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Hij moet heerschen.
Ze kon haar eigen oogen en ooren schier 

niet gelooven, en toch was het zoo. En zuster 
Margaretha Maria Alacoque, onthutst en be
deesd als een kind, ging het vertellen aan haar 
overste.

Wat w as er dan gebeurd ?
Wel ja, ze zat voor het Tabernakel te bidden, 

en, kijk, plots, op een vurigen troon, verschijnt 
Jesus’ H. Hart, doorschijnend als kristal, glansend 
als de zon.

Ze verschrok, wreef zich de oogen, zag 
rondom haar —  ja, ja, ze was goed wakker, 
ze zag bescheelijk het H. Hart, en ’t kruis 
boven uit de slagader, en de doornenkroon 
omheen het hart.

En Jezus bevool haar den eeredienst van 
zijn Goddelijk Hart te verspreiden over de 
heele wereld, en te zorgen dat den eersten 
Vrijdag- na de H Sacramentsoctaaf, het feest van 
't H. Hart zou gevierd worden.

—  Zoo! z o o !  zei de overste, ja kind, we 
zullen zien wat er te.doen valt, ga nu maar 
aan uw werk.

En de overste zei het tegen den bisschop, 
en moest bekennen dat zuster Margaretha eene 
verstandige, voorbeeldige, heilige non was.

We zullen zien’ zei Monseigneur.
E n d e  zaak werd onderzocht, voor en tegen.
De verschijning en Jesus’ verlangen werden 

meer en meer bekend. Dezen schokschouderden
en .mompelden weeral eene nieuwigheid ! 
Genen zeiden : ’t is toch een goede gods
vrucht, en begonnen ze te beoefenen.

Zuster Margaretha kreeg intusschen heel wat 
te verduren maar ijverde voort, en leefde 
heilig.

Dat was in 1675.
* * *

’t Gebeurde kwam den Paus te wete. Hij 
fronste zijn voorhoofd, dacht na en zei :

— ’t Is mogelijk, we zullen zien.
Want te Rome gaat men langzaam, doch 

zeker te werk.
En Hij raadpleegde over 't geval met de 

verstandigste mannen van zijn Hof.
Wat moesten ze denken over die voorgestelde 

godsvrucht ?
De geleerden peinsden na.
—  Ja zei er eindelijk een, die godsvrucht 

is, in algemeenen zin, reeds aanbevolen door 
fie HH. Augustinus, Bonaventura, Thomas van 
Aquino, Bernardus, en Franciscus van Sales.

—  En, zei een ander, de godsvrucht tot 
het H Hart werd reeds in ’t begin der Xllle  
eeuw, op speciale wijze beoefend en aanbevolen 
door de Vlaamsche Heilige Lutgardis, van 
Tongeren ; zij is de eerste ieveraarster voor 
den eeredienst van het H. Hart.

—  Dat weet ik, knikte de Paus tevreden.
- Die godsvrucht ligt heelemaal in de lijn 

der kerkelijke leer, zei een derde.
Door ’t vereeren van het stoffelijk, levende | 

Hart van Jesus, dat onafscheidbaar vereenigd 
is met zijn Goddelijkheid, huldigen , we voor
namelijk des Heilands Liefde, waarvan het
l.ert de zetel en het zinnebeeld is

- En het feest dat aangevraagd blijkt ?
—  Wel, men heeft het feest van den Naam

Jesus, voor Wien, volgens de, H. Paulus, alle | 
knie moet buigen ; dit feest wekt in ons de 
gedachte aan Jesus’ macht en grootheid ; —
het feest van Jesus’ H. Hart zou meer doèn |
denken aan zijn liefde, zijn eindelooze goedheid 
tot ons. Aldus beschouwd zullen en moeten 
de harten warmer ontvlammen voor Hem.

Dat was zoo, ze bekenden het allemaal.
En in zijn Brief van 19 Mei 1697 wak

kerde de Paus de ijveraars'voor de godsvrucht, 
ran, die reeds in vele landen werd beoefend.

Zuster Margaretha was in 1690 al naar den
iiemel gegaan, doch had, na vele harde be
proevingen, den troost genoten het Rijk van 
lesus’ H. Hart stilaan te zien tot stand komen.

Door een decreet der S. R C. werd in 
1765 aan afzonderlijke kerken vergunning g e 
schonken het feest van ’t H. Hart te vieren 
met bijzondere Mis en Officie Paus Pius IX 
bevool den 23 Oogst 1856 aan de gansche 
Katholieke Kerit het feest te vieren den Vrijdag 
r.a'de octaaf van het H. Sacrament.

Leo XIII wijdde in 1899 de geheele wereld 
toe aan het H. Hart

En ons Vaderland dat, den 8 December 1869, 
zich plechtig aan het H. Hart toewijde,'heeft ; 
in 1918, te midden zijner zware beproevingen.

zijn verbond hernieuwd.
Christus wil en zal heerschen over de wereld, 

Hij is haar Koning.
Werd de wereld Hem toegewijd, dan moet 

elke stad, elk dorp, elk huisgezin voor Hem ook 
worden veroverd, want de familie is de kern der 
samenleving.

* * *

Voor eenige jaren kwam Pater Mateo, een 
Peruviaan, naar Paray-le-Monial, waar voor 
twee eeuwen de verschijning van het H. Hart 
aan Margaretha had plaats gegrepen

Pater Mateo was veroordeeld en verlaten 
door de geneesheeren, maar wat die mannen 
niet kunnen, dâcht hij, dat kan Onze Lieve 
Heer,’ als Hij maar wil

Hij bad, en plots, stond hij genezen op.
En hij vertrok recht naar Rome, knielde 

voor Paus Pius X, en verhaalde zijn geval en 
zijn voornemen.

—  Zoo ! zoo ! zei de Paus en keek hem 
zachtzinnig toe.

—  Ja, Heilige Vader, en nu zou ik Apostel 
willen zijn van ’t H. Hart, en huisgezin na 
huisgezin tot Hem winnen.

De Heilige Vader schudde het hoofd en zei :
—  Neen !
Pater Mateo lag verlegen, en zou zoowel 

geweend hebben van spijt.
Toen rees de Paus recht en sprak :
—  Ikj gelast [u, mijn zoon, uw j leven te 

wijden 'aan dit werk van maatschappelijke 
redding.

Pater Mateo kuste den ring  van dei. Paub,
weende van blijdschap, en ging.

’t Werk der Intronisatie was gesticht
★ * >1«

Pater Mateo doorkruiste de landen van Zuid
en Noord-Amerika, en predikte over al de be- 
teekenis en ’t voordeel der Inhuldiging van 
’t Hart in het huisgezin. De bijval was.over- 
weldigend.

In 1914 kwam hij over naar (Europa, en 
zijn ronde door onze landen was een ware j  

zegetocht.
We hebben hem gezien en gehoord in onze 

steden ; een klein mager manneken, maar in j  

zijn glad bruin gelaat oogen als karbonkels, I 
en in zijn stem de gloed van een apostel.

Die hem hoorden zeiden :
I —  Een tweede- Pieter de Eremijt...

Anderen :
—  Een Apostel. .
En die is hij.
In 1918 hadden reeds tien millioen familiën 

de Inhuldiging gevierd.
En immer, wordt het werk zegevierend voort- 

gezet.
* * *

Jesus-Christus moet heerschen in de harten, 
in de huisgezinnen, in de landen, door zijn 
leer _en door zijne liefde.

De vrede die nog altijd uitblijft en naar 
welken wij verlangen, moet komen, doch zal 
hoeven te heeten : de Vrede van Christus door 
het Rijk van Christus.

De ooitscbe s t o r t ia p  tot M n .
De Intergeallieerde Herstelcommissie te Parijs, 

zetelend te Parijs, heeft een statistiek afge- i 
kondigd van al de tot hiertoe gedane stortingen.

Stortingen in geld goud mark 1.878.515.000 ; 
Leveringen in natura 3 495 006 000 ; Afgestane 
Saattsgoederen 2.553.9U5.000 ; Ontvangsten van 
de Schatkist 13 000.000; te zamen 7 milliard i 
940 426.000

Deze sommen werden verdeeld op de vol
gende wijze : Frankrijk 1790.803.000: België
1.719,996,000 ; Groot-Brittanje 1 milliard 
150.524.000; Italie 242 794.000; Servie 150 
millioen 685.000; Japan 67 978 000; Tchecho- 
Slowakië 21.190.000 ; Polen 14.705 000; Grie- | 
kenland 11.023.000; Rumenié 10 144 0 0 0 ; Por
tugal 4 415.000 te zamen 5 184 257.000.

De 2.756 169.000 goud marken die overblijven 1 
komen voor in de hiernavolgende hangende 
rekeningen :

Onderzeesche kabels 49.000.000 ; Afgestane j  
goederen en aandeelen van de openbare Duit- [ 
sche schuld 2 085 393.000 ; Gedeelte van de 
geraamde waarde der mijnen in het Saarge- 
bied 100.000 000 ; Gedeelte van de Scheeps- 
waarde391 519 000 ; Onderscheidene 92 631 000; 
Specie in kas en te innen schuldvorderingen 
37,625 000 ; te zamen 7 940.426.000.

De kosten van de bezettingslegers moeten 
afgetrokken worden van de bedragen door deze 
tabel aan de onderscheidene landen toebedeeld.

De 7.940 millioen goudmarkefi, welke het 
gezamenlijk bedrag uitmaken van de ontvangsten

De steenkool en hare toekomst.
De steenkool —  in tegenstelling met houtskool 

is een plantaardige brandstof, welke zich voor 
duizenden jaren in den grond heeft gevormd, 
en thans door de mijnwerkers naar boven wordt 
opgehaald.

In dien tijd, waarvan de afstand niet te be 
rekenen is, leverde de aardbodem een weelde- 
rigen plantengroei op. De mensch was alstoen 
nog ver te zoeken. De eenige levende wezens 
waarvan men overblijfsels heeft teruggevonden, 
zijn kruipende dieren en insecten.

Onze planeet, nog immer in vorming, bood 
nog bijlange het aanschijn niet aan, welk zij 
thans aan ons oog vertoont. Over geheel hare 
oppervlakte w as de lucht verzengend heet, en 
de dampkring steeds zeer mistig

’t W as in die lang verzwonden eeuwen, dat 
geheele wouden door de stortregens en de loei
ende winden werden losgerukt van op den berg
wand, en al dat houtgewas, boomen en heesters, 
in den moerassigen grond bedolven werden, 
honderden meters diep, tot op den rotsigen, 
onderaardschen bodem, zich daar samendrong 
en opeenklampte, om mettertijd de steenige massa 
te vormen w elke wij thans de steen- of aardkool 
noemen.

Sommige lieden denken dat de steenkool terug 
groeit, waar men hem heeft uitgekapt Na de 
vorige regels gelezen te hebben, zal wel niemand 
nog zoo eenvoudig zijn, niet klaar te zien dat 
de verdwenen kool nimmer meer kan terugkomen 
Eensdaags zullen de koolmijnen5 uitgeput zijn 
en  ̂ zal de mensch naar een andere brandstof 
moeten uitzien.

God, in zijn oneindige wijsheid, heeft den 
grond opgepropt met velerhande benoodigheden. 
welke hij den mensch laat ontdekken naar gelang 
het nood doet. Wijsheid van den Heer, en va
derlijke bezorgdheid, voor het zoo dikwijls on
dankbaar schepsel !

Kolen zullen er dus niet altoos zijn, evenmin 
als petrol. En nu, dat het al machien en motoor 
is wat de klokke slaat, te lande, te water, en 
zeggen we voortaan ook maar in de lucht, wordt 
de voorraad met steeds toenemende snelheid 
uitgeput..

Om ons een oogenblik bij den petrol stil te 
houden, willen wij hier vaststellen dat uit deze 
olie  ̂ verschillende andere kostbare brandstoffen 
getrokken worden, als napthe en benzine, enz. 
Men zou ziende blind moeten zijn om niette 
weten welke overwegende rol deze stoffen ver
vullen in de huidige bedrijvigheid van den mensch. 
In bijzonderheden zullen wij dienaangaande niet 
treden, doch alleen weerom vaststellen, dat de 
tijd wel zoolang niet meer zal ‘uitblijven waarop 
de petrolbronnen zullen uitgepnt zijn.

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

aan op 31 December 1.1. door de Com- 
Se, van’ Herstel, omvatten 7.927 millioen 
-marken door Duitschland geleverd en 
lillioen goud-marken welke ontvangsten 

?der Schatkist door de Commissie verwe- 
ijkt:.

dit gezamenlijk bedrag van 7 940 milloen 
-marken blijven te betalen 2 756 en werden 

ferdeeld 5.184 millioen goud-marken.
sn zal, in de eerste plaats, in de nog 
betalen rekeningen, 2.085 millioen goud- 
iten bemerken, welke de waarde vertegen- 
pdigen van de Staatsgoederen achterge- 

in de aan Polen en Dantzig afgestane 
fdgebieden, en het aandeel der vooroorlogsche 
sche schuld, te dragen door de inwoners 
r̂: grondgebieden. Deze bedragen werden, 
i'olge eener beslissing van de Conferentie 

i Spa, gebracht op eene wachtrekening en 
ien niet onder de geallieerden .worden om- 
agen.

het gezamenlijk bedrag van de 5.184 
5en aan de mogendheden^verdeelde goud- 

ken werden er 2.840 millioen bestemd 
de terugbetaling van bevoorrechte schuld- 

ïringen : voorschotten gedaan aan Duit- 
rs voor sommige leveringen van steen- 

kosten der bezettingslegers het Ameri- 
pch leger niet inbegrepen) en kosten der 
geallieerde commissiën van toezicht. De . 

endheden hebben dus, voor de eigenlijk 
jjde bedragen van herstel 2 344 millioen 
|mark ontvangen.

f^bioet aangemerkt worden dat men Duitsch- 
ïa'iitf' gecrediteerd heeft voor tijaëns den aftocht 
achtergelaten materieel, voor leveringen bij 
den wapenstilstand gedaan, voor booten en 
kabels die onmiddelijk na den oorlog werden 
in beslag genomen of teruggegeven, ten bedrage 
eener som van 1.970 millioen, welke voorkomen 
in het gezamenlijk bedrag van 3 495 milloen 
voor leveringen in natuur. Men had misschien 
beter gedaan tusschen deze twee soorten van 
ontvangsten een onderscheid te maken.

Weet ge wel dat Belgie ieder jaar 1 millioen 
ton petrol verbruikt ? ’t Is kolossaal, doch wat 
moet het dan zijn in andere landen, nu vooral 
de doodenrijderij, onder vormen van automobielen 
en motocykels, zulke felle uitbreiding genomen 
heeft. Men zegt dat in Amerika, dat de groot
ste petrolbronnen bezit der gansche wereld, 
het getal auto’ s tienmaal zoo groot is geworden 
als voor den oorlog. En bij ons, en elders ? 
Niet veel minder, geloof ik.

Een dingen staat vast, ’t is dat de petrol zoo 
snel opgaat, dat Amerika er na tien jaar geen 
meer zal hebben, ten ware —  wat min waar
schijnlijk is —  nieuwe bronnen ontdekt werden.

Het zal dus geen tien jaar meer duren, of 
Amerika, zal den uitvoer van petrol stop gezet 
hebben, daar het dien noodig heeft voor eigen ge
bruik.

En dan ?
Dan zal men petrol moeten maken.
Onder den oorlog mooschten en prutsten de 

menschen met vetpotjes, smoutpotjes, carbure, 
om toch nog eenige klaarte te hebben gedu
rende de lange wintermaanden van dezen ramp- 
spoedigen tijd. En terwijl wij, dutsen, verplet
terd onder den hiel van den Duitsch, ons met 
die doodlichtjes moesten verhelpen, hadden ze 
in Duitschland petrol in overvloed. Van waar 
haalden zij dien ? —  Zij maakten hem, of liever, 
trokken hem, uit de steenkool. Petrol juist als 
die uit de bronnen ; ze hadden dus te gelijken
tijde naphte, benzin en al ’ t andere in den petrol 

1 vervat Daarmede konden ze hun duizende auto’ s 
moto’s, en autokamionnen, op de baan houden, 
hmi boosduikbootenspel doordrijven hunhelsche 
stik bommen verveerdigen

Wanneer men ons in latere jaren petrol zal 
weigeren, zullen wij dus ook de onmisbare olie 
uit de steenkool moeten trekken en, God zij 

j  gedankt, daartoe bezit België de allerbeste kool.

Goedkoope Waterstof.
Een Belgische uitvinder, M. De Graer, ge

boortig van Woumen bij Diksmuide, heeft 
onlangs zijne jarenlange opzoekingen in zake 
voortbrengst van goedkoope waterstof met 
goeden uitslag zien bekronen.

De belangrijkheid dezer uitvinding treedt 
duidelijk op den voorgrond, indien men maar 
eens even in overweging neemt, dat met het 
oude stelsel de waterstof een vrij kostbaar 
gaz was, dat den voortbrenger minstens twee 
frank den kubieken meter kostte en dat het 
nu, indien het stelsel De Graer geïndustriali
seerd wordt, slechts op zes centiemen zal 
komen te staan.

Waterstof is een gasvormig enkelvoudig 
lichaam. Ze is brandbaar, niet verbrandend, 
lichter dan de' lucht (dichtheid : 0,0693) en niet 
stikkend. Vroeger werd ze in de luchtvaart 
gebruikt om reden van hare lichtheid ; doch 
later kwam ze tot het vullen van luchtballen 
in onbruik, daar het lichtgas, uit steenkool 
getrokken, alhoewel zwaarder, beterkoop was 
en traagzamer door de gummi-hulsels ontsnapte

In de nijverheid neemt dè waterstof eene 
vooraanstaande plaats in. .Doch om reden van 
hare kostbaarheid wordt ze slechts aangewend 
in die takken der nijverheid, waarin ze strikt 
onontbeerlijk is.

Iedereen kan op scheikundige wijze waterstof 
(H) vervaardigen. Daartoe neemt men eene 
vaas met een weinig water (H 2 O) waarin 
men 70 grammen zink (Zn) werpt. Voeg nu
daarbij langzaam 100 grammen zwavelzuur 
(H 2 S O 4', en men bekomt 25 liters water
stof, die gedurende de ontbinding van het
zwavelzuur, met vorming van zink-sulfaat (Zn 
S04), ontsnapt.

Men bekomt volmaakt zuivere waterstof door 
electrolysatie van water door middel van de 
galvanische kolom (pile) De kleine belletjes, 
die men bespeurt op het uiteinde der positieve 
elektrische geleiding, die men terzelfdertijd als 
de negatieve, in eene vaas water heeft gedom
peld, zijn niets anders dan de vrijgemaakte 
waterstof.

Ook het gloeiend ijzer ontbindt het water> 
doch het voorgebrachte gas is dan zeer onzuiver-

In de nijverheid gebruikt men f gewoonlijk
de volgende procédés :

Door terugwerking van waterdamp'en kool- 
oxied, die door de wisselwerking van koolzuur 
op kool. is voorgebracht. Men bekomt op die 
wijze waterstof en koolzuur, die gemakkelijk 
kunnen gescheiden worden.

Men kan ook een stroom vochtige kooloxied 
over met soda verbonden s.kalk laten g a a n ;  
ofwel lichtgas over gloeiende kalk.

Indien nu de uitvinding van M De Graer 
bij hare industrialisatie dezelfde uitslagen op
levert als bij de proefnemingen ; indien dan



vooral —  waaraan niet te twijfelen valt —  
de voostgebrachte waterstof niet duurder komt 
te staan dan hierboven aangegeven, is zij van 
aard om eene ware omwenteling in de nij
ver heidswereld teweeg te brengen en aan de 
wereldekonomie een flinken : [stoot, voorwaarts 
te geven.

Kan de waterstof, tegen dien prijs voortge
bracht, inderdaad de onderprodukten van steen
kool en petrool, als daar zijn, benzine, lichtgas, 
elektriciteit enz., niet eenigermate op voordeelige 
wijze vervangen ? Ja, tot zelfs de « vloeibare 
steenkool -, door Dr Bertholet en Bergius uit
gevonden en weldra door Belgie uit te baten, 
zal in prijs de mededinging van de waterstof 
niet vermogen te doorstaan.

Hoe nu die goedkoope waterstof wordt 
vervaardigd ?

Daartoe zouden twee ovens van noode zijn, 
die naatst elkaar zijn geschikt. In den eene 
heerscht eene hitte van 1200 graden Celsius. 
Daarin wordt het water gevoerd, dat door de 
hitte ontbonden wordt. Het gas gaat vervolgens 
over in een koelvat op 400 graden, om dan 
in den tweeden oven gebracht te worden, waarin 
vochtvrije met water verbonden kalk voorhanden 
is.

Op die wijze bereid, is de waterstof vrij'van 
alle vreemde stoffen. Noch koolzuur, noch 
koolstof, noch stikstof is erin aanwezig.

Vervolgens wordt zij op de gewone wijz^in 
kruiken gevuld en verkocht. Zij kan, buiten 
de reeds genoemde aanwendingen in de nijver
heid, ook in het huiselijk gebruik groote diensten 
bewijzen.

W etsvoorstel Deveze : dienst verlenging 
van vier maanden voor onze soldaten.

De rechterzijde der Kamer zoo lezen wij, 
heeft Dinsdag morgen vergaderd, en zich 
aangesloten bij het wetsvoorstel Deveze, waarbij 
de diensttijd met 4 maanden zou verlengd 
worden, maar dat die verlenging echter slechts 
toegestaan is voor zoolang de Roerbezetting 
duurt.

De Socialisten bekampen het wetsvoorstel 
Deveze.

De Kristen Syndikaten richten ook protest- 
meetingen in en zenden circulairen rond om 
tegen de dienstverlenging op te treden.

Hun programa is en blijft tijd verkorting.

In  den Senaat.
In de zitting van Dijnsdag kondigde de 

heer voorzitter aan dat de Procureur des Ko- 
nings machtiging vraagt tot het inspannen van 
vervolgingen tegen Senators Renier en Fraiture 
in zake hunne houding bi j de spoorwegstaking.

Bespreking over de Vlaamsche Hoogeschool.
—  Het voorstel van Mevrouw Spaak wordt 
verworpen met 73 stemmen tegen 53 en I 
onthouding- Het voorstel Vinck wordt ook 
niet aangenomen Het voorstel de Broqueville 
wierd verdaagd tot Donderdag

ln de zitting van Donderdag sprak de acht
bare staatsminister eene lange redevoering uit 
waarin hij een beroep doet op de verzoenings 
geest zijner coilegas.

Spreker zegt dat indien de kwestie der 
Vlaamsche Hoogeschool niet opgelost is tegen 
de eerstkomende verkiezingen, de doodsklok 
zal luiden over het Fransch onderwijs te 
Gent.

M. Braun spreekt in den zelfden zin als 
voorgaande redenaar. Na verdere tusschenkomst 
van de heeren Vauthier, Lebon die eene ver
warde en heftige bespreking doet ontstaan 
gaat men over tot de stemming.

Art 1 van het voorstel De Brocqueville wordt 
aangenomen door 92 stemmen tegen 46 en 1 
onthouding.

Dit artikel luidt als volgt :

Art. 1. Er wordt te Gent een Vlaamsch 
hooger onderwijs ingericht omvattende : eene 
faculteit van rechten, eene faculteit van wijsbe
geerte en letteren ; eene faculteit van genees
kunde ; eene faculteit van wetenschappen,even
als de vereischte leergangen voor het bekomen 
van den graad van burgerlijk ingenieur en alle 
andere cursussen die zouden kunnen deelmaken 
van het hooger onderwijs

Art. 2 van het voorstel luidt :
Het onderwijs wordt ook in het Fransch gegeven ; 
in de scholen der burgerlijke genie, en andere 
bijzondere scholen, evenals in de cursussen die 
leiden tot het doctoraat in de rechten, en het 
doctoraat in geneeskunde.

Bij amendement worden de woerden «docto
raat in geneeskunde», vervangen door «docto
raat in natuurkunde en mathematische weten- | 
schappen in de klassieke taalleer»

Het artikel 2 aldus gewijzigd wordt aange
nomen door 72 stemmen tegen 65 en 2 ont- I 
houdingen.

De verdere stemmingen zullen in de eerst- ; 
komende zitting plaats grijpen.

De zitting wordt om 5 1 2  ure geheven.

Rond de staking. —  Woensdag namiddag 
heeft de commissie van Justicie, van den Se
naat, de vraag, haar onderworpen, onderzocht 
betreffende de gevraagde toelating om de Sena
tors Fraiture en Renier rechterlijk te vervolgen, 
uit hoofde hunner groote verantwoordelijkheid 
in zake de staking op de Spoorwegen P. T. T.

Daar den eisch van den procureur-generaal 
te omstandig is, kon de kommissie haar onder 
zoek niet beëindigen, en werd de voortzetting 
van de beraadslaging tot Dijnsdag aanstaande 
verdaagd.

In den onttrek van Dinant, in eene tre- 
weldige helling is een auto oingereden geweest 
door een vrachtauto. De auto viel in eene groote 
diepte, dank aan het struikgewas waarin de 
auto haperde bleef hij hangen boven den kuil 
De inzittende personen die de dood voor oogen 
zagen, werden gelukkig uit hunne droevige 
positie gered dank aan voorbijgangers die op 
hun hulpgeroep toesnelden.

De Toren van Babel.
Zijne grondvesten ontdekt te Kich

Eene karavaan oudheidkundige opdelvers. 
werkende in den omtrek van Babylonie onder 
de hoede van het museum van Chicago en 
de leiding van M Mackay, heeft te Kick, op
13 kilometers van Babylonie, de grondvesten 
blootgelegd van de hoofdstad der ouiste ko- 
ningen, waarvan de geschiedenis gewaagt. 
Men heeft aldus het geheiligd platform ontdekt, 
waarop de tempel van den oorlogsgod llbaba 
en van de oorlogsgodin Innini of Ichtar gebouwd 
werd. Men heeft ook de grondvesten gevonden 
van den toren van koning Samsuiluma, zevenden 
koning van liet eersie Babylonisch vorstenhuis. 
De tempel werd geheeten Emeteursag en jde 
toren, zeven verdiepen hoog, Unirikidurmah of 
huis der bewondering, in de geschiedenis ge
kend als toren van Babel. Door c’ eze ontdek*,iig 
is het uitgemaakt dat Kich wel de hoofdstad 
was van de oudste koningen uit de geschiedenis, 
want op een steen heeft men het volgende 
opschrift gevonden :

« Samsuiinma, de machtige l-oning. koning 
van Babylonie, koning van Kich, koning der 
Vier-Oewesten, heeft opnieuw dc Unirikidurmah 
aan den god llbaba en aan de godin Ichtar, 
te Kich gebouwd, en zijn toren tot in de 
hemelen opgevoerd »

» De zijwanden van liet platform zijn ge
kanteld. Een der hoofdpoorten van den tempel 
is blootgelegd en de opdelvers hopen in de 
tempelbiblioteek te geraken.

Duitsche Oorlogswreedhedon
Bij Dewit boekhandelaar te Brussel komt het 

eerste deel te verschijnen van een boek ( Rap
ports et documents d ’ enquête) over de onmen- ' 
schelijke aanslagen waaraan de Duitsche soldaen 
zich plichtig gemaakt hebben, gedurende den ; 
oorlog 1914.

Dit boek is uitgegeven door het ministerie van 
Justicie. Het eerste deel dat nu komt te ver 
schijnen bevat enkel wat er in de provinciën j  

Luik, Namen, Luxemburgen Limburg is geschied. ' 
Zoo er ooit tegen een plichtige een vreeselij- ■ 
lijker beschuldigingsakte werd gericht, dan is i 
het wel deze.

Het boekdeel b ev at628 blz. en werd opgesteld 
door eene bijzondere onderzoekscommissie, die I 
seffens na den oorlog door Koning Albert be- I 
noemd werd. De Heeren Staatsminister Gerard 
Cooreman, en Paul Van Iseghem voorzitter van ( 
het verbrekingshof, staan er aan ’t hoofd van. ! 
Een voor één zijn al de feiten nagegaan, en 
onder eed werden alle getuigen gehoord. Het I 
zijn enkele de bewezene feiten die geboekt staan, 
van de andere werd er geene rekening gehou 
den. In het tweede deel van het boek dat wel 
haast ook zal verschijnen, handelt échrijver i 
over hetgeen gebeurd is in de vijf andere pro- | 
vincien van ons land.

ST A D SN IEU W S .
Katholieke Burgersbond

Maandag toekomende om 7 1 2 ure ’s avonds 
houdt de Bond in zijn lokaal, « Café Royal » 
een algemeene vergadering fot dewelke de leden 
vriendelijk uitgenoodigd worden. Buiten de ver
kiezing van den helft van het Bestuur komen 
als punten voor op de dagorde :

Voordracht door M Alfons Declerck van 
Rousselare over Mutualiteiten. Mijnheer Declerck 
is de geschikte man om over die zaak van 
van groot belang, ook voor de burgerij, te 
handelen, daar hij goed op de hoogte is en 
afgevaardigde van den Staat voor wat betreft 
mutualiteiten.

Mijnheer Joseph Vandenberghe, die hier gunstig 
genoeg gekend is, zal een aanspraak houden 
over algemeene burgersbelangen.

Alles laat dus voorzien dat het een leerrijke 
vergadering zal zijn en dat de leden er zulten 
aan houden er op tegenwoordig te zijn.

Werk van den Leertijd .
Dees afdeeling in onzen Bond groeit en bloeit 

steeds voort. Regelmatig worden er nog nieuwe 
contrakten gesloten. Wij bestätigen dat dit werk 
van langs om beter gekend geraakt en dal de 
menschen ook al beter en beter beseffen welke 
voordeelen er aan gelegen zijn én als aan
moediging in geld en als verbetering in vak- 
en ambachtswezen.

Zoo moest het en zal het voort !

De leden van den bond die begeeren M. Gilot 
te raadplegen, ’t zij schriftelijk of mondelings, 
worden vriendeli. k verzocht zich te wenden 
bij den Heer Amand Vanden Berghe, Voorzitter 
van den Katholieken Burgersbond, of bij de 
Heeren Camiel Bourgeois en C. Sintobin, de 
Pelichystraat, Schrijvers van den Bond.

De moord op 
Kardinaal-Aartsbisschop Soldevila
Maandag namiddag toen Mgr. Solde villa aarts

bisschop van Saragossa (Spanje) uit zijn auto 
stapte nabij het klooster vanCassablanca schoten 
twee jonge kerels op hem. De kardinaal werd j 
door een kogel in ’ t hert getroffen. De aarts
bisschop is 77 jaar oud.

In een dorp heeft men verdachte kerels aan- 
! gehouden

V r e e s e l i j k e  A u t o o n g e l u k k e n .
Maandag rond 8 1 2 ’s avonds wierd te Brug

ge in Langestraatde brievenbesteller Jules Wiercq 
doodgereden, toen hij op iiet einde vaif zijn 
dienstronde was

—  Te Kortrijk is eene vrouw, moeder van 8 
kinderen, door een auto omgeworpen en over 
reden geweest Toen men ze opraapte ep in 
een naburig huis droeg was zij reeds ovcrle- 
den

toen al dat volk op die plaats vergaderd neer
geknield de zegening van het allerheiligste 
ontving in de diepste godsvrucht, onder het 
luiden der klokken en het klaroengeschal

Burgerstand -- iseghem
G E B O O R T E N  :

Roger Caenepeel, zv. Albericus en Prudence 
Vanassche, Duikerstraat, 30. Achille Velghe, 
zv. Remi en Marie Vercaigne, Katteboomstr. 
223 —  Rachel Olivier, dv. Jules en Maria
Vandaele, Meenenstraat, 28. —  Elisabeth Ho- 
chepied, dv. August en Emma Vanhaverbeke, 
Zevecote, 103 —  Alice Deboo. dv. Aloys
en Irma Wallaeys, Schaapdum, 73 Marie Van- 
beneden, dv. joseph en Madeleine Dumortier, 
Brugstraat, i —  Martha Vansteenkiste, dv. 
Robert en Auausta Vaneenus, Gentstraat, 124. 
Suzanne Vanackere, dv Georges en Rachel 
Lezy, Hondekensm 291 —  Gaspard Depiae,
zv. Joseph en Elisa Vankeirsbilck, Bellevuestr. 
278. —  Irma Guyllemyn, zv. Camille en Rachel 
Neyrinck, Boschm 78 Omer Bonte, zv, Georges 
en Clara Seys, Ommegangstr. 6 —  Martha
Nyffels, dv. Arthur en Rachel Verlinde, Kre 
kelstr. Rachel Debooser, zv. Cyriel en 
GabrielleGhysi recht, Rousselarestr 1 . — Gilbert 
Declercq, zv. Jules en Adriana Vanthournout, 
Hondstr. 32.

ST E R F G E V A L L E N  :
Karei Wiidoeck, 72 j. zv Joannes en Ida 

D ’hont Barbara Dejonckheere, 64 j. '-\ed. 
Emile B kaert —  Elisabeth Callens, i j. dv. 
Gentil en Lia Boone.

Parochie H. Hert - Iseghem
Morgen Zondag, om 4 ure s ’ namiddags, 

zeer plechtige en lu iste rlijke  Processie op de pz- 
rnchie. Verschillige nieuwe groepen zullen dezen 
plechtigen en goJsdienstigen stoet opluisteren 

Als liet weder gunstig is, mag men zich 
dien dag op de parochie van ’t H. 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.

De Vlaamsche Meisjesbond heeft de eer de 
Iseghemsche bevolking uit te noodigen tot den 
feestavond die zal gehouden worden op Maan
dag 11 Juni te 6 ure, zeer stipt, in de Feestzaal 
van « Ons Gildenhuis »

Voordracht met Prachtige Lichtbeelden
over het leven der 

Gelukzalige Theresia van het Kind Jesus
Karmelietes te Lisieux Frankrijk) 

gegeven door Eerw. Pater BER TH O LD  O. K.
Zusfer 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 van Jesus’ Hart.

Laat derhalve deze schoone gelegenheid niet 
voorbijgaan zonder te gaan luisteren naar de 
voordracht van Pater Berthold. In verschillende 
steden en dorpen, genoot deze vertooning steeds 
een grooten bijval : zij wordt gegeven ten voor
deele der missiën

De ingangsprijs is bepaald op 2 frank. Kaar
ten zullen ten huize aangeboden worden door 
de leden van den meisjesbond, en zullen te ver 
krijgen zijn op den dag der uitvoering aan den 
ingang der zaal vanaf 5 1/2 ure

H e t  B e s t u u r .

T E N  BUREELE VAN DIT BLAD

Rousselarestraat, 97, ISEG-HEM
te verkrijgen

RABBQNI
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.

HABB0NI 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.

M A H K T P R I J Z  E N
K ÎR TR IJK . —  4 J u n i . —  Haver, 8? tot 85 

pee.rdeböonen, 00 tot 0 0 ; aardappelen, 10 à 00 
Boter 10,00-11 00 fr.de k ; eieren ’t stuk, 30 à li 
koolzaadolie, 350 tot 000; liinzaadolie, 345  tot
000 ; koolzaad 100 tot 000; lijnzaad, 135 t< t 
000; koolzaadkoekeu, lot r>2 ; lijnzaadkoeken 
87 ; sodanitraar., 152.00 ; ammoniak, 133 00 
snikerij, ;,8ó (nieuwen oogst) 83 ; hooi, 25 
tot 10; strooi, 21  tot 33.

S T A D  ISEGHEM 

fl/lonstering der!V1i!itairen metonbepaald 
verlof

De jaarlijksche Monstering Revue voor de 
militairen met onbepaald verlof zal plaats hebben 
te Iseghem in de Gendarmerie, te weten :

1 . Klassen van 1910 tot 1918 inbegrepen ; Op 
Woensdag 4 Juli 1923, om 7 ure.

2. Klassen van 1924 1915-1916 der bijzondere 
Lichting 1919 ; op Woensdag 4 Juli 1923, om
9 ure.

3- Klassen 1917 en 1918 der bijzondere lich
ting 1919 ; op Vrijdag 3 Augusti 1923, om 7 
ure.

4. Klasen van 1919 der bijzondere lichting 
1919, klas 1919 enl920 : op Vrijdag 3 Augusti 
1923, om 9 ure.

Alwie verplicht is de revue b ij te wonen moet 
voorzien zijn  zijner eenzetvigheidskaart en zak
boekje

Belangrijk Bericht.
De personen die de Revue moeten bij wonen 

en niet afzonderlijk ven aand zijn, moeten zich 
schikken naar het bovenstaande.

De militairen in onbepaald verlof gezonden in 
1923, en diegene die dees jaar hun kamp deden, 
zijn van de monstering vrij.

Iseghem, den 10 Juni 1923.
D e B u r g e m e e s t e r ,

CYR STAES.

S T A D  ISEGHEM. 

B E R I C H T
Dc Burgemeester der S ta d  Iseghem,

I Maakt de belanghebbende kenbaar, dat krach- 
j tens de wet wet van 23 Mei 192'i, afgekondigd 
I in het Belgisch Staatsblad van 3 Juni volgende, 
j  de aanvragen tot regeling van sommige achter- 
! stallen in zake militieveraelding, op straf van 

uitsluiting, moeten ingediend worden binnen 
een tijdbestek van drie maanden, te rekenen 
van den dag na de afkondiging der wet.

De aanvragen moeten gericht zijn, per aan- 
geteekenden brief, aan den Heer Minister van 
Binnenlandschen Zaken en Volksgezondheid te 
Brussel, en bevatten ;

1° De namen, voornamen van den militair 
op wiens dienst men zich beroept, de militie- 
klas waartoe hij behoort, zijn stamboeknumer 
en de militaire eenheid die hem afgedankt heeft.

2° De namen, voornamen en juist adres der 
wettige rechthebbenden op de vergelding, 
met aanduiding der gemeenten, waar dez»1 
tijdens den veldtocht 1914-1918, buiten het 
Koninkrijk zouden verbleven hebben

Iseghem, den 7 Juni )923.
De Burgemeester,

C. ST A E S.

TEN BU REELE VAN  'T  BLA D
te bekomen

PARCHEM IN  P A P IE R
voor boter en kaas 

alsook voor vleesch in te pakken 
Bijzondere prijzen bij hoeveelheden.

KOLENHANDEL

Fugène & Albert Verstraete
Brugstraat, 10 ISEGHEM.

aangekomen ’t schip Ange Gabriel, schipper 
E. Claeys, met 280 tonnen huiskolen voor 
Eug. & Alb Verstraete.

DE OUDE-GEKENDE FABRIEK VAN

MEK A N IE K E  L A T T E S T O O R S
Rolstcors in S taalp laat, 

alle slach van Zonnestoors en W inkeltonten  
Rolstoors voor 

Autogarages, Verandas en Serrsn

Jules WINÖELS-DUSSELLIER
G e n t s t r a a t , t e  I S E G H E M

H UIS  GESTICHT I IM 1887 

Diploma en gouden Eeremetalen

— — — — met Eersten Prijs

heeft de eer zijne geëerde klienteel ter kennis 
te brengen dat, uit reden van uitbreiding zijner 
zaken, zijne werkhuizen, en alsook zijne woonst 
zijn overgebracht naar de

Vanden Bogaerdelaan, 33 ,  ISEGHEM
waar hij, zooals voorheen, zijne beste zorgen 
zal besteden voor de uitvoering der ontvangene 
bestellingen,

K O ST E L O O ZE  R A A D G E V 1X  G E N  

Ónmogelijke concurrentie - - -
Spoedig en trouwe bediening

De H. S a c r a m e n t s  p r o c e s s i e .
Zondag had d i  plechtige processie van het 

allerheiligste Sacrament plaats Niettegenstaande 
het geheel de weke zutk deerlijk slecht weder 
was, heeft het toch dien dag mogelijk geweest 
de jaarlijkschen ommegang te doen met het 
allerheiligste Sacrament. De straten waren 
zooals gewoonte schoon versierd.

Op de Zegeplaats nabij het standbeeld onzer 
gesneuvelden was een rustaltaar opgericht. 
waar de zegen met het allerheiligste gegeven 
wierd Het was een zeer treffend oogenblik !

STAD ISEGHEM.

GULDENSPOREN F E E S T E N
Om de 11 Julifeesten waardig .te sluiten richt de Vlaamsche Bond 

EIGEN LE V EN  een groot tooneelfeest in op Zondag 15 Ju li, te 3 uur, en 
Maandag 16 Ju li, te 7uur in den SCHOUWBURG « ONS GILDENHUIS ».

Wordt ópgevoerd het beroemde treurspel uit den Vrijheidsstrijd der 
Zwitsers

W I L L E M  T E L ,  Li
in 8 tafereelen door S c h il le r  met koren, begeleid door symphonisch orkest ; 

muziek van Rossini.

150 U ITVOERDERS. — Grootsche Tooneelschikking.

Alle kunstliefhebbers daarheen.

Kaarten te bekomen van af Zondag Juni bij Joseph Behaeghe, Rous- 
selaerestraat, 332, Iseghem. Prijzen der plaatsen 5 fr., 4 fr., 2.50 fr.



I

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

GOEDE AGENTEN worden gevraagd door de 
groote firma van ZADEN en U ITGELEZEN E 
ZAAIGRANEN, om Landbouwers en Hande
laars ie bezoeken. —  Hooge commissieloon.

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

Gevraagd bij Valere BOUREZ- 

K EST ELO O T , een goeden TOPIE- 
W E R K E R , V R IJV E R S  en een 
L IJM E R .

GEVRAAGD bij HENRI O O S T E R L Y N C K , 
Hondekensmolen, Iseghem, 2 GOEDE B00R0ERS  
en een KLGSSEZAGER 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 : 
Calliau Hoogstraat 15, BRUGGE ; Deleu, Steen
straat, BRUGGE en in het hoofddepot : Apotheek 
STEPPE, te Geeraardsbergen.

GOEDE M EU BELM AKERS
worden gevraagd in ’t  BiNNENHUIS, N. 7., 
S tatielaan 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 in het oud gekende huis
Gustaf VAN DEN  BROUOKE

Gouvernem entstraat, 65, KORTRIJK.
Goed en standvastig werk - Men kan het 

werk medegeven met de Voerman op Kortrijk 
en ook hetzelfde laten afhalen

Gevraagd bij Leon DR1ESSENS, Melkmarkt- 
straat, 5, in stad, GOEOE SCHOENMAKERS voor 
houten talons, om op de winkel te werken.

Over te nemen 

eene Stoomborsfelfabriek
(met Mekanieke en elektrieke verlichting)

in  vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor alle 

in lich tingen  zich wenden tot den Heer Alois 
T IM P E R M A N , Ie Iseghem, of schrijven oonder 

de letters PAX, postliggende te Brugge

O PE N B A R E  VER KOO PING 
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 I. — Huis, stallingen en schuur. Bouw
land, Meersch, Kapel, «root i H .. 86 a. 94 c., 
Sectie C. nummers 462a, 460c!, 4öid, 465, 463b, .(Sçb, 
464, 455b, ex- 456, 457b, ex 4 7 1 , ex 466a, ex 469, 
cx 455a.

Koop 2 . — Huis en land, groot 24 a. o5 c. sectie 
C, 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.

K o o p '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 433.

Koop 7 . — Bouwland, groot 5o a i5 c., sectie 
C , num m er 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 , nummer ex 455a.

Koop 10 — Bouwland, groot 5o a. 26 c., sectie 
C, nummer ex 455a.

Koop i l .  — Bouwland en meersch. groot 36 a. 
g5 c. sectie C, nummers 460a, 463c, 457a.

Koop 12. — Een Meersch, groot 16 a 5o c., 
sectie C, nummer 637/2.

Koop i3. — Bouwland, groot 69 a. 3o c.. sectie 
C, nummer 5g6.

Gebruikt :
De hofstede'm et medegaande land door H efi 

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

Koop II door H . Désiré Bourgeois-Deschutter. 
mits 25o fr. ’s jaars, boven de lasten. Valdag 1 
November 1923.

Koop I I I  door Heer Gustave Carpels, mits 240 fr. 
s jaars, boven de lasten. Valdag 1 Novemberi923- 

ZITTINGEN :

INSTEL op Woedsdag 13 Juni 1923, 

TOESLAG op Woensdag 27 Juni 1923, telkens 
om' 2 ure namiddag te Ingelmunster *er herberg 
« ’t Oud Stadhuis », bewoond deer Heer Gustave 
Verstraete-

— :— 1 I2 ojo Instelpenning —:—

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

Markt van Iseg em 9 Juni . Boter fr. 10,50

Valère Bourez-Kesteloot vraagt qoede STUK- 
W ERKB00RDERS.

Florent Deiros-Dejoncktieere
Huurhcuicr en Voerman

Sïatit plaats, 28, ÈSEGiTi !VI 
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  BEKOMEN BIJ

Alberic !>!*üLKRCQ-CALLKNS
Krekelstraat, ISEGHEM

BROE DM ACH I EN EN
en

KWEEKMACHIENEN
het votmaakste stelsel tot nu 
uitgevonden

alsook
Versehe uitgebroede kiekens

W ij nemen ook EIER EN  aan om te BRO ED EN . 
Trouwe bediening. — Ónmogelijke concurentie.

Boek- en Steendrukkerij

J. DE BUSSCHERE-BONT E
ROUSSEL Al 'ESTBAAT, 97, I S E G H E M

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, Ftestprogrammas 
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 Damen 
Sous-mains Inktsteisels in koper en marmer

Alle slach van 
Kaders voor Portretten - Pêle-Mêles 

Conipas-, 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 Ieder 
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 I E i r x ï '  T S T A A W  O I S T Z J E

1V1

DE W IT T E  C A P S U L L E N  van 
Dr.Davidson genezen radikaal,zon
der werkverlet.alle ziekten en infl i- 
matiën der tv: terorge nen, blaas en 
nieren, Iendepijnen, steen, troebele,

H pijnlijke of brandende waters, Ij 
S speen, enz. 5 fr. per doos van 50 cap- g| 
P sullen; 9 fr. per do: s van 100 cap- fe 
IJ sul 'en. ’ Jlrussel : Pharmaci : des 
g  Croisades, 15, rue des Croisades, 15 §j 
ki en in :>He apotheken.

Studie van den Notaris SCHOTTE te Ingelmunster

D IN SO A G  12 JU N I om 3 ure namiddag

in ’t Vredegerecht, Gasthof « D e Hert » te Iseghem

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

Gebruikers zonder pacht : Cyriel Degroote en 
Charles Riyntert. — Gewone vo jrWnrdsa

N .  V.
$jeenensteenweg, R0U3SELAERE.

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.
Conduite intérieure 

TORPEDO 

Bezoekt onze Moderne Inrichtingen.

k r i s t a a l , g l a s  e n  g l n e r s w f r k

Raymond DEVET IERE-GENICOT - -
C a s i n o p l a a t s , K O R T R I J K .

Schoone verzameling van Keuken-en Tafelserviesen. Tafelgarnituren.
I

Prachtige fantasie voorwerpen, schoone garnituren, buffetten, enz. 

------ Groote keus van Gelegenheidsgeschenken--------

Verkoop in 't groot en in ’t klein.

D E T'H UISBESTELLIN GEN W ORDEN PE R  AUTO GEDAAN.

A.
17.500 fr. 

13.000 fr.

Alle inl icht ingen g a a r n e  v e r s t r e k t .
«saB3EŜS®t3E3E WSSStfeOKKSBSKŜ

A a n  f a m i l i e 

l e d e n  e n  v r i e n -  «e««®?**
"Ne j*

d e 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

o  T T T  s  *■ T T T T T  '1— > i  .1  T \T  O N " V  E R S L I J  T B A A R  !S  V V  IX ~ V  Z J L i P E N  E E U W I G D U R E N D  !
T E  BEK OM EN  U I T E R S T  P R A K T I S C  H

D e  B u s s c h e re -B o n te , nousseia.restra.at, Iseghem

Hais R. Devolder-l/ersebaeve
S c b i l d e t ^ A a n n e n r j e r

DE PÉLICHYSTRAAT, -18, I S L G H E M .

Algemeene aannemingen van alle Schilderwerken 
aan voordeelige prijzen.

VERKOOP VAN ALLE VERVEN EN BENOODIGHEDEN VOOR 
DEZE DIE WILLEN ZELVE SCHIL DB] BEN.

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

n i - l u w  • L n V  CL T ' l T ï !  T  . A  Ï T I R . F !  &■ DEJOULERS C R É D I T  F O N C I E R  D’ f t f l V E R S
Voorheen : Bank G .D E LA E R E &  C- Naamlooze Maatschappij

Fr. I O iViiLLIOEN KAPIT AAL Aangesloten bij den öank van Brussel.

Hoofdzetel te ROUSSEL AF; E. -- fe l . I rn 2 5 0 .

A G E N T S C H A P P E N
I S E G HE M ,

YPER,

KOMEN,
STADEN,
A RD OY E,

M E U L E B E K E ,

BRUSSEL, (35, Kunstlaan),

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Tel.

No 6 
No SS 
No 68 

No 21 
No 23 

No 115
Tel. No 30826

Aan en verkoop van Beurswaarden 
Voorschotten tegen waarden aan drager 
Rekeningen op zicht 
Kredietopening met of zonder borgtocht 
Inkasseering van alle rentebriefjes (coupons) 
Bewaring van alle waarden zonder of onder zegel 
Handelsinlichtingen -  Bijzondere dienst -  
Wissels, checks en kredietbrieven op de bij

zonderste steden van Europa en over zee 
Kostelooze dienst voor het nazien van uit- 

lotingen van titels 
Uitwisseling van vreemde gelden 
Rekeningen zonder lasten

H U LPH U IS  Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.
Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00  0 . 0 00

O Spaarkas: Vrij v an  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 °/‘
Langer termijn volgens overeenkomst.

A. Bankrekeningen : zonder Bar kloon ;
3 50 0/0 

3.85 »/o

V E ^ H U R I N S  van B R A N D K A S T E N  (coffres-forts)  in alle grootten en prijzen.

Bank heeft zijne Medewerkers in alls Steden Yaa het Land en op den Vreemde

1° op zicht

2° op veertiendaagsche rekeningen 
3 op driemaandelijksche rekeningen 4.00 »/0 

3u op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 o/0 
4° op jaarliiksche rekeningen 4.50 %

A A N K O O P  e n  V E K K O O P  van Fransch, Sogelsch en Amerinaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere in lich tin gen  kan men bekomen b ij 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 â l L L E  dokter  in g e n e e s k u n d e  R u m b e k e ,
F y g è n e  VFRHflP/ÜViE dokter  in g e n e e s k u n d e  Iseghem

BIJHUIZEN uit W EST-VLAANDEREN : Ardoye ; Bavichove ; Brugge ; Cuerne ; Deerlijk ; Dessel- 
ghem ; Gulleghem ; Ingelmunster ; iseghem ; Kortrijk ; Moeskroen ; Meulebeke ; Oostende ; 
Oost Roosebeke ; Reckem ; Rousselaere ; Thielt ; Waereghem ; Wevelghem.
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J. Vanlandeghem-ßehaeghe
Groote Markt ,  IS E G H f iM .

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende GORSETS merk

BRUXELLES

Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten a lie concurentie.

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraal 8, HOUSSELAItË

Waarom wordt het huis, 6 .  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 H H . Oogmeesters, meer t,n 

meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een 

nieuw stelsel van gezichtaanduider 

goed onderzocht wordt, die ons ju is t  

het nummer yan ’t gezicht aandu id , 

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-nez monturen, u it de voornaamste fabrieken van Frankrijk , Engeland en Am erika, in goud, zilver, 

double', nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën z ijn . G lazen, op recept der

H. H. Oogmeesters voorgescbreven, worden kunstlijk  afgewerkt. Brillen en pince-nez van a f 3 fr 

’t stuk. A llerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr, G K EN E  W O E K E R P R IJZ E N .

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus ju ine llen , longues-vues, barometers en kunstoegen; 

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

likeur-, sirop-, melk- en osijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huize spreke]ijk ea heeft noch zo n 

of hoegenaamd geene reizigers.

M en lette goed op ons adres :

G er mai n Hoet-Anne, St  A m a n d s t r a a t  3, tegen da N a r d s t f a a ï ,  fceussrta re .
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking

Burgers Valtmannen
van allen aard, vooraleer g i j  u een nieuw 
werktuig aanschaft, vraagt inlichtingen 
bij de «-Maatschappij voor aankoop van 
klein werkgetuig» Café Royal, Nieuw- 
straat, ISEGHEM. Door zijne tusscheri- 
kom st,zendt hetM inisterie van Ambach
ten en Neringen kosteloos een Ingenieur 
om u op de hoogte te stellen, zoowel op 
technieksch als op ekonomieksch gebied, 
nopens het koopen van werktuig. Wanneer 
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 eil- 

i  zame raadgevingen welke de Ingenieur u 
\  geven kan.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach yan MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, 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
D£ PELICHYSTRAAT, 12, . ç r p u C M
recht over Sl Hiloniuskerk I O fc O H t  Ifl *

Opening der Nieuwen W inke l 

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)

-------------- , S  E  H  G  E  M ------------:-----

Te koop bij Alf. DE JAN, Gentstraat, Iseghem. 
een LEOERAFSCHOLMMACHIEN. Merk Fortuna

Per Occasie te Koop BUIZESTOVE met oven
Verdere inlichtingen ten bureele van 7  blad.

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

Huis en Sieraadschilder

Henri VAN BELLE-OBYN
Meenenstraat, 74 ISEGHEM.

Aannemer van alle slach van Schilderwerken 

Verkoop van 
Verven - Schilderalaam - Kleuren en Vernissen

Genadige prijzen  —  Trouwe bediening■

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

Timmermans, Borstel- en Borstelhoutmakers 

Zagen Vijlen —  Snijalaam

ook te bekomen

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

Genadige prijzen —  Trouwe bediening.

Antwerpen’s 
Bouw- & Hypotheek Bank

Naamlooze Maatschappij 

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

Maatschappelijk Kapitaal 10 Millioen f r .  
Postcheckrekening:019 Telefonen: N1 434&3081 

VERZEKERDE PLAATSINGEN : 
Spaarboekjes aan 4. 4 1/2 en 5 1 2 °/0.
Kasbons op naam aan 5 %
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 A P I T aLEN BESCH IKBAAR.
Voor nadere inlichtingen wende men zich te : 

CACH TEM  : M. Victor Saelen-Vandoorne, rustend 
hoofdondei wijzer.

E M E L G H E M  : M. Achiel Tanghe, Gemeentese- 
kretaris.

IS E G H E M : M. Fl. Behaeghe.-Mulier, Gemeente
ontvanger, Van den Bogaerdelaan, 1 7 . 

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

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

O O ST-N 1EU W K ERK E  : M. C. Steen-Ducat, rus
tend hóofdonderwijzer.

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

P. S. — I 11 el ie 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. —- 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
ssraassassëWxfe

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat, 25, ISEG-HEM.

Verkoop van alie slach van kieederstoffen aan 

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

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

onmogelijk.

D y n a m o s ,  D e m a r r e u r s  en M a g n e t o s
£  worden hersteld in bijzondere werkhuizen jj

27, Suikerijstraat, ROUSSELARE.

«  ■■eksish m m *1

HUIS VAN V ER TR O U W EN

dos. Vanlandeghem-Behaegh«
G'rcofe iVlarkt, 21. ISERHEIV!.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden vo >r 
manseri vrouwkleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Wiïgoedartikelen
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. li 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

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

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

B IJK A N T O O R  ISEGHSM , Marktstraat, 16

Mev. A. Green schrijft : «Vantoeaik 
de influenza gehad heb, ongeveer drie 
jaar geleden, had ik altijd versehrikke- • 
lijke pijnen in  den rug; deze toestand 
maakte mij alle werk pijnlijk, ik had zelfs 
last om m ijn huishouden te doen, want 
gelijk ik me bukte, zou men gezegd heb
ben dat ik een steek van een pennemes 
in lien rug kreeg. De pijn maakte mij 
heelemaal ziek, in zooverre dat ik begon 
to gelooven dat ik me nooit meer zou 
kunnen genezen, ’s Morgens was ik altijd 
bang mijn werk te beginnen; ik ben wa
rt uwe en ga buitenshuis werken, doch ik 
kon het niet meer voortdoen. Ik was aan 
houdend bij den dokter.

» Kenige weken geleden was ik bij eene 
vriendin ; toen wij over mijn gezondheids- 
I »est and spraken, raadde ze mij de Pillen 
l>e W itt aan en gaf er mij eenige; ik ondervond zulke groote beternis naze genomen 
te hebben, dat ik er verbaasd over stond; ik nam er voort in en sedertdien heb ik 
niet de minste pijn meer gevoeld. Ik heb aan al mijne vriendinnen over de wonderbare 
uitwerking gesproken die de Pillen De Witt op mij hebben gedaan. »

46, Danbrook Road, Streatham, Eng.
De rugpijnen, het zwellen der voeten, armen en beenen, ontsteking der blaas, 

pijnen in de spieren en gewrichten, hoofdpijn, vuile smaak in den mond en een alge
meen gevoelen van prikkelbaarheid en ontmoediging zijn dikwijls en alleen te wijten 
aan zwakte der nieren. Het eene of het andere van deze verschijnsels kan de eerste 
slap zijn naar deze verschrikkelijke pijn in de lenden en de blaas, zooals steen, chro
nisch ïiiumathiek, jicht, graveel, brandende pijnen, lumbago en flerecijn.

De Pillen De Witt doen spoedig de in het organism vergaarde giften verdwijnen  
cn leveren zekere bewijzen van hun goede uitwerking binnen da vier en twintig  
uren; geen enkel ander geneesmiddel biedt deze waarborg.

NIEREN-EN-BLAAS-PILLEN
Het grootste geneesmiddel van heel de wereld voor 

Rhumatiek, Lumbago, Flerecijn, Steen, Graveel, Jicht en de voorafgaande verschijnselen 
als : rugpijn, pijn in de voeten, armen of beenen, verslapping, verstopping, prikkel

baarheid, ontsteking van de blaas, pijn in de spieren en de gewrichten.
De Pillen De Witt worden verkocht in al de apotheken van heel de wereld, tegen 

5 frank de kleine flesch en fr. 7 .5 0  de groote flesch, die 2 1/2 maal zooveel inboudl 
als de kleine. Moest het u iets moeilijk zijn u de echte Pillen De Witt aan te schaffen, 
zend dan het bedrag uwer bestelling, vermeerderd van 65 centiemen voor verzen
dingskosten, naar E. C. De Witt & C°, 22 , rue de la Glacière, Brussel, en de ver
zending zal onmiddellijk gedaan worden door tusschenkomst eener apotheker van 
uwe streek.

dat zich zal gelasten met alle Bank- en Beursverrichtingen, zooals Reken ingen  op zicht 

en termijn —  Rekeningen in buitenlandsch 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.-J
ST ---8---

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

— •■■■ : Hovenier straat, KORTRIJK 1

Alle slach van Electrieke installatien

Herstellingen en heropwirulen van liooge en lage spanning 

M otors en D ynam os Transform ateurs
Tl'.........- - farr:
a»ics£=sss!s~—

-T— rzxr-~.tTr~STr—!P- 
: - - •?'!, - - ........._ - ï~'------ ;r~.-

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

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

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

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

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

toegenepen etterende oogen, Duiziligheid en Onzekerheid in tert

In  alle apotheken aan 3.50 fr. de doos. — Te verkrijgen te Rousseiaere, Apotheker Vandej W alle en 

Van Houwe : te Iseghem, Laleman en Verhamme ; te Lichtervelde, Rosseel ; te Thourout. De Meye.re 

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


