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De draadloos 

Telegraphie en Telephone.

Alhoewel de draadlooze télégraphié sedert 
jaren in gebruik is, en reeds vele liefhebbers 
ten alle kante een radiostelsel bezitten, kijkt 
men nog verwonderd op wanneer men er hoort 
van spreken.

Nochtans is er niet meer mysterie in de 
draadlooze télégraphié, dan in het opnemen 
van liet licht door het oog. De zon straalt 
in den ether ’t is te zeggen in de zoogenaamde 
stof die de ruimte tusschen de hemellichamen 
vult, golven uit 144 miljoen kilometers afstand 
van ons oog hetwelke gevoelig is aan de uit
gezondene luchttrillingen en ze opneemt. Een 
verzendingspost van draadlooze télégraphié, 
straalt golven uit van denzelfden aard, golven 
opgenomen door een apparaat daarvoor bestemd. 
Dit apparaat is nog min noch meer een electriesche 
oog.

Tusschen de jaren 1842 en 1859 gelukten 
Mors in de Vereenigde Staten, Lusdsay in 
Schotland, en O ’Shanghnessy in Indie, er in 
telegrammen op korte afstanden door het water 
te verzenden zonder eenige draadverbinding. 
Die proefnemingen op een ander princiep be- 
berust dan de tepenwoordige’draadlooze telegra 
phie werden niet in praktijk gesteld. In 1892 
stelde Sir William Preece eene draadlooze 
verbinding daar tusschen een eiland in het 
Nauw van Bristol en het vaste land, dit bij 
middel van de electro-inagnetische induktie in 
twee evenwijdig loopende draden Dit princiep 
wordt nu nog benuttigd in de télégraphié langst 
den grond waarvan gedurende den oorlog een 
groot gebruik gemaakt werd

De draadlooze telegrafie gelijk wij ze tegen
woordig kennen is op een geheel anderen 
leest geschoeid.

In 1846 vond Clerk Maxwell mathématisch 
dat een electrische ontleding golvingen in den 
ether kan verwekken

In 1887 bevestigde Hertz door proefonder- 
vindingen dit vermoeden en bewees dat een 
electrische vonk in den ether golvingen ver
wekte die veel met deze van het licht gemeens 
hadden

In 1895 gelukte Gulielmo Marconi alsdan 
slechts 21 jaren oud, en in de eerste pratische 
uitslagen te bekomen Dit gebeurde in de villa 
van zijn vader te Pontechlo bij Bologna. Hij 
verzond eerst van kamer tot kamer' en later 
van ’t eene einde van zijn hof tot het andere. 
Voor de ontvangsten bediende hij zich van 
een door hem verbeterd model van koker of 
verklikker eenige jaren te voren door Proffessor 
Branly uitgevonden.

In 1896 nam Marconi zijn eerste brevet in 
Engeland en on 1er de bescherming van het 
« War Office » hernam hij zijne proefnemingen 
die later zouden leiden tot de verbazende 
uitslagen die we nu kennen.

In den loop van hetzelfde jaar 1896 ver
bond hij een afstand van 6 5 km. In 1897 
gelukte hij er in een afstand van 14,5 km te 
overbruggen.

Terwijl Marconi met die proefnemingen bezig 
was, werd er in Duitschland geen tij 1 verloren, 
maar niettegenstaande alles in de weer werd 
gesteld, geraakte Prof. Slaby niet verder dan 
100 meter.

In Juli 1897 bereikte Marconi eene draagwijde 
van 19.5 km. later zelfs 22.5 km. en 54 5 km

In 1899, gedurende de Enuelsche slootma- 
nœuvers, bereikte men 119 km en hetzelfde 
jaar overbrugde men het Nauw van Kales-

De R. T. werd voor het eerst praktisch 
benut onder den Boerenoorlog in Zuid-Afrika 
en bewees toen onschatbare diensten aan de 
Engelschen. In 1900 had men eene draagwijde 
van 3Ö0 km.

Den 12 en 13 December van 1901 ontving 
Marconi op St John (New-Foundland) de signa
len uitgevonden door het radio-station van 
Poldhu (Cornouaille! Zuid-Engeland. De afstand 
tusschen deze twee statiën bedraagt 2900 km.

Sindsdien is men veel vooruitgegaan en ver
zendt men practisch rond de aarde

Men is natuurlijk niet blijven stilstaan bij 
de verkregenj'.uitslagen maar men heeft hooger 
getracht, ’t is te zeggen men heeft het woord 
draadloosj;willen .overbrengen, en men is er 
in geluKt. Het is zelfs geen rareteit meer wanneer 
men de Amerikaansche concerten hier hoort. 
Nu onlangs nog werd het het Haagsche ra 
diotelefonisch station P. C G. G dat verzond 
met uiterst kleine kracht, in Amerika gehoord 
door een liefhebber

Ten andere gaat de draadlooze telefonie alle 
dagen vooruit er zal! misschien een tijd komen 
dat men in zijn telefoon maar een nummer te 
roepen heeft om een oogenblik nadien « Allô 
te hooren uit New-York of Peking

Radium in de Kempen.
Verscheidene malen werd er reeds geschreven 

over de Radiumfabriek welke te Ooien werd 
opgericht Wie zou ooit gedacht hebben dat 
dit eenvoudig dorpje, zoo diep verscholen in 
de liefelijke Kempen, eenmaal zulk een over- 
wichtige rol spelen zou.

Immers, op gebied van de Radiumfabricatie 
is thans de fabriek te Ooien de overmatige 
voortbrengster, en is hier de grootste zege
praal behaald welke tot nu toe op dit gebied 
werd bevochten. Immers, daar is men er toe 
gekomen, met behulp der bijzonder rijke ertsen 
uit Belgisch-Congo, radium voort te brengen 
in grootere hoeveelheid en aan mindere prijs 
dan tot nu toe bekomen werd.

De laatste drie maanden werd het radium 
verkocht op de wereldmarkt aan 100 tot 120 
dollar den milligram. Thans biedt de Belgische 
maatschappij « La Société Générale Métallur
gique Belge» in onbeperkte hoeveelheid het 
radium aan tegen 70 dollar den milligram. De 
fabrieken dezer maatschappij brengen drij gram
men pei maand voort, en zoo noodig, kan dit 
tot zes grammen verhoogd worden, zonder dat 
hiertoe de installatie moet vergroot worden.

Men zal den grooten vooruitgang begrijpen 
als men dezen uitslag van 36 of 72 grammen 
per jaar vergelijkt met den uitslag van 14 
grammen per jaar, welke de gezamenlijke^ 
voortbrengst was van de « Radium Company 
of Colorado » en de « Standard Chemical Cie 
van Pittsburg », welke tot nu toe de twee 
meestvoortbrengende maatschappijen der wereld 
waren.

De voornaamste oorzaak van deSen,vooruit
gang is de opdelving van het erts uit Belgisch-
Congo. Geen enkele erts kan aan dit verge
leken worden Het geeft 100 tot 175 mill, per 
ton terwijl het Amerikaansche erts slechts 5 
mill, per ton gaf

De man die de uitbating der radiummijnen 
bestuurde, was de Amerikaan Mr Henri Koenig. 
Toen men laatsten Zomer tot de uitbating be
sloten werd der radiummijnen in Belgisch- 
Congo, zond men hooger^enoemd Amerikaan, j  

om die werken te besturen.
Thans verblijft die in het kleine Kempische 

dorpje Toen men hem vroeg/of de hoeveel
heid radium beperkt was, antwoorde hij : voor 
zooveel men kan oordeelen is de hoeveelheid 
onbeperkt De fabrieken te üolen’-hebben op 
dit oogenblik erts genoeg om een gansch jaar 
door drie grammen radium per maand voort 
te brengen

De twee ho:)^ergenoem Je Amerikaansche 
maatschappijen « Radium Company of Colorado » 
en de « Standard Chemical Company of Pitts
burg » hebben hunne werkhuizen gesloten en 
hebben contracten .aangegaan als verkoopings- 
agenten in Amerika, van het Belgisch radium.

Zoo werden I401' milligram Belgisch radium 
opgezonden naar de « Radium Company of 
Colorado» en 600 miligr. naar de Standard 
Chemical Company of Pittsburg ».

De Belgische fabrieken brengen thans zoo
veel radium) voortjals de wereldmarkt er kan 
gebruiken Naar het schijnt bestaat er ook 
geen het minste gevaar, ten minste voor de 
Amerikaansche markt, dat ooit het radium 
gemonopoliseerd zou zijn ten nadeele van den 
verbruiker, in de gasthuizen en klinieken

biiitsehlands voorbedachtheid.
Hoe de oorlog met Frankrijk en het 

overrompelen van Belgiesedertlang beraamd was.
Een onzer diplomaten, baron van der Eist, 

heeft een aantal persoonlijke herinneringen af- 
gekondigd in de Revue de Paris Uit de ont 
hullingen van baron van der Eist blijkt, wat 
de Duitsche Keizer en zijn aanhang reeds in 
1904 in ’t schild voerde wat tien jaar later 
gebeurde.

In dat jaar waren wijlen Leopold II voor 
een feestgelegenheid aan het Duitsche Hof te 
Berlijn aanwezig. Toen had hij een gesprek 
met Keizer Willem dat hem zeer verontrustte, j 
Te Brussel teruggekeerd, herhaalde onze Koning I 
aan den toenmaligen minister van Buitenlandsche 
Zaken wat hij te Berlijn uit ’s keizers mond 
vernomen had.

Dit gesprek vat baron] van der Eist samen, 
als volgt :

« Sinds lange jaren, zeide Wilhelm tot onzen 
Koning, heb ik tot alle middelen mijn toevlucht 
genomen, om dichter bij Frankrijk te komen, 
en iedermaal dat ik den Franschen vriendelijk 
de hand toestak, werd zij met on verholen.min 
achting geweigerd. Al mijn plannen stuiten i 
op stelselmatigen tegenstand van het Fransch j 
gouvernement, en worden hevig bestreden door j 
de Fransche pers, die ze verkeerd voorstellen

winnniL 
Gij zuli 

Zi.it g ij 
pro\fincfl 

met ;allej 
voor u li 

Gij zult 

koninkrii

er een voorwendsel in ziet om mij tebeleedgen. 
Ik had eene verzoening;met Frankrijk'gedroomd. 
Terr bate van het algemeen welzijn had ik met 
Frankrijk een continentaal bloc willen vormen 
ster’; genoeg om de eerzucht van Engeland 
te breidelen, van Engeland dat de ’ geheele 
w ere ld : ten zijnen profijte in beslag wil nemen. 
En nu hoor ik integendeel Frankrijk, haat en 
weerwraak} prediken j'] £ik zie het den oorlog 
voorbereidden om ons te verpletteren.

Maar ik? heb er genoeg; van. Ik'zal niet de 
onvoorzichtigheid begaan, te wachten tot de 
Frai.;jèhen' gereed zijn met hun tegen mij ge- 
richtig toebereidselen. De Franschen willen den 
oorlap zij zullen den oorlog hebben.

at uw land betreft, gij zult wel doen, 
eens voor te bereiden. Uw leger is niet 
genoeg ; uwe effectieven staan niet in 
|jke verhouding tot het cijfer der bevol- 

J o r d t  gij door de onpopulariteit van den 
militairen dienstplicht verhinderd ze aan te vullen 
waard® licht gij dan geen zwarte troepen in 
uw colufciaal domein ? Met weinig kosten zoudt 
gij daai* soldaten in onbeperkt aantal vinden.

« in  #en vreeselijken strijd, die eerlang moet 
ontbranden, is Duitschland zeker van de over

naar ditmaal zult gij moeten kiezen 
iet ons of tegen ons moeten zijn. 
iet ons, dan zal ik u de Vl.aamsche 

teruggeven, die Frankrijk u in strijd 
scht heeft ontnomen : en dan zal ik 

hertogdom Bourgogne herstellen. 
Jan de souverein van een machtig 
I worde n.

« Denk l a  over hetgeen ik u aanbied en over 
hetgeen ik Ivan u verwacht».

olini sn het Liberalism.
De minister-president van Italië, die oerst ten 

strijde trok te. en de Italiaansche loge, schijnt thans 

ook den kamp te willen opuemen tegen liet libe

ralism : vrijmetselarij en liberalism zijn de twee 

machten, die meer dan vijftig jaar lang Italie 

hebben overheersrlit en ’t land o.p den rand van 

den afgrond brachten

In een artikel in een tijdschrift zet M. Mussolini 

de houding van het fasisin tegenover het liberalism 

uiteen en geeft hij het verschil aan tusschen de
beide opvattingen Hij begint met te bewijzen,

dat het liberalism volstrekt het recht niet heeft 

om zich als de eenige verdediger te beschouwen 

van de echte en onsterfelijke beginsels der vrijheid, 

« nootzakelijk vooreen goed bestuur van een volk ». 

Het begrip van de politieke vrijheid is en kan 

niet beschouwd worden als lift uitsluitende kenmerk 

van het liberalism, dat beginsel verschilt al naar 

gelang de verschillende opvattingen en leerstellin

gen Volgens Mussolini huldigt liet liberalism een 

vrijheid, die noodzakelijk in willekeur moet ontaarden. 

De toesta 1 ontstaan door de heerschappij van het 

liberalism in Italië toont dit duidelijk.

Ook de Katholieke leer erkent de | olitieke vrij

heid — welke voor haar middel maar geen dool 

is — zij houdt rekening met den wil der enkelingen, 

om dezen te richten volgens zekere beginselen van 

politieken en socialen aard, on aanvaardt tevens 

een zekere macht ter bescherming en handhaving 
van een hoogere gerechtigheid.

Volkomen overeenkomstig dit beginsel schrijft 

Mussolini, dat de vrijheid geen doel maar middel 

is en hij noodigt de liberalen uit hem aan te 

toonen. dat er ooit in de geschiedenis een bestuur 

was, dat uitsluitend steunde op de toestemming 

der volken en afstand deed van de toepaseing der 

kracht.

Nog nooit is er volgens hem eene. regeering ge

weest die allen bevredigen kou en niet een groot 

aantal ontevredenen m iakt. Logisch volgt dan \oor 

hen, dat het aantal ontevredenen ook zal trachten, 

aan de wet e:i voorschriften te ontkomen en er dus 

een « kracht noodig is, oui « die » vrijheid aan 

banden te leggen.

Het fascism, vervolgt h ij, verwerpt de weinig 

levensvatbare theorieën van het liberalism Als 

duidelijke waarheid weet eenieder, die niet geblind

doekt is met het dogma van het liberalism, dat 

de menschen jzelf « diej» vrijheid moede zijn . De 

De vrijheid is heden : orde, bestuur en tucht

En het « arme liberalism », zegt Mussolini, dat 

;.l zuchtend strijdt voor, een grootere vrijheid, is 

verre bij zijn tijd ten achter. MenJ.spreekt van 

zaden, die in elke Leutereer worden teruggevon

den en weer ontkiemen, maar er zijn ook zaden, 

die sterven onder het lijkkleed 'van den Winter.

Het fascism, zoo besluit Mussolini, dat niet ge

vreesd heeft, zich reactionnair te loeinen, heeft ook 

geen vrees zich openlijk te verklaren tegen het 

liberalism en zich anti-liberaal te noemen.

De priestervervolging in Rusland
H E T  PÏIO C U S T E G E N  D E N  P A T R IA R C H  

T IC H O N
De Sowjetlegatie te ltiga meldt, dat het revolu- 

tionnair tribunaal, waarvoor de patriarch Tichon 

ga it verschijnen, vrijwel he zelfde is als het tribunaal ! 

dat de katholieke prolaten voroordoelde, uamelijk
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Galkin voorzitter, Krylenko openbare aanklager en 

Bobritchef Puschkin verdediger. Het proces zal in 

het Sowjethuis worden gevoerd.

Uit andere bron wordt gemeld, dat de patriarch 

geen verdediger wilde hebben, doch dat de Sowjetre- 

geeriug. hem tegen zijn zin Puschkin als zoodanig 

toewees. Voorts wordt J gemeld, dat de patriarch, 

die tijdens zijn eenzame strenge opsluiting gedu

rende een jaar bijna blind is geworden en zeer 
verzwakt is, zijn lot kalm afwacht.

D e ‘Sowjetpers blijft op heftigen toon zijn dood 

eischen. De Sowjetregeering zal trachten, het proces 

nog deze week geiendigd te krijgen. Omvangrijke 

voorzorgsmaatregelen worden genomen tegen ge

beurlijke ongereldheden. Elk verkeer nabij het 

gerechtsgebouw zal verboden zijn. Geen kerkdiens

ten mogen worden gehouden, en een regiment loode 

ruiterij is bij de hand om desnoods volksoploopen 
uiteen te drijven.

Tegelijkertijd zal terecht staan de geestelijke Ni- 

kander, die in de acte van beschuldiging de ver

trouwelijke dienaar en voornaamste helper van deu 

patriarch wordt genoemd, en ervan beschuldigd 

wordt, verantwoordelijk te zijn voor den beslisten 

toon van den oproep, waarin de patriarch aanspoorde 

tot verzet tegen het decreet in zake inbeslagneming 
der kerkschatten

Voorts zal voor het tribunaal verschijnen Arsenius, 

die in 1917 voorzitter was van de kerkvergadering, 

die Tichon tot patriarch koos. Hij wordt voorna

melijk beschuldigd op groud van zijn contra-revo- 

lutionnair verleden

In goed ingelichte kringen gelooft men, dat de 

Sowjetregeering voornenens is. den patriarch uit 

den weg te tuimon, en men zegt, dat de terecht

stelling van den Koomsch-Katholieken prelaat Bud- 

liiewicz ten doel fchad, den schok, die Tichon’s 

terechtstelling op de geinoediren der geloovige Kussen 

zal teweegbrengen, te verminderen

liet graf van Tutankhamen

De doo 1 van Lo d Carnavon heeft de werkzaam 
heden van de oudheidkenners niet doen staken. In 
het laboratorium te Louksor wordt er onafgebroken 

gewerkt om de kostt aarheden, in de verschillende 

kamers gevonden en die vervuld zijn, te reinigen.

Onder de voorwerpen, welke thans in behandeling 

zijn , heeft een smalle lange vaas veel belangstel

ling gewekt. Zij was zeer vuil en met een hars
achtige stof bestreken. Het sluitingsstuk (dezer vaas 

werd ju ist in den tegeuovergestelden hoek gevonden 

als de vaas zelf Het deksel is nu gereinigd en 

vertoont een pracht van teekening. In de vaas

vertoond zich een haarlok in den vorm van een

wig. Gezuiverd, bleek het van zwarte kleur te zijn : 

waarschijnlijk is het paardsliaar, maar het bevind 
zich in zul« eon verganen toestand, dat het ino- 

gelijk is, dat het haar uiteen valt, wanneer het 

wordt aangeraakt.
Voorts zijn behandeld, twee vouwstoeltjes, waar

van liet leer grootendeels verteerd is en het ivoor

gedeeeltelijk door insekten is weggevreten Er zijn

namelijk een aantal insekten in Egypte, welke 

hoorn en ivoor opvreten.

Verder een doos van roid hout on oboniet, welke 

waarschijnlijk tot ’s konings toiletartikelen behoord 

heeft
Tenslotte is een aan vang gemaakt met het ziften 

van de over den vloer verspreide stukjes Dit 

onderzoek moet zeer zorgvuldig geschieden, daar 

zich onder dezen afval verschillende stukjes bevin

den, welke kostbare fragmenten der grootere voor

werpen zijn. Verschillende malen is dit werk 

meer dan beloond Zoo heeft men. onder andere, 

een slangenkop gevonden van blauw gleis werk, de 

eenige welke aan den troon ontbrak.

Aanzienlijke vorderingen zijn gemaakt met het 

fotografeeren der toestellen, vooral die, welke dreig

den [uiteen „te vallen. Verscheidene voorwerpen, 
eindelijk, zijn reeds in kisten \ geplaatst, welke 

echter nog niet zijn gesloten, daar men omtrent 
den inhoud van verschillende doozen nog weinig 

afweet

Het Congres voor Kerkmuziek
te  T h o rh o u t.

Het VIIe Congres voor Kerkmuziek werd 
gehouden in de Bisschoppelijke Normaalschool 
te Thorhout, op Dinsdag 10 April.

Het congres werd ingezet met^een plechtige 
hoogmis, waaronder een sermoen werd ge
predikt door den E. H Frutsaert : hij schilderde 
de heerlijke rol af, welke de kerkzang te ver
vullen heeft ; bij onze goddelijke^ diensten, waar 
hij dient om den luister der ceremoniën te 
verlevendigen en te bezielen. De zang in onze 
kerken is het gebed der bruid Christi tot haren 
Goddelijken Bruidegom, en is tevens het doel
matigste middel om de geloovigen te helpen 
om gemakkelijk te bidden, en hunne gevoelens 
van godvrucht op te wekken. Wanneer men 
dien zang behandelt met eerbied en de uit
voering ervan degelijk verzorgd, dan zal er ons 
volk de schoonheid kunnen van smaken.

Na de mis auditie voor orgel door M L, 
Vanlioutte.



De voormiddagvergadering liep over stoffelijke 
belangen M. Van Belleghem las het verslag 
over de werking en kastoestand van de zie- 
kengilde in den schoot van den kostersbond en 
deed een oproep tot talrijker aansluiting. M 
Claus gaf eenige inlichtingen over het ontstaan, 
doel en werking van den kostersbond, waar
onder hij hulde bracht aan Mgr. en zijn 
afgevaardigde in de vergadering. \Z. E. H. De 
Meester De Voorzitter bedankte den spreker 
en gaf eenige mededeelingen namens Mgr 
over de middelen tot verbetering van den 
toestand der kerkbedienden

Daarop vereenigde een gezellig noenmaal de 
talrijke Congressisten ; daar heerschte gemoe
delijkheid en Vlaamsche Geestdrift.

Te 2 uur. de feestvergadering, geopend door 
E. H. Sintobin, die het lied «Alleluia» zong, 
getoonzet door De Vocht. M René Qhesquière 
had het o^er de eigenschappen van tekst en 
muziek van het geestelijk lied, opgeluisterd 
door menigvuldige voorbeelden. Hij besloot 
dat het geestelijk lied meer moest verspreid 
worden in huiskringen, scholen en kerken. 
Daarna lieten de seminaristen twee prachtige 
kerstliederen hooren, getoonzet door E. H. 
Van Nuffel. Ook een « Gloria » in poly 
phonisch muziek, die waarlijk medeslepend was 
Eindelijk kregen wij een aangenaam’ praatje 
te hoeren over Liturgie, gehouden door English. 
Liturgie, aldus spreker, is de openbare eere- 
dienst der H. Kerk, en bevat 'een 'goddelijk 
bestanddeel t. w. de W. Sacramenten, en 
inzonderheid het H. Altaarsacrament ; benevens 
een menschelijk element, een krans van cere
monieën, die zich in den loop der eeuwen 
ontwikkeld heeft en aanmerkelijke wijzigingen 
heeft ondergaan.

De hedendaagsche liturgische beweging heeft 
zich ten doel gesteld die ceremonnieën terug 
te brengen onder eenvoudigen vorm Recht- 
streeksch gesproten uit de zuivere liefde der 
eerste christen gemeenten. Leeren we deze 
liturgische beweging kennen en we zullen ze 
liefkrijgen. Z. E. H. De Meester eindigde met 
een woord van dank aan allen die hadden 
mede gewerkt tot het welgeslagen van deze 
heerlijken dag, en drukte den wensch uit dat 
allen iets zouden mededragen van het goede 
woord dat hun hier werd toegesproken, en 
dit goede zaad doen gedijen in hun persoon
lijken werkkring. Een lof ter eere van het 
Allerheiligste, uitgevoerd {in polyphonische mu
ziek door de leerlingen der Normaalschool 
besloot deze heugelijke dag.

Buitenlandsche Politiek
Het schandelijk vonnis gevolgd door de 

terechtstelling van Mgr. Brudkiewich heeft 
niet alleen in de katholieke landen, maar ook 
in gansch de wereld, eene beweging van protest 
tegen de sowjets doen ontstaan Men wordt 
in ’t buitenland gewaar dat het hier niet eene 
kwestie van personen betreft, maar wel een 
gezworen haat tegen den godsdienst.

De « Provada - een officieel orgaan der 
Russissche Sovjets, heeft in een artikel gedrukt 
dat het den wensch en begeerte is dat Z. H. 
de Paus van Rome door een Sowjetische 
rechtbank te hooren ter dood veroordeelen. 
In de straten van Moscou loopen communitische 
benden die luide roepen : Weg met de Kerk ! 
Weg met de Priesters ! Weg met God !

Al het kerkegoed is aangeslagen en de kloos
ters worden in gevangenissen veranderd.

Bij onze Belgische parlementairen hebben 
deze gruwelen ontsteltenis bijgebracht. Heer 
Janson, liberale volksvertegenwoordiger heeft 
verleden Donderdag in volle Kamer de ̂  han
delwijze tier Russische Sowjets geschandvlekt. 
De heeren Destrée soc.) en Segers (kath.) 
sloten zich aan bij M. Janson.

De heer Jaspar deelt mede dat het gouver
nement ; langs vreemden diplomatischen weg 
bij de Sowjets geprotesteerd [heeft

De reis van M. Loucheur, gewezen mi
nister, naar Londen heeft veel beroering te weeg 
gebracht in de diplomatische kringen van Londen 
Parijs en Brussel. De dagbladen hebben daarover 
veel geschreven. De reis van M. Loucheur had 
geen officieel karakter. In alle geval geval 
had hij voor zijn vertrek een lang onderhoud 
met M Poincaré en bij zijne terugkomst naar 
Parijs hebben beide nogmaals bijeengekomen. 
Wat de uitslag dezer diplomatische zending is 
zal nu moeilijk zijn te bepalen.

M. Klotz, gewezen minister van finantien 
van Frankrijk is Dinsdag avond te Londen 
aangekomen, om zoo zegt men, die besprekingen 
die M. Loucheur begonnen is voort te zetten.

Verleden week ondergingen de sociaal
democraten van Zweden de nederlaag. De val 
van het kabinet Branting is eene inederlaag 
van internationaal belang. M. Branting had 
eene motie van vertrouwen gesteld voor de 
eerste kamer van den Rijksdag nopens den 
onderstand die diende verleend te worden aan 
de werkloozen in geval van staking, alsook 
aan de werklieden slachtoffers van een lock out 
en die gedurende meer dan 6 maanden zonder 
werk bleven

De motie werd verworpen door de meerder
heid van de Kamer. 76 leden van den Midden
stand (conservatieven), liberalen en boerenbon
den) tegen 60 sociaal-democraten

— Woelige tooneelen in het Engelsch La
gerhuis hebben deze week plaats gehad. De 
kanselier der schatkist had opnieuw de motie 
vau proceduur neergelegd die de oorzaak was 
van de nederlaag der regeering, wanneer de 
leden der Labourpartij hevig verzet aanteeken- 
den. Een afgeveerdigde der werkliedenpartij 
sloeg den secretaris der koloniën in ’t aange
zicht waarop een gevecht ontstond onder de 
leden van ’t parlement.

Zuster Theresia van ’t Kind Jesas.
Het was op :»0 September 1897, dat, ia het 

arm kaniielietersen-klooster van Lisieux, in Frankrijk 

een eenvoudig zusterke dat onder geen andere 

benaming wensebte gekend te zijn als « Theresia 

van het Kindeken Jesus » hare zuivere en sclioonc 
ziel aan haren schepper t' rug gaf.

Acht jaar vroeger, pas zestien jaar oud, had ziJ 

voor goed en met eene bijzondere toelating van Z’ 

H. Paus Leo X I I I ,  aan de wereld vaarwel gezegd 

en Christus tot haren bruidegom verkozen.

Zij stierf al glimlachend, op 24 jarigen ouderdom, 

en verzekerd van haar eeuwig geluk, kondigde zij i 

op voorhand aan dat zij van in den hemel aan 

de aarde zoovele diensten zou bewijzen als het 

maar in hare macht lag -
Zij heeft woord gehouden Ontelbaar ziju de 

menschen die de voorspraak van het heilig Zusterken, 

tijdelijke of geestelijke weldaden bekomen hebben.

De kerkelijke overheid is alleen bevoegd om het 

laatste woord daarover uit to spreken.

Alles laat echter voorzien dat Bome het algemeen 

betrouwen van het christene volk bekrachtigen zal, 

en de kroon der gelukzaligen zal plaatsen op hot 

hoofd der n derigo kloosterzuster van Lisieux 

Reeds echter is op aarde de verheerlijking van 

het nederige Zusterke begonnen. Op 26 Maart werd | 
haar stoffelijk overschot plechtie ontgraven en van 

het kerkhof van Lisieux naar de kloosterkerk ba

rer medezusters ovprgebracht Meer dan 30000 be

zoekers waren naar Lisieux toegestroomd al de huizen 

waren bevlagd en de straten stonden vol eereboogens 

Het Kerkelijk Onderzoek wordt thans ieverig en 

streng voortgezet, en buiten twijfel zal het uitloopen 

op de zaligverklaring van de lieve zuster Theresia, 

naar den wensch van al dezen die reeds haren 
bijstand ondervonden en haar betrouwvol de hulde 

van eerbiedige hulp en vereering toe dragen.

Boter
Eieren

M arkt van Iseghem.
13 à

Koude In Frankrijk  en in Engeland
De onweders, deze week in Frankrijk losgebroVen, 

werden gevolgd door eene erge daling der tempe

ratuur. Het sneeuwt overvloedig in het Zuiden en 

in het Westen, evenals op te hoogten van St -Guiran 

en Cazebonue, bij Alzon, in het departement der 
Gard Het hagelde geweldig in de streek van 

Crómieux ln het departement der Aude regent 

het sedert drie dagen. Waterloopen traden buiten 

hunne oevers.

Tengevolge van een ijzigen wind uit IJsland 

overgewaaid, is het over Engeland opnieuw winter 

geworden Het vroos tamelijk geweîdig Maandag 
nacht, en do sneeuw viel te Londen, Lympne, 

Sutton, Southend, en in Yorkshire

F E E S T Z A A L  “ P A T R I  A . ,
Noordstraat, Rousselare.

Zondag 15 April, het « Vlaamse Volkstoneel » 
onder leiding van Dr DE GRUYTER :

’s Namiddags te 2 1/2 ure, JOSEPH IN 00THAN  
van V o n d e l  met Dr De Gruyter in de hoofdrol.

’s Avonds te 8 ure: « H E T  SPEL VAN DE GE 
STRAFTE MET DE KOERDE » van G h éo n . Dit 
katholiek mirakelspel uit het het fransch ver
taald door W i e s  M o e n s  werd sedert drie weken 
van hier zoo gunstig onthaald in het Vlaamsche 
land.

Prijzen der plaatsen voor deze opvoering 
5, 4, 3, 2 fr. ^genummerd .

Kaarten te bekomen aan het bureel van 
PATRIA, Citroenstraat, Zaterdag 14 en Zondag 
15 April van l i  tot 12 1/2 u. en aan den 
ingang der zaal ’s nammiddags en ’s avonds 
voor de opvoering.
....... ........  -*—----------  .... ............................. rV------ -

Officieele Bsrichten
De wervingsbiireelen, ingesteld door de nieuwe 

militiewet, ziju ten getalle vau v ijf en twintig 

voor het land ; drie voor Onze provincie : Brugge- 

Bousselaie, Kortrijk-Yper en Uostende-Veurre Het ! 
gendarmerie-distrikt vormt het gebied van ieder 
bureel.

De zittijd der militieraden neemt aanvang met 
I" Mei.

ST A D SN IE U W S

De Studentenbond « Vlaamsch en Vroom » 
heeft de eer alle Iseghemnaren uit te noodigen 
tot den plechtigen ^ieledienst voor Z. E 11. 
HUGO VERRIEST, op Maandag 15 April om 
9 ure in de St Hiloniuskerk 

Gezien het hier een blijk van dankbaarheid 
geldt, tegenover een van Vlaanderen’s ver 

dienstelijkste mannen, wordteen talrijke opkomst 
verwacht.

R l. P.

Katholieke Burgersbond
Maandag avond was het algemeeue vergadering 

van den katholiekou Burgersbond Kond 8 ure werd 

ze geopenddoor den Her r Voorzitter A Vanden Berghe 

die de opgeknmene leden welkom heette en ouinid- 

delijk het woord gaf aan den schrijver M. C. 

Bourgeois, die in een omstandig verslag de b ij

zonderste gebeurtenissen van 't veiloopen jaar en 
de werking van den bond n i teen zotte

Op aanvraag van de vergaderingen rpdat iedereen 

die er belang in stelt oordeelen kunne over de 

bedrijvigheid van den Katholieken Burgersbond 
wi rd besloten dit verslag in druk te laten verschijnen 

Ongetwijfeld zullen alle sroedgeaarde Katholieke 
burgers dees werking goedkeuren en, gelijk het 

in den loop der vergadering nog gezeid en geviaagd 

werd, bijtreden en steunen ( 0 it verslag vindt 
ge als bijvoegsel bij dit blad .

IJe schatbewaarder, M H Declercq, gaf verslag- 
van den staat der kas, die bevredigend is

Beide verslagen werden alccmeen goedgekeurd.

Kr werd ook nog hulde gebracht aan M C. Dejonghe, 
lid van ons Bestuur, die verleden zondag te 

Kortiijk gevierd werl als allerverdienste ijk voor
zitter der Bakkersbonden vau Zuid Vlaanderen. 
Onze beste gelul-wenschen !

Nadat de K. H Proost nog eens het nuttige 

van eendrachtig samen werken in den Katholieken 

Burgersbond had doen uitschijnen en gewezen had 

op de te volgen richting, dankte de voorzitter al 

de tegenwoordige leden en stuurde te recht een 

bijzonder woordje vau dank aan diegenen die hun
ne verschillige bedieningen in den Bood met zoo

veel edelmoedigheid en belangloosheid vervullen.
Daarop sloot hij de vergadering die rond 9 3 4  

in goede stemming uiteenging.

Priesterwijding.
E- H. Maurifs Ghekiere, zoon van François 

Ghekiere-Warnez en kleinzoon van Petrus Ghe^ 
kiere-A'laes heeft den 8 April laatst de H. 
Priesterwijding ontvangen te Luik uit de handen 
van Mgr. Rutten.

Dinsdag 10 April zonü hij zijne plechtige 
Eeremis in Sint Hiloniuskerk. Onze beste ge
luk wenschen aan den jongen priester en zijne 
familie.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Jean Vandenbogaerde, zv Emile en Augusta de 

Brouwer, Wolvenhof, 331. —  Maria Verlitide, dv. 

Paul en Maria Thomas, Rousselarestr. —  Maurice 

De Bruyne, zv. Alfons en Maria Verbeke, Abeele 

433 —  Maria Hellebuyck dv. Camiel en Rachel 
Vandommele, Rousselarestr. - Roger Beernaert, zv 

Hendrik en Bertha Parmentier, Mol 177 — Hen

riette Moerman, dv. Remi en Maria Dewulf, Neder- 

weg 555
STERFGEVALLEN :

Romanie Denolf, huish. 63 j vrouw Joseph 

Maddens — Maria Salens, zb. 78 j .  W we Leopold 

Hoet — Adolf Decoene, schoenm 78 j . Wr. Nathalie 

Oesmet — Petrus Beheydt. zb. 84 j .  zv Petrus en 

Maria Coucknyt.

HUW ELI IK EN :
Georges Dev#s, vlasbew. 25 j en Josephine De- 

preitera borstelm 21 j .  — Ju lius Masselin, bandel. 

42 j  en Regina Verstraete, bijz 40 j — Julius 

Belaen, vuunn 53 j en Marie Grymonprez, huish. 

54 j .  —  Camille Dewulf, aardew 29 j .  en Magda

lena Horré, borstelm. 22 j.  — Odiel Seys, schoenm. 

28 j  en Magdalena Lezy, huish 31 j .  — Julien 

Lapeire, metser 24 j .  en Ju lia  Theunis, borstelm 

24 j ________________________________________

Gevraagd te koopen WEPKMANSHUIS Aanbod 
te doen Rousselarestraat, 10. Is e g h e m .

->■ M ü i s  M A U D I T S  ^
H a a r k a p p e r

Te rekenen van 1 Mei zal den Zondagdienst 

in voege komen.

Scheeren _  0,50 fr-

ScheetófT" en haar opkammen 1 0 0  fr.
Scheeren en fric tion  1-50 fr.

N. B Dezen tarief wordt enkel toegepast 

op Zon- en Feestdagen

UIT TER HAND TB KOOP
ten gevolge van geheele likw idatie

Volledige nieuwe inrichting van een Fabriek
voor houten Schoenhielen (talons)

Een Moteur à Gaz Pauvre, 20 H. P. —  Een 
ronde zaag, 60 centm. doorsnede — 4 A m e -  
rikansche toupies; en de nooüge machienen 
voor het einde bewerken der houten talons. 

400 houten kisten 90 X  45 X  45 
Dertig m3 Populierenhout; 73 > 35 X  65 
Voor alle aanbod zich te weitden ten bureele 

van ’t blad, onder letters G. I.

Te Koop een SCH00NEN TOOG bij Emiel PBCBU- 

BAES, Rousselarestraat, 384, Iseghem.

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

SPIEGELRUITEN EN GE BISC A U T E E RDE SPIEGELS

Onderneming van GLAS en SCHILDERWERKEN  
voor HUIZEN KERKEN en KLOOSTERS

F e l i x  B I L T J A U W
Grentschen 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, eu 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 TROU W E GEDIEND.

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

—  K a p i ta a l  6 0  0  0 . 0 0 0  
B. Spaarkas :
r  op zicht 4 Qö /

2° op term ijn  van een jaar 4 50 V

Langer term ijn  volgens ovaresnkomsf.

N a a m lo o z e  M a a ts c h a p p ij
A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :

1" op zicht 3 50 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 n,'0
3 op driamaan je lijksche rekeningen 4 . 0 0 ° / ,
3" op zesmaandelijkschs rekeningen 4 25 °'„
4" op jaarliiksche rekeningen 4.50 °

A . \ > K O O P  e n  v e r k o o p  van Praascii ,  f r i g d s c h  en Aiü' ri Kaai i sci i  P a p i e r
aan  rle voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder ; J U L E S  O R O C H O N - V E R H A  M M E  tc Iserjh m. 
Leden:  Paul SGH3TT6  Notaris, Ingelmunster,

lozef SPIM iE 'K n iL L ^  d ik ter in geneeskun1° Rumbïke,
F u jè n e  {HA.7! ! r f)k !a r  in g ° n e e s k u n d e  Is e g h e m

HM

GROOTE MAGAZIJNEN

i  F E L IX  L E F E V E R E , Steenpoort, 16, 

K O R T R IJK

m
m
m
m
m
m
m
m
m-

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

IBS
&
m

BEDSPREIEN in ALLE T IM EN met Watte en Kapok p.

P R IJZ E N  bu iten  alle CONCUR, ENT IE  {S
Kg

Allerhande afsluitingen uit lattestoors in hout en staal

Toepassing dsr laatste n ieuw igheden 

op gegalvaniseerde haken 

B e s t e  S t e l s e l

ZONNESTOORSen GROENE STOORS

WINKELTENTEN. ZEIL DO E KEN
l ste kwaliteit in alle kleuren.

H erstellin gen  w o rd en  door ons 
ten spoed igste  afgem aak t

14 frank 
35 ct

C O N C U R E N C IE  O N M O u E L IJ  C 

d oo r ons e igen fab r ikaa t

liÏEt°adres0P Gebroeders DERYGK ERE
Depothouders dor ZONNESTOORS 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 VOOR MEESTERS EN ONDERNEMERS.
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VERSLAG
van ’t leven en de werking in den

van Iseghem 

gedurende het jaar 1922-23

voorgedragen door den 

Heer Schrijver C BOURGEOIS, 

op de Algemeene Vergadering van 9 April

M . M .

Wij hebben de eer UEd. het jaarlijksch 
verslag te geven over den toestand en de 
werking van onzen bond.

O p !sten April IÇ22 telden wij 264 leden 
Nieuwe bijgekomen 35

T e  samen 329 
Daarvan af te trekken :

Uit Stad verhuisd 3 
Ontslag 1
Overleden 3

Brengt het getal op 322 leden.
Wij betreuren het afsterven der H. H. Ivo 

Deblauvve, Oscar Werbrouck en Ivo Sevenoo. 
Mochte de Bermhertige God hunne zielen in 
genade hebben ontvangen.

Wij bidden onze leden deze afgestorvene 
medebroeders te willen indachtig zijn, bij
zonderlijk in de missen die jaarlijksch gezon
gen worden tot lavenis onzer overledene leden.

Het doet ons deugd te kunnen bestätigen 
dat ons ledental m eeren  meer aangroeit ; ook 
drukken wij den wensch uit, dat alle Katho
lieke Burgers en Neringdoeners van Stad, in 
een en zelfde Gilde zouden aangesloten zijn.

Velen van II hebben ondervonden, welke 
hulp zij bij het Bestuur genoten hebben. Alle 
vragen worden met liefde en dank aanveerd, 
hoe meer men komt, hoe liever ; allen zijn 
altijd met de meeste welwillendheid en wel-

- voegelijkheid ontvangen
Meenende aan het algemeen verlangen van 

Handelaars en Nijveraars te voldoen, heeft het 
Bestuur, bij het begin der Fransch-Belgisehe 
onderhandelingen over de handelsverdragen, 
nogmaals aan het Ministerie het verzoekschrift 
herinnerd, opdat voor den handel en de nij
verheid, de overdrevene tolrechten zoude ver
minderd worden.

Over eenige weken zonden wij eene petitie 
aan den Algemeenen Bestuurder der Buurt
spoorwegen te Brussel.

Wij betoogden dat de toestand van het 
verkeer met de buurtspoorwegen Iseghetn- 
W evelghem  en Iseghem-Ardoyè onder ver
schillige oogpunten te wenschen laat.

Vooreerst ontbreken er ten gerieve der 
reizigers twee aansluitingen : eene des morgéns 
kort voor 7 ure en èene des avonds omstreeks 
18.45.

Daar de scheiding der twee lijnen als een 
doodvonnis voor beide is, verzochten wij den 
Heer Bestuurder, bij het Beheer der Staat- 
spoorwegen aan te dringen, opdat de buurtram 
over de ijzerenweg zoude toegelaten worden.

Wij vroegen het aanleggen van een ver- 
ladingsstatie aan de loskaai der Goederenstatie 
en van eene vertakking van den buurtspoorweg 
langs de Vaartkaai.

Om  aan dën algemeenen wensch der leden 
te voldoen, hebben wij het op ons genomen 
Avondfeesten, Voordrachten, enz. te geven.

O p 21n Mei werd eene Voordracht gegeven 
door M. Vancoillie, Ingenieur Bouwkundige, 
over de verbinding der . Leievaart met de 
Noordzee.

D e Achtbare Heer, deed de groote voor
deelen uiteen, die deze verbinding aan handel 
en nijverheid zoude te weeg brengen.

Hij besprak met plans en kaarten de ver- 
schillige ontwerpen, het aantal sassen die er 
zouden noodig zijn voor ieder ontwerp.

Hij toonde hoe men er hedendaags, bij 
middel van kunstmatige sluizen, in geslagen 
is, niettegenstaande de groote moeilijkheden 
van hoogten der gronden, dusdanige werken 
uit te voeren.

Het Bestuur heeft aan de Bevoegde Overheid 
een verzoekschrift gezonden, 0111 de verbinding 
der Leievaart met de Noordzee te bekomen.

Den K)a Juni werd een Feestavond gegeven 
met Voordracht door M. Gilot over « Het 
Volkslied en de Aardrijkskunde ».

Hij deed uitschijnen hoe alle levende wezens, 
menschen en diere«, den invloed ondergaan 
van het midden waarin zij verblijven.

Die invloed laat zich even ook dikwijls 
voelen bij de menschen in hun zeden en 
gebruiken, in hun verschillige geestesuitingen, 
poezie en muziek.

Alzoo komt het dat, bijzonder in het V o lk s
lied, woorden en muziek dien invloed 

ondergaan, en niet zelden lokale en aardrijks
kundige gebruiken en toestanden soms op de 
koddjgste wijze weergeven.

Dit staafde de Heer Voordrachtgever in den 
loop zijner voordracht met liederen van ver- 
schilligen aard, gezongen door eenige Jufvrou
wen van stad, liederen die veel bijval bekwamen.

Die voordracht werd afgewisseld door eenige 
schoone liederen, gezongen door M. Moenaert, 
met piano begeleid door M. Daniël Saelen.

Op 15 October verschafte ons de Heer 
Achiel D enys van Rousselare, eenen aange- 
namen en gezelligen avond ; al zijne liederen 
en vertellingen hadden den meesten bijval.

De Muziekanten der afdeeling van het 
Congregatiemuziek. speelden eenige prachtige 
stukken.

M. Moenaert zong er een lied, M. Maurice 
Vande walle, speelde een schoon stuk voor 
viool, en er werd door de H. H. Arthur 
Hoornaert en Arthur Desmet, eenen Duo uit
gevoerd voor G* Fluit en Hautbois.

j  Dit alles viel goed in de smaak der toe- 
j hoorders.

Den 3" December, gaf M. Joseph Vander- 
I nïeersch, Advokaat, eene Voordracht met 
j  onderwerp « Herinnering aan mijn legerdienst». 

Hij schetste de bijzonderste indrukken welke 
hem het kazernleven gelaten heeft.

De H. Advokaat deed uiteen wat is soldaat 
worden en soldaat zijn en gaf in den loop zijner 
conferentie zeer nuttige aanbevelingen.

Daar de soldaten veel te veel vrije tijd hebben, 
moet er getracht worden, dat zij hem behoor
lijk kunnen doorbrengen : zoo zoude er moeten 
gezorgd worden voor lokalen en aantrekke
lijkheden, waar deftige jongens kunnen en 
moeten naartoe gaan. Dit doen de Aalmoeze
niers die jammer genoeg niet beschikken over 
de noodige middels, om hun Soldatenkringen 
behoorlijk te kunnen inrichten.

De ouders of familieleden zouden moeten 
veel in briefwisseling blijven inet hun kind 
of familielid en iederen keer dat ze naar huis 
komen, ze goed ontvangen, want het gedacht 
aan huis, zal hun dikwijls een steun en eene 
opbeuring zijn.

De aanwezige leden waren heel te vreden 
over deze Voordracht.

De wensch werd uitgedrukt den korst mo- 
gelijken diensttijd te zien invoeren en hef 
werk der Aalmoezeniers te zien steunen.

Op Donderdag 28 December was er een 
Kerstfeest.

Op het verhoog prijkten twee Kerstboomen. 
waarvan er een allerkeurigst opgeschikt was 
met electrieke lampen.

De E. H. Englisch oogste een welverdienden 
bijval met zijn Voordracht over Kerstdag.

Met prachtige lichtbeelden u leidde hij ons 
naar het H. Land en Rome,*'en toonde ons 
de herinneringen aan de Geboorte van den 
Goddelijken Zaligmaker, die aldaar bewaard 
en geeerd worden.

Door middel van beeldhouw- en schilder
werken, leerde hij ons de ontwikkeling kennen
der kunst in de voorstelling van de Geboorte 
Onzes Heeren jn de verschillige tijdperken.

Met reden werd den E. H. Englisch herte
lijk bedankt.

Daarna werden eenige oude en nieuwe 
Kerstliederen gezongen door Jufvrouwen, wat 
goed in den smaak viel der toehoorders ; 
evenals de twee Duos voor Saxophone door 
de H. H. Sylvain H uyghe en Cyriel Lefevere 
als afwisseling opgevoerd tusschen voordracht 
en liederen onder begeleiding van piano 
door M. J. Clement.

Met voldoening willen wij in het verslag 
neerschrijven, dat wij op Maandag 13 No
vember 1. 1. in ons lokaal aan tafel met 72 
leden, waaronder 11 Damen waren neegezeten, 
en ons aldaar in een gezamentlijk avondmaal 
vergasten, aan de smakelijkste spijzen, die 
ons door M. Cyriel Delaey werden opgedischt.

Hij heeft ons zoo overheerlijk ontvangen, 
dat al de aanwezige leden en bijzonderlijk 
de Damen, die voor den lslc maal aan ons 
Feestavondmaal deel namen, er met den 
grootsten lof over gesproken hebben.

Ja waarlijk het is te vreezen dat Cyriel 
met het toekomende jaar over te weinig 
plaats zou kunnen beschikken.

Gedurende dit avondmaal g in g  het er g e 
zellig en aangenaam.

Men hoorde er aanspraken, gezang : kluch
tige en ernstige ; stukken voor piano, viool, 
enz.

Het is ons hoogst aangenaam M. M. UEd. 
te mogen^melden dat het Bestuur op ander 
gebied niet werkloos is gebleven.

In den loop van verleden Zomer werden 
er door M. Hector Vandommele voor de leden 
van den Bond en hun huisgezin 10 lessén 
van boekhouden gegeven.

Door bemiddeling van den Burgersbond en 
bij goedkeuring van het Ministerie werd eene 
reeks lessen gegeven voor den Bakkersbond, 
door M. H oyoux van Brussel.

Rond de 30 bakkers van Iseghem en O m 
liggende, hebben deze lessen met dg meeste 
aandacht gevolgd.

Zij waren zoo nuttig, dat allen '‘opentlijk 
bekenden vele dingen vernomen te hebben 
die zij niet vermoeden konden, 't Schijnt zelf 
dat de vruchten van die lessen zich niet 
lieten wachten, verschillige bakkers trokken 
er tot nut hunner kalanten 't grootste voor
deel uit.

Den laatste Zondag van ieder maand komt 
M. Gilot zich ter beschikking houden der 
leden, die hem zouden begeeren te raadplegen 
nopens economische vraagstukken ; zooals : 
oorlogschade, stichten hervormen en overne
men van zaken en Maatschappijen, beroeps- 
aangelenheden, enz.

Menige ingezetenen die hem zijn komen 
raadplegen, hebben reeds voldoende uitslagen 
bekomen, en zijn uitstert voldaan over het 
onthaal dat zij bij hem genieten.

Al die raadplegingen zijn kosteloos 
Voor rechterlijke zaken, heeft het Bestuur 

met M. Joseph Vandermeersch, Advokaat, voor 
de leden van den bond een akkoord gemaakt.

Zij die begeeren in rechterlijke zaken een 
eerste raadpleging te bekomen, kunnen dit 
verkrijgen, mits zij bij een der Schrijvers van 
den bond een lidbriefje vragen.

Om  aan de bevolking nuttige en stoffelijke 
voordeelen te kunnen geven, waren wij ge
durende de maand Augusti 1. I in briefwis
seling met het Ministerie van Economische 
Zaken, over het W erk van den Leertijd en 
het Syndicaat voor aankoop van Klein Werk- 
getuig.

M. De Maere, Algem eene.Opziener bij het 
Ambt van Ambachten, en Neringen, is ons 
voor déze zaken komen spreken, en zoo werd 
onze bond,'.'door het Ministerie, voor Iseghem 
en Omstreken aangesteld, 0111 zulke inrichtin
gen tot stand te brengen.

Hetzij on-, toegelaten M. M. een klein over
zicht van de werking dezer inrichtingen te 
geven.

1. Het syndicaat voor aankoop 
van klein werkgetuig.

Het is U bekend dat sedert eenige jaren 
het aankoopen van klein werkgetuig, zooals 
motoren, mekanieken enz. door den staat be- 
voordeeligd wordt, Dit is in 't bijzonder te 
danken aan onzen achtbaren Eere-Voorzitter 
Wel Edel. Heer Baron Karei Gilles de Pelichy, 
aan wie wij hier onze hulde en dank brengen.

Daar voor vele ambachten het handwerk en 
werken met verouderde tnachienen duur werken 
is, en de nieuwere uitvindingen zoeken om 
zooveel mogelijk in den minsten tijd en met 
de minste onkosten veel voort te brengen, 
zoo worden er door het ambt van Ambachten 
en Neringen  toelagen verleend aan degene 
die in hunne werkwinkels motors of andere 
werkgetuig plaatsen.

W elke is nu de rol die déze syndicaten te 
vervullen hebben.

Nazien of de ambachtswerktuigen der am 
bachtslieden en kleine bazen toereikend zijn 
in hun gebied, hun tot het aankoopen van 
de noodige ambachtswerktuigen aanzetten met 
de medewerking van eenen Ingenieur van het 
Ministerie, de gepastheid van het aankoopen 
en van de voorwaarden onderzoeken in het 
belang van den kooper, de bepaling van de 
koopovereenkomst nazien en de koopers aan 
het noodige krediet helpen en hun gemak van 
betaling verschaffen.

Wanneer eene aanvraag om raad of toelage 
aan den Heer Minister gezonden wordt stelt 
het ambt van Ambachten en .Veringen den 
aanvrager in betrekking met een Ingenieur' 
van den staat, die ten huize komt, om te 
onderzoeken of de aankoop van gereedschap 
waarlijk gepast en voordeelig is en op goede 
voorwaarden gedaan wordt.

De belanghebbende mag ook aan de Staats
ingenieurs hun oordeel vragen over het op- 
brengstvermogen, het mogelijk voordeel, de 
de aankoopsvoorwaarden en het kontrakt.

Deze raadgevingen zijn kosteloos, ook is 
men vrij, de werktuigen te koopen waar men 
wil, als deze in goede hoedanigheid zijn.

Om de toelagen te bekomen moet de aanvrager 
lid zijn van de Maatschappij voor aankoop 
van klein werkgetuig, en de aanvraag indienen 
vóór het bepaald aankoopen en opzetten van 
de toestellen.

Het bedrag der toelagen door het Ministerie 
verleend beloopt.

1. Voor elke aankoop van ambachts-werk- 
tuigen waarvan de minste waarde 400 fr. be
draagt 5 0/0 met een maximum van 100 fr. 
dus voor ieder werkgetuig kan men tot 100 fr. 
toelage bekomen.

De toelage kan op 150 fr. gebracht worden, 
indien het syndicaat bevestigd dat den belang
hebbende door zijne bemiddeling voor den 
aankoop van bedoelde werktuigen een krediet 
is geleend geworden.

2. Voor een centraal werkhuis dienende 
tot gemeenschappelijk gebruik van verscheidene 
ambachtslieden, mag de toelage van 100 fr. 
voor elke deelname in ’ t geheel genomen, de 
5oo fr. niet overtreffen.

De HEI. De Maere en Decraene, ingenieurs 
van den Staat, zijn reeds op onze aanvraag 
naar I4 werkhuizen gekomen, waar zij raad 
en inlichtingen gegeven hebben, daarbij heeft 
het ministerie ons bij brieve laten weten, dat 
hun de toelage is toegestaan, welke reeds de 
somme van i 368  fr. beloopt.

Nog 3 verschillige aanvragen zijn in de laatste 
dagen naar het ministerie opgezonden. Om  de 
kleine ambachtslieden te helpen en bij te staan, 
heeft het Bestuur van den Burgersbond eene 
Leenkas gesticht, tot aankoop van klein werk
getuig, waarvan de standregels op 22 Sept. 11. 
in den. Moniteur,^verschenen zijn.

Verschillige ingezetenen van stad, hebben 
hunne bijtreding verleend, en zoo is met hun 
gestorte aandeel en ’ eene naamlooze gift van 
5ooo fr. een kapitaal gevormd waarmede 
reeds duizende franks leeningen zijn ge
daan, aan voordeelige voorwaarden.

2. Het werk van den leertijd.

MM.
Met recht en reden wordt er geklaagd over 

het lamlendig aanleeren der ambachten in de 
burgersbedrijven.

De stielen worden niet meer in eere gehouden. 
De ambachtsman meent aan zijne kinderen 

eene hoogere plaats in de samenleving te moeten 
geven, en nochtans bij hoogdringendheid dient 
men een ernstig aan werven voor ambachtslieden 
aan te moedigen ; want meer dan ooit zal 
men te kampen hebben, in alle vakken met 
de voortbrengst onzer gebuurlatiden, uitvindin
gen, verbeteringen en toepassingen van allen 
aard, de vermenigvuldiging der mekanieken, 
en de samen werkingen onder alle vormen.

Om  in dien geweldigen levensstrijd bestand 
te zijn, heeft onze jeugd eene verstandlijke en 
technische vorming noodig, want een flinke 
ambachtsman is'de kern van den burgersstand.

Hoe meer ontwikkeling, hoe fijner techniek, 
hoe steviger de grondvesten der kleine bur
gerij zal zijn.

Het is immers, in de vakschool en 't  bij
zonder in het werkhuis, dat men zich volledigt 
in het aanleeren van het ambacht, want geen 
grondige kennis van een vak zonder beroeps
onderwijs- zonder werkhuis.

W ie herinnert zich niet, bij het noemen 
onzer aloude middeleeuwsche gilden, den leer
tijd in de ambachten, zijne ernstige, ja strenge 
regeling op het werkhuis van den meester 
en hoe bij het eindexaam op het werk, de 
gast een meesterstuk moest vervaardigen otn 
als meesterambachtsinan in de gilde aanveerd 
te worden.

’ t Is om dien toestand te verhelpen, dat 
het Am bt van Ambachten en Neringen, bij ' 
het Ministerie van Economische Zaken, be
tracht, door het heropbeuren van den leertijd, 
de ambachten weder op te helpen.

Daarom, sticht de Staat in sommige Steden j  

en Gemeenten, voor het omliggende secretariaten 
van den Leertijd, voor ambachten, zoo voor 
vrouwen als voor mannen.

Gij zult reeds vernomen hebben M. M.,
I dat onze bond voetstappen deed en er in 

gelukt is, om hier deze nuttige inrichting 
tot stand te brengen.

Op Ie September werd in den schoot van 
den Burgersbond een Bestuur gekozen, waar- 

, van onder’ ’andere 12 verschillige vakmannen 
deel uitmaken.

Dit bestuur of een zijner afgevaardigde, is 
maandelijks den t" en 3n zondag in den Café 
Royal, van 11 tot 12 ure ter beschikking dier
ouders, die hunne kinders van ai 14 jaar een
ambacht willen aanleeren.

Het Secretariaat tracht den jongeling of 
I het meisje bij eenen bekwamen leermeester 

te plaatsen, waarmede eene schriftelijke ver- 
! bintenis aangegaan wordt van weerzijden ge- 

teekend.
Dit kontrakt wordt aangegaan voor een 

termijn van 2 of 3 jaar, zoodat na dit tijdver-
I  verloop de leerling zijn 21e jaar nog niet

ingegaan is. N a d ie n  leertijd wordt den leerling 
een exaam algenomen, door een jury, bestaande 
uit 3 leden, een patroon en een werkman 
van het ambacht dat aangeleerd werd en een 
afgevaardigde van het Ministerie.

Indien de jury  de antwoorden en het werk 
bevredigend acht, wordt den leerling een 
Diploma overhandigd, alsook eene som van 

j  125 fr., 150 fr., 175 fr. of 200 fr. naar ge- 
j  lang het exaam wordt afgelegd met voldoening, 

onderscheiding,* groote onderscheiding of de 
grootste onderscheiding.

Aan de Leermeester die zich met de vak
ople id ing, gelast ; wordt eene vergoeding van 

! 300 fr. toegestaan, als de opleiding gedaan 
! werd 'in 2 jaar en 400 fr. als zij gedaan ge- 
; weest is in 3 jaar.

De ouders die hunne eigene kinderen hun 
vak aanleeren, kunnen de premiën "niet ont
vangen, maar de kinderen genietend dezelfde 
voordeelen als andere leerjongens of meisjes.

Door op die wijze den leertijd herin te 
richten, hoopt het Staatsbestuur veel bij te 
dragen tot het opbeuren der 'ambachten, tot 
het vormen eener uitgelezen schaar vakmannen.

’ t Is verheugend te mogen bestätigen ’  dat 
ons Leerlingensecretariaat, pas gesticht, eenen 
buitengewonen bijval bekomen heeft, zoodanig 
dat het Ministerie zelf, zijnen lof uitgedrukt 
heeft, om onze werking.

Reeds 52 leerovereenkomsten zijn door ons 
gesloten, waarvoor eene leerbeurs door den 
Heer Minister is toegestaan.

N og voor twee leerjongens en een leermeisje 
is eene aanvraag gedaan.

In de volgende ambachten is eene leerbeurs 
toegekend :
Meubelmakers 2 [ Bottijnsteksters 9
Timmerlieden 9 I Lood-Zinkbewerks 2
Bakkers 2 | Schoensnijders 1
Schoenmakers 15 ! Kleermaaksters 3
Behangers 1 | Bouwkundige 2
Electriciens 1 . ] Kleermakers 1
Beenhouwers 2 | Houtdraaiers 1
Beeldhouwers 1

Buiten de opleiding tot bekwame vakmannen, 
welke het grootste belang is voor handel en 
nijverheid, zal het bedrag der toe te kennen 
toelagen door het Ministerie verleend^ reeds 
de somme van rond de acht en tw intig du i
zend frank bedragen, welke ten goede zal 
komen der Iseghemsche bevolking

Om  te eindigen M. M. mogen wij, steunende 
op dit verslag, U verzekeren, dat onze Bond 
de belangen^ der Burgerij ter herte neemt, 
en zoo zullen wij ’het in ’t vervolg nog voort 
doen, en nog uitzien naar allerhande middels, 
om altijd beter en beter de burgerij in al 
haar vertakkingen dienstig te kunnen zijn.

Mocht ons streven, gesteund op christene 
gevoelens van broederlijke genegenheid, liefde 
en rechtveerdigheid, er in slagen, onze H an
delaars en Neringdoeners, deugdelijk voordeel 
te geven, tot welzijn onzer Stad, tot welzijn 
van ons geliefde Vaderland

TEN BUREELE VAN DIT BLAD 

Rousselarestraat, 97, ISEGHEM
te verkrijgen

- - RABBONI - •
Eenvoudige overwegingen. Dit boek in 5 

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

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

Groote keus van Mis en Vesperboeken en 
allerhande kerkboeken.

De Fransche Taal.
De avonduren zijn lang- om ze nuttig en 

aangenaam door te brengen, koopt leerzame boeken 
waaruit gij vele kunt vernemen, zooals :

D e  F r a n s c h e  T a a l  practische leergang voor zelf
onderricht ten dienste van alle Vlamingen die. 
z o n d e r  m e e s t e r  het Fransch verlangen te leeren 
met de figuurlijke uitspraak der Fransche woorden 
nauwkeurig^eenvoudig in het Vlaamsch verbeeld. 
D it werk bestaat uit 3 deelen.

Vlaamsche en FranscheiSamenspraken-Conver- 
s a t i o n s  naar een klimmende gang bewerkt met de 
uitspraak [van het Fransch in het Vlaamsch ver
beeld volgens een zeer eenvoudig en nauwkeurig 
stelsel ten?Kebruike der Vlaamschsprekenden die 
verlangen Fransch te leeren zonder behulp van 
eenen Meester.

Verzameling van : B r i e v e n ,  S m e e k s c h r i f t e n ,  
A a n v r a g e n ' ;  enz. in Vlaamsch en Fransch voor 
de bijzonderste1!levensomstandigheden ten gebruike 
der huisgezinnen. Een’ boekdeel.

D e  E n g e l s c h e  T a a l  met figuurlijke uitspraak 
der woorden. Dit werk bestaat uit 2 deelen.

Woordenboeken.

Z a k w o o r d e n b o e k  inhoudende alle in de spreek
taal gebruikte woorden.

C a l l e w a e r t s  woordenboek groote en kleine.

Dictionnaire L a r o u s s e ,  groote en kleine.

Alles te bekomen ten bureele van ’t blad, 
Rousselarestraat, 97.
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SAAL
ROUSSELARESTAAT, 25

Bilan op 31 December 1922.
1.273.009.10

BATEN
Onroerende goederen

Ingeschreven en niet
gestorte som der aan- . Q Q o
deelhouders L t / o O . O o O . “

Loopende rekeningen 58.802.002.14 
Penningen in kas 3.967.449.51
Te goed op correspondenten1.525.882.79 
Te innen wissels 1.784.496.30
Koepons en vreemde gelden 145.670.89 
Staats- en andere weerden 15.701.020.05 
Orderekeningen 50.327 691.40

Totaal”13 5.510. 7771l8

LASTEN

Ingeschreven kapitaal 6 .000 .000 . —
W ettelijke reserve 82.515.75
Gewone reserve 600.000 -
Loopende rekeDingen en Spaarkas 77.785.424.98 
Nog te betalen dividenten 43.159.22
Yoorzienigheidsfonds voor het personneel 20 .000 .—

Orderekening 50.327691.40
ZUIVERE WINST 651.985.83

135.510.777.18

W IN S T - EN VERLIESREKENING.
ACTIEF

Opnieuw 23.678.
Intresten en kommissie 3.687.253.93

PASSIEF

Algemeene kosten, intresten, commissie, enz. 2.970.946.10
Amortissement 18.000.-
Provisie v(or Belastingen 50.000. —
Yoorzienigheidsfonds voor het personneel 2 0 . 0 0 0 . —

ZUIVERE WINST 651.985.83

3.710.931.93 3.710.931.93

D E  P L A A .T S E L I J K E  B  E H E E F i Ft A  A D  :

Bestuurder : 

Leden :

M. JU L E S  CROCHON-VERHAMME.

M. PAUL* SCHOTTE, Notaris, Ingelmunster.

M. JOZEF SPINGEM AILLE, Geneesheer, Rumbeke. 

M. EUGEEN VERHAM M E, Geneesheer, Iseghem.

BIJHUIZEN IN WEST-VLAANDEREN
ARD0YE : Statiestraat.
BAVICHOVE : Plaats.
BRUGGE Cordouanierstraat.
OUERNE : Elisabethstraat.
DEERLIJK : Plaats.
DESSELGHEM : Plaats.
GULLEGHEM : Bisseghemstraat, 32bis 
INGELMUNSTER : Nieuwstraat, 123. 
ISEGHEM : Rousselarestraat, 25.

MOESKROEN : Statiestraat, 1. 
MEULEBEKE : Markt.
OOSTENDE : Adolf Buylstraat, 36. 
OOST-ROOSBEKE : Plaats. 
RECKEM : Plaats 
ROUSSELAERE : Ooststraat, 52. 
THIELT : Kortrijkstraat, 45. 
WAEREGHEM : Statiestraat, 450. 
WEVELGHEM : Lauwestraat, 42.
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was voldoende voor de jen jieke le geneden
M. Remy Tresignies, verzekerd ste llig  dat eene enkele flesch vol

doende was om geheel zijne nierziekten te genezen. H ij is verzekerd 
da t degene die lijden van nier- of b laasdriften , van welke na tuu r  ze 
•ook zijn, kunnen eene onm iddelijke verzachting bekomen. W anneer 
gij de p illen  de W it t  neem t, bem erkt gij eenige uren nadien. d;>t uw 
water modderig  en b lauw achtig  is. D it  geval is een bewijs dat de 
p illen  onm iddelijk  hunne w erk ing  voortbrengen, door het reinigen 
van elke ploei der nieren en der blaas, en wanneer de onzuiverheden 
zullen weggedreven zijn, m oogt ge verzekerd z ijn  van uwe genezing.

M. Remy Tresignies van Gammerages schrijft :

« Ik  heb het plezier u  te doen kennen of beter u te bedanken.
» voor het geneesm iddel « I)e W it t  P illen  » w aarvan eene enkele flesch 
» voldoende is geweest om me gansch te genezen van de d rift aan welke ik 

» leed.

» S iuds meer dan één jaar, leed ik van rheum atism e der maag en 
» nieren (nieren of rug) en dank aan dat hiergenoemde geneesmiddel,
» ben ik  gansch genezen.

» Om  u m ijne dankbaarhe id  te bewijzen, laat ik u toe van m ijnen 
» naam  gebru ik te m aken en hem te doen kennen. »

Ind ien  gij onm idde lijk  uitslagen w ilt hebben, neemt

De Witt’s
Nieren & Blaas Pillen

De Beste Remedie in de W er. ld voor
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Rugpijn, 
Vermoeidheid, 
Meeste vormen van 
Blaas Aandoening

Rheumatiek, Blaasontsteking,
Heup Jicht, Steen in de Blaas,
Lenden Jicht, Graveel,
Zwakke Rug, Jicht«

De P illen  De W ill zijn te koop in  alle b ijzonder;1 üpu llick i.u. a.iu 
den prijs van 5  f r ank  de kleine flesch en fr. 7 .5 0  de groolo llesch, 

^ elke 2 1/2 m aal den inbond der k le ine bevat.

W anneer gij eenige moeilijkheden bebt om n de eclite P illen I)e\\ itt 

i»an te schaffen, /.e.iid reelitstreeks het bedrag uwer bestelling, ver
meerderd 'n ie t  öf> centiemen voor ' verzend i n gs kost en aali E. C. De 
W it t  & . C'°, ruo de fa G lac ière . 2 2, te B russe l ,  en de verzending zal 
(.ogenblikkelijk door den apotheker uwer streek gedaan worden.

Tc koop te Iseghem bij den Apot. LALEMAN, 2, Brugstraat. 

VERHAMME, Marktstr. , 13; WYFFELS, Marktstr. 35.
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Hais R.  D e v o l d e r - V e r s e b a e v e
Sc bilciett-Aan nemer«

— —  D E  P É L I C H Y S T R A A T ,  -18,  I S l ï G H E M .  ■-

Algemeene aannemingen van alle Schilderwerken 

aan voordeelige prijzen.

VERKOOP VAN ALLE VEI Î VEN EN BENOODIGHEDEN VOOR 

DEZE DIE WILLEN ZELVE SCHILDEREN.

Vernis voor Koperwerk en wit metaal

VERK O O PVA N  TOILE EN BEHANGPAPIER
Zuivere waren en van eerste hoedanigheid.

Verzorgd werk — Trouwe bediening

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen ! Bctnk G r - ID E  LA .ERTC &  G" Naamlooze Maatschappij

Fr. I 0 M ILUOEN KAPITAAL Aangesloten bij den tiank van Brussel.
Hoofdzetel te ROUSSELARE. -- Tel. s° i en 250.

3SWï«B*»aST2C2l

ISEGHEM.
YPER,
KOMEN,

STAOEN,
ARDOYE,
MEULEBI
BRUSSEL

AGENTSCHAPPEN :
Tel. No 6  

Tel. No 98 
Tel. No 68  

Tel. No 21 
Tel. No 28 

Tel. No 115KE,
, (35, Kunstlaan' Tel. No 30626

Aan en verkoop van Beurswaarden 

Voorschotten tegen waarden aan drager 

Rekeningen op zicht 

Kredietopening met of zonder borgtocht 

Inkasseering van alle rentebriefjes (coupons) 

Bewaring van alle waarden zonder of onder zegel 

Handelsinlichtingen v  Bijzondere dienst - 

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

Kostelooze dienst voor het nazien van uit- 
lotingen van titels 

Uitwisseling van vreemde gelden 

Rekeningen zonder lasten

VERHURING van SRANDKASTEN (coffres-forts) in alle grootten en prijzen.
tsKa-vixaBCxsm&MRC

MAAK UWE VARKENS 
GENEES EN BEVRIJD

= E E  P O O T Z I f f i K T l f i
door het aanwenden van

pF2VmDïlV£

SNEL VET 
ZE VAN

4 l  ;  *

Wat i* Provendine ? «Provendine 
is Iret onontbeerlijk aanvulsel van 
het voedsel der varkens van het oojfen- 
blik af dat zij van melk gespeend 
zi)n : het bevat de minerale elementen 
die van de granen (koren, haver) die 
geen eiwitstof inhoud«n, voedingsele- 
menten van eersten rany maken. Een 
soeplepel «P R O V E N D IN E »  gemengd 
in het- voeder (hetzijgkoren, zemelen, 
aardappelen) zal een volledig voedsel 
van maken. De goede verbetering 
openbaart zich bij liet varken door 
een voortdurende regelmatige en snelle 
gewichtsverhoo^ing.

I)c

Het gebeurd heel dikwijls dat kl 
lokkers en arbeiders die een var 
mesten, hun zwijn dat reeds groot 
is, zien wankelen, het voedsel weigeren 
of zich moeizaam naar de krib slepen 
het dier verkwijnt snel en de ongeluk
kige fokker berijpt niets van dit’spijtig 
voorval? W at is er gebeurd ? Dit'vs 
het voedsel was onvolledig, er ontbrak! 
in de  de groote hoeveelheid voeder 
die het dier alle dagen innam eenèï 
onmisbare voedingstof tot het vormen* 
van de beenderen en de spieren Î 
zoa er dagelijks « P R O V E N D IN F  >> 
was aan toegevoegd geworden dan' 
zou men de POOI'- en -BEENDE- 
Z IE K T E  voorzeker vermeden hebben '1

PROVENDINE jfceft \ I KRASSENDE uitslagen
Fonluiiie-VEvèque, 7 Februari 1923. 

Mijnheer,

lk ben :oi> gelukkig u te kunnen laten toeten tint ik, 
door het gebruiken nun uiv » P rovend ine  » voor mijn

I,:idvarkens, verrassende uitslagen bekomen heb. Ik  ,,,,,, 
een varken van 3 maand oud , dat 63 kg. looog en dat 
niet meer gaan kon , zoo leed hel aan poolziekte ; ik 
gebruikte uw produkt en binnen tie maand was mijn 
varken 12 kg. verdikt en alle spoor van pootziekte was 
verdwenen.

Volgens mijn meening, zou men voor het varkens
vetten gebruik moeten maken van uw  « P r o v e n d i n e  » 
van als tie beestjes beginnen te eten; men zou schit
terende uitslagen bekomen, want voor wat mij aan
gaat, ik sta verbaastI over tie uitslagen tlie ik bekom en 
ik ben vast besloten er vertier van te gebruiken.

(g e t . )  1). M a i k a c e .

W A A R B O R G

Koopt vandaag-nog een doos « P R O V E N D IN E »  en voeg dit 
iprodukt bij het voedsel van uw varkens zooals aangewezen is 
in liet bijgevoegd druksel welke gij zult vinden in iedere doos ; 
nadien na het gebruik van de helft van de doos « P R Ö V E N D IN E  » 
nog geen goede uitslagen hebt bekomen dan kunt ge ons wat 

overblijft teiugzenden er den waarborgbon bij- 
voegende die zich in de doos bevindt U w  gel d 
za l  U  o n m i d d e l i k  z o n d e r  de m i n s t e n  t e g e n s t a n d  
u i t b e t a a l d  w o r d e n .

« P P Ö V E N D IN E  » wordt verkocht bij alle 
apothekers, drogisten en graanhandelaars in dozen 
tegen 7..Ï0 fr. en i 5 fr. e e n e  g r o o t e  d o o s  b e va t  
d r i e m a a l  de h o e v e e l h e i d  e e n e r  k l ei ne.

De verzendingen worden vrachtvrij gedaan mits 

A l g e m e e n  d e p o t
Glacière, Brussel

Te koop te Iseghem L A L L E M A N ,

i-3o bedrag der verzendingskosten 

Huis L o u i svoor Belgie en het Groot-Hertogdom Luxembur 

Brugstaaat.

S a n d e r s , rue de la

KIEKENKWEEKERS eD LANDBOUWERS
Te bekomen bij

f r i k  f\  ALBERIK DECLERCQ
^ S Ë Ê ' jO  Krekelstraat, ISEGHEM

^ B R O E D M  A C H IE N E N
het volmaakste stelsel tot nu 
uiige vond en en de beste uitslagen

opleverende.

Prijs der machien van 400 eieren 450 fr.
Machienen van minder formaat zijn ook te 
verkrijgen alsook

Kunstmatige Verwarm toestellen voor Kiekens.

Leon Rousseau-Verfaillie
Krekelm otestraat, 391, bij de Paterskerk

I S E G H E M
beveelt zich aan voor het maken van NIEUWE 
VELOS Alle reparatien worden aanvaard. 
Nieuwe velosI jaar gewaarborgd van af 375 fr 
Ook te bekomen alle toebehoorten, zooals pompen, 
bellen, sleutels, enz. enz. Alles aan zeer voor 
deelige prijzen.
Specialiteit van bankskens voor kinderen. 

Spoedige en trouwe bediening

RHEUMATIEK
J IC H T

GENE ZE

H et idéale tonic  
geroem d door iedereen

KOKO doet liet liaar 
groeien en weerhoudt het 
vallen. Het doet gan- 
schelijk de vliesen ver
dwijnen en geeft aan het 
haar een buitengewonen 
glans.

Eene kostbare  
. hoedanigheid

Het bevat nocli kleur,
noch olie, noch vet, ver- 
vorscht en versterkt de 
haarlitid.

HET kOEALE TONIC
KRULLEND HOOFDHAAR

Koko versterkt en doet liet 
liaar itangroeien.

O V KR A Ij TE K O O P  

Prijs der flesch :

Fr. 8.50, 12.— en 20.—

DEPÓT VOOfT BELGIË :

Maison Louis SANDERS
Rue de la Glacière, 22, Brux. 
Alleonlijk gereed gemaakt door do 

K O K O -M A R IC O PA S  C « 

v a n  LO N D EN

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

e u x ER j 

►PHIUPPARlj

Hhumatisiue ! Fierecijn ! Sciatika !
De oenigü goede en nieuwste u i t v in d in g  tegen 

die wreede kwaal is de ELIXIR PHILIPPART.
(J ij, die lijd t dag en nacht in armen, beenen 

en ledematen, gij die gezwollen z ijt  door fierecijn, 

g ij die nooit meer rusten kunt door de aanhoudende 

stekingen van ’t rhumatisme, die u met moeite 

nog kunt bewegen door do stramheid van eene 

verouderde sciatika, uwe redding, uwe genezing 

lig t  i ’i ’t gebruik van den Elixir Philippart.
Lie Elixir Philippart is te verkrijgen bij A . Lyhkku 

Apotheker Uousselare en F l o r e n t  LA L L E M A N , 

Apotheker te Iseghem.

1:> fr de grnote flesch, ; 0 fr. de halve flesch.

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

GEVRAAGD in de IJzerenqieterij, Omme- 
«aiigstr., een WERKJONGEN van 16 à 18 j oud.

Werpt uwe gele enveloppen van Shampno-Koko niet weg
geef ze terug aan deze aan trien g ij ze gekocht hebt. 18 zulke
enveloppen geven recht aan een flesch jen Lotion Koko ter
'veerde van fr. 3.25 welke IJ zal gratis gegeven worden.

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.

Gevraagd bij Theophiel Demeyer, hovenier 
Emelghem Dam een goeden hoveniersgast op 
de hoogte van de stiel goeden loon.

Valère Bourez-Kestaloot vraagt goede STUK- 
WERKBOORDERS.

Gevraagd eene goede MEID, voor Burgershuis, 
Brussel. Niet wasschen noch koken. Zeer goe
den loon — Voor verdere inlichtingen zich 
te wenden bij M H enri VERCAMERT-DE- 
CLERCK, de Pelichystraat, Iseghem.

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



H U I S

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, I3EGHEM .

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende CORSETS merk

HDB
Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

HUIS VAN VERTROUWEN

dos. Vanlandeghern-Beltaeghe
Groote Markt, 21, I SEGHEM.

In de Belgische Vlag

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

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

Bijzondere prijzen voor voortverl'oopers.

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat, 25, ISBG-HBM.

Verkoop vüii alie slach van kleederstoffen aan 

«eer voordeelige prijzen Grooten afslag op fransche 
coupons en andere ellegoederen.

MOEDERS vooralleer aankoopen te doen, komt- 

zien raar de prijzen onzer stollen, alie concurentie 

onmoi'elijk

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, KOUSSKLAItE
Waarom wordt het huis, G Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 

de HH . Oogmeesters, meer 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 het gezicht bewaard en versterkt wordt

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 

pince-noz monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 

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

H. H Oogmeesters voorgeschreven, worden kninstlijk afgewerkt Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen ti en 7 fr GEENE W OEKERPRIJZEN .

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

Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathormometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz..

GERMAIN HOET réist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zo n 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men leite goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amanristraat 8. tegen dr> Wuordstraat. Rousselare.
Er Is a ltijd  een oogmeester ten leder beschikking

_  ■ i* i i i H sincrt U  deze w d ä iheid
Landbouwers, Hoenderkweekers, Duivenliefhebbers ! in den kop : Gemakkeiijk«

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

WONDEBPOEDER ASEPTA
dat voorkomt en op enkele dagen uwe hennen, duiven en kiekens bevrijdt van stefrten dooi senezin«, 

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

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

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

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

Van H ouw e  : te Iseghem, Lalem an en Verham me ; te Lichtervelde, Rosseel ; te Thourout. De M o y e n -  

en Van Isacker ; Meenen V and ju  Bossche ; Ieperen. Houtekier en Snoek ; Kortrijk , Apotheek De Kvokocu ■■

Hoofddepot Apotheek M. M ULLIE , Marktplaats, STADEN.

Bank voor Handel en Nijverheid
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

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 buitenlandse^ 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.

Velomakerij - Vervoer inet autos

Henri Rosseel & Zonen
Reeperstraat, 12, EMELGHEM. 

Verkoop van alle slach v.an STOVEN
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.

Huis en Sieraadschilder

Henri VAN BELLE-OBYN
M eenenstraat, 74 ISEGHEM.

Aannemer van alle slach van Schilderwerken  
Verkoop van 

Verven - Schiideralaam - Kleuren en Vernissen
Genadige prijzen — Trouwe bediening.

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

p  27, S u ikerijs traat, ROUSSELARE.

Per Occasie te Koop BUIZEST0VE met oven
Verdere inlichtingen ten bureele van ’t blad.

Opening der Nieuwen Winkel 

van IJZERENW AREN

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

i recht op de Am eyestraat) 
----------------- I S E Ü H 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 ém ailie, enz.

Genadige prijzen — Trouwe bediening.

j É y ®
Florent Devos-Dejonckheere

Huurhouder en Voerman
Statieplaats, 28, ISEGHEM

Bericht zijne medeburgers, dat hij schoone 
nieuwe rijtu igen aangekocht heeft voor HUWE
LIJKS-, DOOPPLECHTIGHEDEN, enz.

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

Antwerpen’s 
Bouw- & Hypotheek Bank

N aam looze M aatschappij 

Gesticht den 31-12-1908.

Zetel : Tw aalfm aandenstraat, 13, ANTWERPEN 
MaatschappelijkJKapitaal 10 Millioen Fr. 

Postcheckrekening:0I9 Telefonen : Nr434&308l 

VERZEKERDE PLAATSINGEN : 
Spaarboekjes aan 3,60. —  4. & 5 —  ° /0
Kasbons op naain aan 4 1 2 ° /0 
Obligaties aan drager aan 5 .— °/,,

De Bank neemt de Cedulaire Taksen ten 
haren laste. — De hierboven vermelde intresten 
worden dus volledig betaald zonder de minste 
afhouding.

Leeningen op Hypotheek in Isten rang : 
Voorschotten voor aankoop of bouwen van 

woningen.
GROOTE KAPITALEN BESCHIKBAAR.

Voor nadere in lichtingen wende men zich te :

E M E L G H E M :  M  . A c h i e l  T a n g h e ,  Gemeente se- 
kretaris.

IS E G H E M :  M  . FI.  B e h a e g h e -  M u l i e r .  Gem eente
ontvanger, V an den Bogaerdelaan. 17. 

L E D E G H E M  : M Ue F l a v i e  D a e l s ,  Gemeentebedien- 
de, Statiestraat, i5.

L E N D E L E D E :  M .  A u g  H o e t ,  rustend onderw ijzer. 

M E U L E B E K E  : M .  L e o  O e c l e r c q ,  rustend gemeen
tesecretaris.

O O S T - N lliU W K E R K E  : M .  C .  S t e e n - D u c a t ,  n is 
tend hoofdonderwijzer.

W Ÿ N C K E L  St E L O I  : M .  J u l e s  O o s t - V a n  H e v e l ,
Handelaar ;

P. S .  — In  elce gemeente waar de Bank nog 
niet vertegenwoordigd is, kunnen naarstige en alleen 
hoogst gewaardeerde personen zich aanbieden om 
als A G E N T  op te treden. — Gem akkelijk  en weinig 
werk, loonend en zonder verplichting daarvoor 
rond te gaan.

Vergt niet de m inste stoornis in z ijn  dagelijksch 
leven-

Verzwakking 
der Zenuwen
Uitgeput, verzw akt en 

te bed liggend.

Had nog slechts een 
maand te leven.

E ene  waaracht ige getuigenis 
van den vader van een jonge
ling die door  al de geneeshee- 
ren verlaten was geworden.  
V e r z w a k t ,  zonder krachten,  
m an zei dat niets me er  in staat 
w as hem  te redden ; hij smeek 
te z e lf om Tabletten van D' 
Cassell,  m en gaf ze hem en zij 
hebben hem  genezen.
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Neem tw e e  ta b l e t te n  
bij het n a a r  beci gaan 
en let dan op hoe goed 
gij slaapt en hoe frisch en 
wel te pas gij 11 voelt des 

morgens.

A .  J. W A T T S ,  1 7 ,  Castle Road, Grays, Essex,
schreef op 31 October 1922 : « Ongeveer twaalf maand 
geleden, werd mijn zoon, Leslie Alfred Watts, alsdan 
14 jaar en half oud, aangetast door verlamming van 
rechter been en arm. Ongeveer een maand na dezen 
eersten toeval, werd zijn toestand erger en men deelde 
mij mee dat niets meer hem redden kon; inderdaad, het 
scheen dat hij zelfs geen maand meer te leven had ; op dit 
oogenblik woog hij nog slechts 25 kg. 500. Ik  liet hem 
naar huis overbrengen en gedurende ongeveer twee maan
den bleef hij kwijnend ; in zijn toestand kwam geen veran
dering. Zekeren dag las hij eene aankondiging van de 
Tabletten van D r Cassell en hij was er zoo zeker van dat 
ze hem zouden genezen, dat ik aan zijn lastig vragen niet 
meer kon weerstaan en het besluit nam ze eens te beproe
ven. Van zoodra hij de eerste tabletten genomen had, wat 
ongeveer zeven maanden geleden gebeurde, werd zijn 
algemeene toestand zooveel beter, dat de verlamming zoo 
goed als verdwenen was; tegenwoordig is hij in staat 
/onder iemands hulp te gaan en hij weegt 47 kg. 500. Als 
besluit moet ik zeggen dat de Tabletten van D r Cassell 
bewezen hebben dat zij met een verzekerden bijval werken 
en dat zij eene wonderbare geneeskracht bezitten. Ik  twij
fel er in geen deel aan dat de genezing van mijn zoon 
te danken is aan de Tabletten van Dr Cassell. »

T abfetfen v a «  D' Cassell
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Het universeele familie- 

geneesmiddel tegen 

Zenuwverslapping Slechte spijsver. 

Zenuwafmatting Vermagering 

Overspanning Hartkloppingen 

Zwaarmoedigheid Uitputting 

Slapeloosheid Zenuwkwalen 

Bloedarmoede Nierkwalen

In ’t  b i j z o n d e r  aan bevo l en  
v o o r  zo o g e n d e  m o e d e r s  * 
en v o o r  p e r so n e n  die de 1 
k w a d e  l eve ns j a r e n d o o r 

mak en .

CD
>

Veno Drug C° Ltd, Manchester, England 
A lg e m e e n  D e p o t  

voor België cn het Groot Hertogdom : 

M a i s o n  L o u i s  S A N D E R S  

22 , ru e  de la G la c ic ro , B R U S S E L

Verkocht te IS E G H E M , bij V E R H A M M E , i3 M arktstraat ; W Y F F E L S ,  

35, M arktstraat ; L A L E M A N , 2, Brugstraat

Pri js  : F r .  4 . 5 0  en F r .  9
(liri ».'rooie niorU-l beval bijna :) maal zooveel 
als «le k 1 « * i i : « • ) Wordi vc-rkoe'it. door de apoiïie- 
k.-is van al de wercidgewesten. Vraag de 
tahk- i-Mi van Dr Cassell’s en weiger de na- 
niaa^scis).

■a
CD

JZ

£
C3
03
fsl
E=
03
CU

E
CD
cn

E
o

CD _
,

CD CQ

& I  £

o;

_Q5
<D

t-
QJ

C
O

cn

«

03
o

<D

Qj W r: 
E «

.“ .SEh -o

GEW AARBO RG D G E W A P E N D  BETON

1
Gepreste (Minentbuizen op alle wijden 

dTi:n.\S en BEIRPUTTKN van gelijk welken inlioud |

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

I  A m a n d  D e n y s - H o e h e p i e d
#

M E K A N IE K E  F A B R IE K  VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE ’.STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN F L O C O N W O L  

PLU IM EN , W INDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPOEDIGE EN  TROUWE B E D IE N IN G . 

In 't  groot en- in 't klein 
bij

Dweersstraat, 17, ISEGHEM  |  AleX. Roose-Vliylsteke
D i  P t L I C H Y S T R A A T ,  1 2 ,

recht over St Hilonniskurk ISEGHEM-

H A N D E L  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.


