk op den ijzerenweg hernomen.
Het werk op den ijzerenweg is hernomen 

[ sedert Vrijdag 1 Juni. Het gouvernement is 
bij zijn standpunt gebleven gelijk liet de mi
nister uiteenzette in zijne redevoering in de 
Kamer gedaan den 3 Mei laatst. Het getal 

I afgedankten beloopt tot 164 en dé minister ver
klaard geen één dezer meer te willen iu dienst 

! aanveerden.

Burgerstand— Iseghem
G E B O O R T E N  : 

j Walter Vànliauwaert, zv Philomin en Rachel 
1 Dèmeürisse, Ommegangstraat Marie De 
I liiuynck, dv. Jules en Emma Vannieuwenhuyze, 

Dwéérsstraat, 25. Victor Herman, zv. Gus
taf en Rachel Van Iseghem, Rousselarestr., 230. 
Georges Vennaut, zv. Alfons en Marie Leen- 

, knecht, Boschin, 77. .—- Simonne Demuynck, 
dv. Georges en Ivonne Delanno.y, Rousselare- 
straat 117 Albert Soenen, zv. Gustaf en 
Suzanne Deschryvere, krekelstraa', 166 

j Julien , Vansteenkiste, zv. Aloise en Celina De 
Ievallèe, Krekelstraat 1. Raphaëlla Casier,

I dv. Emeric en Romanie Goddeeris, Meenen- 
straat, 42. - Maria Vandominele, dv Gerard
en Gabrielle Demuynck, Slabbaardstr. 33. 

j  Georges Vanwynsberghe. zv. Camille en Mar
gareta Geldof. Boschm. 51.

ST E R F G E V A L L E N  :
Constantin Vanderineersch, peerdenknecht. 

7 1 j . zv Ferdinand en Juliana Platteeuw.

S T A D  ISEGHEM. 

MILITIE "I 924
De Burgemeester der Stad Iseghem maakt 

bekend, dat de jongelingen geboren in 1904, 
en de stad bewonende zich dienen aan te 
melden in het

Stadhuis, Bureel Burgerstand 
om hunne inschrijving' te vragen voor de 
lichting van 1924 

Het Bureel is -open alle werkdagen van 2 
tot 4 ure namiddag en uiterlijk tot 2 > Juni 1923.

De jongelingen die zich aanmelden moeten 
voorzien zijn :
1 van hunne eenzelvigheidskaart
2 ) van het trouwboekje hunner ouders.
. Iseghem, 31 Mei 1923

De Burgemeester,
C. ST A E S.

STAD ISEGHEM —  Wijk Sloore,
O p  Z o n d a g  3 . J u n i  1 9 23

G R O O T E  F E E S T E N
150 FR A N K  PR IJZE N

Loopkoers - Mastenklemming - Kingsteking

Maurice Vercluyn,
heeft de eer de geachte bevolking van Iseghem 
en omliggende ter kennis te brengen dat hij 
zijn  werkhuis tot het vervaardigen van HUIS- 
M EUBELS. gelegen .29, Cour de Vincennes,
20 arr. te Parijs naar de Marktstraat, 41, te 
Iseghem overgebracht Heeft.

In de hoop door het goed en schóón werk 
de smaak en de giinst der geachte bevolking 
te bekomen, heeft hij de eer zijn e groetenissen 
aan te bieden

M. VERDUYN.

Over Ie nemen 

eene Stooinborstelfabriek
(met Mekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor allo 
inlichtingen zich wenden lot den "Heer A l o i s  
T IM PK fO  r A N, Ie Iseghem, of schrijven guider 

de loiters PAK', postliggoudc Ie Mriigge

TEN BUREELE VAN  ’T BLAD
te bekomen

P A R  C H E M IN  P A P I KR
voor boter en kaas 

alsook voor vleesch in te pakken 
Bijzondere prijzen bij hoeveelheden.

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

... . . ..... . . .......... .
Studie van den Notaris SCHOTTE te Ingelmunster

D IN S D A G  12  J U N I  om 3  nre ïuimidda^ 

in 't Vredegerecht, Gasthof « De tie rt » te lsej>hem

TOESLAG
——  van twee s c h o o n e ---

Werkmanshuizen met Land
te  IN G E L M U N S T E R ,  H a s e k a p e l

GeBruikêrs /.onder pacht : Cyriel Desioote en 
Charles Revnacit. — Gewone vooiwaaiden

T e K O O P TWEE REMORQUES Engelsch merk 
Renold, op twee dubbele Caoutchou wielen. 
Occasie zoo goed als nieuw, lage prijs bij 

C y r i l l e  M E U L E B R O U C K , 
Brugstraat, 23, Iseghem.



aan den prijs van 1914 
—  en op Komptante betaling —

G E L D L E E N IN G E N
z o n d e r  H y p o t h e e k  aan  E i g e n a a r s  

G u st a f  RAMON, H a n d e l s a g e n t
M O O R SEE L E  (bij Kortrijk).

To koop bij Alf. DL JAN, Gentstraat, Iseghem, 
een LEOERAFSCHOLM MACHIEN. Merk Fortuna.

Per Occasie te Koop BUIZESTOVE met oven
Verdere inlichtingen ten bureele van 't blad.

Te koop eene KEUKENSTOOF met oven bij
Valère LAR1DON, Zegeplaats, Iseghem.

Gevraagd te koopen WERKMANSHUIS Aanbod 
te doen Kousselarestraat, 10. I s e g h e m .

Gevraagd bij Valère B O U R E Z -  
K E S T E L O O T ,  een goeden TOPIE- 
W E R K E R , V R IJV E R S  en een 
L IJM E R .

Te koop aan zeer voordeeliyen prijs, een 
MOTO SIDE CAR. — Zich te wenden bij M. .lean 
V E R CR U YSSE , Doornijklaan, (Statieplaats),
K o r t r ijk .

GEVRAAGD bij HENRI O O S T E R L Y N C K , 
Hondekensmolen, Iseghem, 2 GOEDE BOOROERS 
en een KLOSSEZAGER. 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 KIEKENPOE- 
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 : 
Callrau Hoogstraat 15, BRUGGE ; Deleu, Steei^ 
straat, BRUGGE en in het hoofddepot : Apotheek 
STEPPE, te Geeraardsbergen.

KOLEN HAN DEL

Eugène & Albert Verstraete
------- Brugstraat, 10, ISEGHEM. -------

Aankomst van het 
SCHIP IRÈNE MET 165 TON KOLEN.

Valère Bourez-Kesteloot vraagt goede STUK- 
W ERKBOORDERS

Gevraagd Bekwame Schoensnijder
bij Ch.-Louis V A N D E C A S T E E L E ,  
Kortrijkstraat, 143.

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

Borduurwerksters en Ajourwerksters  
met de hand 

worden gevraagd inj,het oud gekende; huis

Gustaf YA N D EN  BROUCKE
Gouvernementstraat, 65, KORTRIJK

Goed en standvastig werk Men kan het 
werk medegeven met de Voerman op Kortrijk 
en ook hetzelfde laten afhalen

Studie van den Notaris L. DE BEER te Lendelede.

O P E N B A R E  VER K O O PIN G  
van een

H O F S T E D E
en twee

Werkmanswoningen met Land
te INGELMUNSTER, Zandvlugge.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, zal open
baar verkoopen :

G E M E E N T E  IN G E L M U N S T E R

Koop r. — Huis, stallingen en schuur. Bouw
land, Meersch, Kapel, groot 1 H .. 86 a. 94 c., 
Sectie C. nummers 462a, 4öod, 461c), 465, 463b, 439b, 
464, 455b, ex. 456, 457b, ex 4 7 1 , ex 466a, ex 469, 
ex 455a.

Koop 2 . — Huis en land, groot 24 a. o5 c. sectie 
(J, nummers 467a, ex 4 7 1, ex 466a. ex 469.

Koop 3. — Huis en land, groot 33 a. 90 c., sectie 
C-, nummers 468a, 470a, ex 4 7 1 , ex 469.

Koop 4 . — Bouwland, groot 26 a. 36 c., sectie 
C, nummer ex io3.

Koop 5. — Bouwland, groot 26 a. 3o c , sectie 
C, nummer ex io3.

Koop 6 . — Bouwland, groot 34 a. 56 c., sectie 
C. nummer 4 5 3 .

Koop 7 . — Bouwland, groot 5o a. i5 c., sectie 
C , nummer ex 455a en ex 456

Koop 8. — Bouwland, groot ’5o a 18 c., sectie 
C, nummer ex 455a en 456.

Koop 9 . — Bouwland, groot 5o a. 21 c , sectie 
C n u m m e r  ex .)55a.

Koop 10 — Bouwland, groot 5o a. 2 6 .c., sectie 
C, nummer ex 455a.

Koop u .  Bouwland en meersch. groot 36 a. 
95 c. sectie C, nummers 460a, 463c, 457a.

Koop 12 . — Een Meersch, groot r6 a 5o c., 
sectie C, nummer 637/2 .

Koop i3. — Bouwland, groot 69 a. 3o c.. sectie 
C, nummer 596.

Gebiuikt :
De hofstede met medegaande land door Heer 

Emile Naert tot 25 December 1923, mits 1400 fis 
's jaars. boven de lasten.

Koop It door H. Désiré Bourgeois-Deschutter, 
mits 25o fr. 's jaars, boven de lasten. Valdag 1 
November 192.3.

Koop 111 dooi Heer Gustave Carpels, mits 240 fr. 
s jaars, boven de lasten. Valdag 1 Novemberig23.

ZITT INGEN :

INSTEL op Woedsdag 13 Juni 1923,

TOESLAG op Woensdag 27 Juni 1923, telkens 
om 2 ure namiddag te Ingelmunster ter herberg 
« 7 Und Stadhuis», bewoond deer Heer Gustave 
Verstraete.

— :— j /2 ajo Insltlpeiming —

De koopers worden vriéndelijk verzocht zich te 
voorzien van hun Eenzelvigheidskaart of een uit
treksel hunner geboorteakt.

Markt van Iseghem 2 Juni . Boter fr. 10,50

1V1

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

van een schoone goede

H O F S T E D E
-..-....... -  t e LENDELEDE-

N .  V .
Meenensteenweg, ROUSSELAERE.

Agentschappen 

Fiat - -  Métallurgique - -  Hotchkiss

V e r k o o p t  FORD aan beste voorwaarden.

Alleenverkoop voor Belgie van
FORD verlaagd van 7 of 10 cm. met 
Belgische carrosserie, zeer fijn en 
smaakvol afgewerkt.

Merk W . V . A.
Conduite intérieure 17.500 fr.

TORPEDO _____  13 000 fr.

Bezoekt onze Moderne Inrichtingen.

Alle inl icht ingen g a a r n e  v e r s t r e k t .

De Notaris Louis De Beer te . Lendelede zal, 
op de' hiernagestelde] zitdagen, openbaarlijk verkoo
pen eene séhoone en goede Hofstede met mede- 
gaande Zaailand en Meersch, gelegen te Lendelede,
Westhoek, groot 10 H . 57 a. 40 c. a. en volgens 
plakbrieven verdeeld in 10 koopen.

Gebruikt door de Kinders Vvnckier zonder pracht.

ZITDAGEN :
OVEftSL/'G : D onderdag '7 Juni *1923, in het

Gemeentehuis, te Lendelede om 3 ure (4 .ure stipt 
namiddag.

A.an f a m i l i e 
le den en v r i e n -  
de n  k a n  m e n  

g e e n  N U T T I G E R  G E S C H E N K  g e v e n  d a n  e e n

S T T T  a  7\ T  T 7 T T T  T~) 7~rt T \T  G N  V  E R S L I J 1  H A .  A R  ! 
v V  -  V  U l ^ J r ^ J t L l y  e e u w i g d u r e n d  !

TE BEKOM EN  U I T E R S T  P R A K T I S C H
D e  B  11.ssch.ere-B0 n.te, rousseiarestraat, Isegliem .

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen : Bank G. DE LAERE&  C" Naamlooze Maatschappij

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

Fr. I O M IL L IO E N  KAPITAAL Aangesloten bij den Bank van Brussel.

Hoofdzetel te ROUSSELARE. -- Tel. i en 250.
Aan en verkoop van Beurswaarden 
Voorschotten tegen waarden aan drager 
Rekeningen op zicht 
Kredictopening 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

V E R H U R IN 5 van B R A N D K A S T E N  (coffres-forts)  in alle grootten en prijzen.
rxtærrxmp&'xvrx- asssrasprsarar.»

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

ISEGHEM, Tel. No 6

YPER, Tel. No 98

KOMEN, Tel. No 68

STADEN, Tel. No 21

ARDOYE, Tel. No 28

M EU LEB IKE, Tel. No 115

BRUSSEL, (35, Kunstlaan), Tel. No 30626

Florent Devos-Dejoflckheere
Huurhouder en Voerman

S t a t i e p l a a t s ,  28,  I S E G H E M
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.

Gevraagd TREFFELIJKE VROUWPERSOON, kun 
nende Borduren en bekwaam om borduurwerk 
uit te geven. M its goede loon. —  Schrijven 
B. A R., bureel van ’t blad.

T E  BEKO M EN BIJ

Alberic DEC L ERCQ-C A L L EN S
Krekelstraat, ISEGHEM

M  BROEDMACHIENEN 

flgL^KWEEKMACHIENEN
het volmaakste stelsel tot nu 

fiT uitgevonden
alsook

Versehe uitgebroede kiekens
W ij nemen ook EIER EN  aan om te B R O E D E N . 
Trouwe bediening. — Ónmogelijke concurentie.

Boek- en Steendrukkerij

J. DE BUSSCHERE-BONT E
R O U S S E L A R E S T R A A T ,  97, ISEGHEM

Uitvoering van allerlei 
Pracht- en gewone drukwerken, zooals:

Spijs-, Bedankings , Visiet-,
Adres-, Geboorte- en Prijskaarten 

Plakbrieven met plans voor verkoopingen 
Omzendbrieven, Fakturen, Memorandums 

Brievenhoofden en Enveloppen met adres 
Vergaderingsbriefjes 

Gelegenheidsdichten, Feestprogrammas 
Gedachtenissen, —  Gesteendrukte trouwbrieven 

Registers, Copie de lettres 
Callewaerts Woordenboeken,

Dictionnaires Larousse, enz. 
Overgroote keus van 

Albums voor postkaarten vanaf 2,5 > 
Albums voor portretten 

Buvards voor Heeren en Darnen 
Sous-mains lnktstelsels in koper en marmer

Alle slach van 
Kaders voor Portretten - Pêle-Mêles 

Compas-, Schilder-, Schrijf- en Naaidozen 
Papeteriedozen met wit, fantaisie

en rouwpapier, laatste nieuwigheden 
Carnassièren en servietten

in toile cirée voor scholieren 
Portemusiques, Portefeuillen. Portemonnaies 

Etuis voor Cigaren en Cigaretten 
Nécessaires de toilette, Zakspiegels en Kammen 

Schoone keus van Kerkboeken 
Mis en Vesperboeken 

Prachtige Missels in alle slach van leder 
Paternosters in glas, nacre, zilver en vermei 

Scapulier Medalies en andere 
Groote keus van 

Postkaarten voor naam- en verjaardag. 
Fantaisiekaarten, Zichtkaarten

k o m t  z s i E r s a r

YITRAÜX D’ART et de LUXE voor KERKEN en APPARTEMENTEN
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  ! J  K , let wel op Nr 30.

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

SPOEDIGE BEDIENING. — TER TROUW E GEDIEND.

Hais R. Devol der-Verschaeve
S ch ild e n  A a nnemer*

~ 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.

V Eli KOOP VAN A LI il'] VERVEN EN R E N 0< ) DIG H EI ) EN VOOR 

DEZE DIE WILLEN ZELVE SCHILDEREN.

V e r n i s  v o o r  K o p e r w e r k  en wit  met aa l .

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

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

K ap ita a l 6 0 0  0 0 0 0

R Spaarkas: Vrij  van a l l e  las ten en t a k s e n
1 op zicht 3.60 "/-
2° op termijn van een jaar 4.00 »/'
Langsr termijn volgens overeenkomst.

Naamlooze M aatschappij

A. B a n k r e k e n i n g e n  : z o n d e r  B a n k l o o n  :
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 %

4° op jaarliiksche rekeningen 4.50 %

AANKOOP en VEKKOOP van Fraasch, Engelscti en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere in lich tin gen  kan men bekomen l i j  den P laa 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 Iseghem.  
Leden : P a u l  S C H O T T E  N o t a r i s ,  In ge lmunst er ,

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 b e k e ,
Euflène V E R H A M M E  dokter  in g e n e e s k u n d e  I s eyhem 

BIJHUIZEN uit WEST VLAANDEREN : Ardoye ; Bavichove ; B rugge; Cuerne ; Deerlijk ; Dessel- 
ghem ; Gulleghem ; Ingelmunster ; iseghem ; Kortrijk ; Moeskroen ; Meulebeke ; Oostende ; 
Oost Koosebeke ; Reckem ; Rousselaere ; Thielt; Waereghem ; Wevelghem.
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BRUXELLES

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt ,  IS E G H E M .

ALLÉÉN verkoop van de 
bekende CORSETS merk

HDB
Overgrootc keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ItüUSSKLAItK

Waarom wordt het huis, G. Hoet- HUIS VAN VERTRO U W EN
Anne, na 36 jaren bestaan, door 

de HH. Oogmeesters, meer tn 
meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een 

nieuw stelsel van gozichtaanduider 

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 vau uitgelezene glazen en alle verschillige modellen .au bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in gond, zilver, 

double', nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concureiitieën zijn. Glazen, op recept der

H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr 
't stnk. Allerfijnste geslepen glazen, met tij ne monturen 6 en 7 fr GEENE W OEK ERPRIJZEN .

Het buis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues. barometers en kunsto*gen; 

Specialiteit van thermometers voor broeimachieiien, brouwerijen, baden eu kernen ; maximathermoineters . 

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 :

Gr rmain Hoet-Anne, St Amandstraat 8. tegen dn N orcfstraat. Rousselare 
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking

Huis en Sieraadschilder

Henri VAN BELLE-OBYN
Meenenstraat, 74 ISEGHEM.

Aanmmer van alle slach van Schilderwerken

Verkoop van 
Verven - Schilderalaam - Kleuren en Vernissen

Genadige prijzen — Trouwe bediening.

Om uit gemeenzaamheid te scheiden

GOEDE AGENTEN warden gevraagd door de 
groorte firma van ZADEN en UITGELEZEN E 
ZAAIGRANEN, om Landbouwers en Hande
laars te bezoeken. —  Hooge commissieloon.

Schrijven ten bureele van 't blad, M. R.

WATER0R6ANEN

BLAAS-NIEREH
DE WITTE CAPSULLEN van 
Dr.Davidson genezen radikaal,zon
der werk verlet, alle ziekten cn infla-
matiën der waterorgnnen, blaas en 
nieren, lendepijnen, steen, troebele, 
pijnlijke of brandende waters, 
speen, enz. 5  fr. per doos van 5 0  cap- 
sullen; U fr. per doos van 10 0  cap- 
sullen.•‘ Brussel : Pharmacie des 
Croisades, 15, rue des Croisades, 1 5  

en in alle apotheken.

Slapeloosheid 
en Zenuw
storingen

De slapeloosheid, één der 
eerste verschijnsels derzenuw-  
ziekten, is eene verschrikke
lijke kwaal, wanneer zij chro
nisch wordt.  Gelijk hieronder 
bewezen hebben de Tabletten 
van D' Cassell, de slapeloos
heid genezen, waaraan de heer 
J .  Etienne Edouard, sedert 
een jaar lijdende was. Zij zul
len u eveneens genezen.

Wanneer de zenuwen overspannen 
aijn door overlast van werk of te groote 
krachtinspanning, dan komt die sto- 
rinx eerst en vooral tot uiting door de 
slapeloosheid. I)e maag en de ver- 
tei ingsorganen worden verstoord en werken terug 
o ; » den peest. Do nacht, in plaats van den zacht en 
cn herstellenden slaap te brengen, is woelig en vol 
nachtmerries; ’s morgens is de zieke terneerge
drukt. vermoeid, nitgeput! Wat hij noodig heeft, 
is het zelfde produkt, dat den heer Etienne Edouard 
genezen heeft, waarvan het geval hieronder wordt 
medegedeeld; het is het beroemd produkt : de 
Ta lellen van I)r Cassell. Zij werken op eene won
derbare wijze, in gevallen van slapeloosheid. Zij 
zijn zonder eenige gevaarlijke stof en zonder ver- 
doovende bestanddeelen samengesteld. I)e Tablet
ten van IV ('assell hebben duizende personen 
genezen; waarom zouden ze u niet genezen?

Getuigenis van den H .e r J .  Etienne Edouard

Ce heer J. ftienne Edouard, Prévôtstraat, 58, te Elsene, 

verklaard dat hij gedurende een gansch jaar verschrikke
lijk leed aan slapeloosheid ; hij was voortdurend vermoeid 
en terneergediiikt. Hij beproefde verschillende geneesmid
delen die geen den minsten uitslag gaven. Zekeren dag 
echter sprak men hem van de Tabletten van Dr Cassell 
en hij kocht er te Charleroi eenfleschje van. Vattaf de eerste 
dosis, begon hij zich beter te voelen, en nadat hij er twee 
fleschjes van genomen had, was hij volkomen gene/en.

Hij verkeert mi in volle gezondheid en is zeer dankbaar 
Voor de uitslagen'bekomen door het gebruik van deze

N o e m  t w e e  t a b l e t t e n  
bij h e t  n a a r  bed g a a n
en let dan op hoe jjoiii 
gij slaapt en hoe frisch ui 
wel le pas gij u voelt des 

morgens.

Het uni ver sec le Jam i li< 

geneesmiddel legen

Zenuwverslapping Slee! U sp?j*v» 

Zenuwafmatting Venn?* iii;g 

Overspanning lias tklo pin;'-- » 

Zwaarmoedigheid Uitputting 

Slapeloosheid ZurtTAkival'-n 

Bloedarmoede Nitikv.rl n

In ’t  b i j z o n d e r  a a n b e v e  Ion 
v o o r  z o o m e n d e  m o e d e rs  

e n  v o o r  p e r s o n e n  d ie  do 

k w a d e  l e v e n s j a r e n  c’p o r -  
m a  ken.

wonderbare tabletten.

a s m van
P r i j s  : F r .  4 . 5 0  en F r .  9
(het «Too'tü mortal bevat bijna 3 maal zooveel 
als, di’/ kleine-.) Wordt verkocht door do apoiho- 
kt-rs van al de AV'Tc.Mjrowesien. Vraag de 
t«i!>k*.:iiMi win. IK Casse.U’s en weiger do na
man ksels).

Veno Drui,t C" Ltil, Manchester, lh gland 
ALotMEHN Depot 

voor België en het Groot Hertogdom . 

Maison Louis SA N D ER S  
2 2 .  r j e  de la G l a c i è r e ,  B R U S S E L

Burqcrs Vakmannen
van allen aard, vooraleer g i j  u een nieuw 
werktuig aanschaft, vraagt inlichtingen 
bij de « Maa’schappij voor aankoop van 
klein werkgetuig » Café Royal, Nieuw
st/aat, ISEGHEM  Door zijne tusschen- 
kom st,zendt het Ministerie van Am bach
ten en Neringen kosteloos een Ingenieur 
om ti 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° « met een vastgestelde 
maximum. Benuttigt de toelagen welk ter 
uwer beschikking liggen , alsook de h e il
zame raadgevingen welke de Ingenieur it 
geven kan.

M EK A N IEK E FA BR IEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach yan MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN F L 0 C 0 N W 0 L  

PLUIMEN, W INDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S P O E D IG E  E N  T R O U W E  B E D I E N I N G .  
In 't  groot en in 't  klein 

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
DE.’ PELICHYSTRAAT, 12, l o r - P U C M

recht over Sl Hiloniuskeik l o t b H t W *

Opening der Nieuwen W inkel 

van IJZ E R E N  W A R E N

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  H  G E  M ------------------
Verkoop van alle slach van IJzerenwaren

voor
Timmermans, Borstel- en Borstelhoutmakers 

Zagen —  Vijlen —  Snijalaam

ook te bekomen

Alle slach van Keuken- en Menagegerief 
Potten. Pannen in émaille, enz.

Genadige prijzen Trouwe bediening.

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

27, Suikerijstraat, ROUSSELARE.

! _r

Antwerpen’s 
Bouw- & Hypotheek Bank

Naamlooze Maatschappij

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

Maatschappelijk Kapitaal 10 Millioen Fr.

Postcheckrekening :019 Telefonen : Nr 434&3081 

VERZEKERDE PLAATSINGEN : 

Spaarboekjes aan 4 . - 4  1/2 en 5 1/2 °/o 
Kasbons op naam aan 5 °/o 

Obligaties aan drager aan 5 1 2  ..
Leeningen op Hypotheek in Isten rang : 

Voorschotten voor aankoop of bouwen van 
woningen.

G R O O T E  K APITALEN BESCH IKBAAR 
Voor nadere inlichtingen wende men zich te : 

CACHTEM : M. Victor Saelen-Vandoorne, rustend 
hoofdonderwijzer.
EMELGHEM : M. Achiel Tanghe, Gemeen tese- 
kretaris.
ISEGHEM: M. F\. Behaeghe-Mutier, Gemeente
ontvanger, Van den Bogaerdelaan. 17. 
LEDEGHEM : M»' Flavie Daet», Gemeentebedien-
de, Statiestraat, i5.
LENDELEDE: M. Aug Hoet, rustend onderwijzer. 
MEULEBEKE: M. Leo Declercq, rustend gemeen
tesecretaris.
OOST-NIEUWKERKE : NI C. Steen-Ducat, rus
tend hoofdonderwijzer.
W Y N C K E L  St E L O l : M. Jule« Oo*t-Van Hevel,
Handelaar ;

p. s .  — In el\C gemeen'e waar de Bank nog 
niet vertegenwoordigd is, kunnen naarstige en alleen 
hoogst gewaardeerde personen zich aanbieden om 
als AGENT op te treden. — Gemakkelijk en weinig 
werk, loonend en zonder verplichting daarvoor 
rond te gaan.

Vergt niet de minste stoornis in zijn dagelijksch 

leven-

In  de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat, 25, ISEGHEM.

Verkoop van alie slach van kleederstoffen aan 

zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
coupons en andere ellegoederen.

MOEDEKS vooralleer aankoopen te doen, komt 

zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 

onmogelijk.

HUIS VAN VER TRO UW EN

dos. Vanlandeghern-Bebaegbe
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

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

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

Bijzondere prijzen voor voortver! oopers.

Bank voor Handel en Nijverheid
NA A M LO O ZE  V E N N O O T SC H A P

Filiaal van de Volksbank van Leuven
HOOFDKANTOOR : KORTRIJK KAPITAAL FR. 8.000.000

B IJK A N T O O R ISEGHEM, Marktstraat, 16
dat zich zal gelasten met alle Bank- en Beursverrichtingen zooals Rekeningen op 7icht 
en termijn —  Rekeningen in buitenlandsch geld —  Aankoop en v rkoo;i van vieeiml" 
munten en bankpapier, inning en disconteering van wissels Vuurschotten < p fom'sen 

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

j|. . ---- J—t-Jt----JU

L’ELECTROMOTION =
TELEFOON 506

= ------  Hovenierstraal, KORTRUK --------

Alle slach van Electrieke installatien

Herstellingen en heropwinden van ROBIJiXEN 

M ot oor s en Dinam os

Landbouwers, Hoenderkweekers, Duivenliefhebbers !

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

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

Slecht ruiven, Uitzakken van den Legdarm, Snot, met Etter in de keel, Gezwollen kop en | 

toegenepen etterende oogen, Ouiziligheid en Onzekerheid in tert.

In  alle apotheken aan 3.50 fr. de doos. — Te verkrijgen te Rousselaere. Apotheker VandeJ W alle en I 
Van Houwc ; t e  Iseghem, Laleman en Verhamme ; te Lichtervelde, Rosseel ; te Thöurout. De Meyerel 

cn Van Isacker ; Meenen Vanden Bussche ; lepereu. Houtekier cn Snoek ; Kortrijk. Apotheek De KrokodilJ

Hamert U deze waarheid! 
in den kop : Gemakkelijker ■ j

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

Zl'
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