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MODERNE JEUGD.
Er kwam een huwelijksaanzoek van Antoon 

Hillen. Vader en moeder zagen elkaar vragend 
in de oogen. Wat er moest geantwoord wor
den ?

Moeder vroeg, na nog eens een blik op het 
papier te hebben t'eworpen :

—  Zoo we Julia eens...
Vader moest even glimlachen.
—  Die hebben, achter onzen rug reeds alles 

besproken, wees er zeker van. MÏaar we kon
den moeder wel eens raadplegen.

De oude grijze grootmoeder moest ook haar 
woord komen meêspreken.

Toen ze de naam van den jongen hoorde, 
kwam er op haar oud wezen een afkeurende 
trek... Neen !.. neen !.. dat was de gepaste 
echtgenoot niet voor haar kleinkind, voor de 
lieve Julia, die ze meer beminde dan ze ooit 
hare dochter had kunnen beminnen

—  Eiwel, moeder !
Daar valt niet aan te denken De Hillen 

zijn brave menschen maar de zoon is een .. 
enfin, Julia is veel te goed voor zoo een 
« modern » jonkheid.

Moeder had geen vrede met dat gezegde.
—  Maar wat is er over Antoon te zeggen. 

Hij heeft een zeer goede positie en de familie 
is rijk .. We mogen van geluk spreken dat

Vader nam haar het w o o rd . af.
We kunnen er over nadenken Daarbij, 

we moeten Julia eens ernstig spreken als ze 
dezen avond t’huis komen zal.

Vader was wel te vinden voor het huwelijk, 
dit aanzoek splieen hem zeer verkerend toe.

Zijn moeder, eene verstandige vrouw die ver 
zag s;hudde het hoofd Enfin., er was geen 
haaste bij.

Eenige dagen later kreeg de jonge heer Hillen 
het antwoord.

Ze waren tevreden .. Voortaan kon hij ten 
huize komen, bij zijne verloofde.

Het tegenstribbelen van grootmoeder en het 
aarzelen van vader werden overwonnen door 
Julia’s tranen.

Zij zou nooit gelukkig wezen met een ander.
Antoon kwam... eenige Zondagen hij begon 

het vervelend te vinden, de wandelingen in 
den tuin en de uitstapjes in gezelschap der 
ouders.

—  Dat was een verloving van voor vijftig 
jaar, zoo zegde hij De wereld had nu een
maal meer moderne begrippen gekregen, na 
den oorlog overgewaaid uit Amerika en vooral 
Engeland.

Julia antwoordde, de tranen in de oogen : 
t —  Zoo hoor ik niet gaarne spreken Antoon.

Zijn we niet gelukkig z o o ? . . .  Zijn we niet 
alles voor e l k a a r ? . .  Wat wilt ge dan toch ?

Reizen, zei hij. . Hier zitten de ouders 
ons op de hielen.

—  Maar .. wat geeft het ?...
—  Willen we Zondag eens uitvliegen naar 

de zee ?

Zondag kan vader niet van huis weg.
- Uw vader moet er niet bij wezen. .

Smeekend zag ze hem aan :
—  Ach Antoon, als we getrouwd zijn dan 

kunnen we reizen zooveel w e willen Nu zullen 
mijne ouders het nooit toestaan

— En gij ? Ge kunt in dit geval gaan 
zonder toestemming uwer ouders Er is nu 
toch nog geen sprake van seffens te trouwen.

— Neen ? vroeg JuUa zeer teleurgesteld... 
Waarom niet ?...

: — Uit princiep, lieve... We mogen onze 
vrijheid niet te gauw  aan banden leggen.

Grootmoeder wist het ’s avonds van punte 
tot draadje terug. Julia kon het haar niet zwijgen.

Wat zou ik doen, Grootmoeder, vroeg ze.
Kort klonk Grootmoeders antwoord.
—  Niet gaan ! Nu Zondag naar Oostende, 

de volgende week naar Brussel en dan weer 
ievers elders Geloof mij Julia, indien hij hier 
niet komen wi!, dan is het geen brave jongen, 
dan zijn zijne inzichten niet zuiver !

Julia bleef t’huis en Antoon bleef weg. Julia 
weende haar zakdoekje nat en Antoon zat te 
Oostende,jfmet eene « moderne» juffrouw, voor 
een tafeltje waarop twee kristalen glazen en 
eene flesche champagne-wijn met vergulden 
liais stond.

Vroeger gold het als een wet : niet verkee- 
ren voor er uitzicht op huwelijk z ijn  kon, en 
verkeeren onder de oogen der ouders.

De jongeling moest kunnen bewijzen, dat
hij, door handwerk, of andere ambt, het brood 
kon verdienen voor vrouw en kinderen.

Er werden inlichtingen genomen bij betrou
wenswaardige personen nopens zijn gedrag en 
levenswandel-

Ja, hij was wel degelijk braaf en werkzaam, 
en hij kreeg hunne dochter het duurbaarste dat 
ze bezaten. De verloving had plaats, en de 
bezoeken volgden... in het ouderlijke huis, 
onder de oogen van vader en moeder Waarom 
uitloopen ? Ze waren immers zinnens na een 
paar maanden te trouwen, en dan zouden fce, 
zoo lang, gescheiden leven van de ouders.

Na een gelukkigen verlovingstijd, doorge
bracht in reine liefde, in eer en deugd, trouw
den de jongelieden en vonden in het huwelijk, 
in wederzijdsche hooge liefde en wederzijdschen 
eerbied het opperste geluk, dat de wereld geven 
kan. .

De kinderen, met blijdschap verwacht, waren 
als zooveel banden van liefde, die de echte
lingen aan elkaar vastsnoeren, en bij elke ge
boorte kwam er een zegen van God in huis. 
Zoo dachten onze ouders er over... Eilaas ! 
Zoo is niet meer den dag van vandage in 
onze moderne tijden

Vroeg verkeeren, zegt men nu, want men 
is maar eens jong. Met deze spreuk wil de 
jonkheid alle lichtzinnigheid, ook zware fouten 
dekken

Pas uit de eerste broek loopen ze meisjes 
na die ze niet tot wettige vrouw zouden 
willen, maar waarmede ze zullen verkeeren. 
De jonkheid moet uitgeleefd worden . en ze 
zijn voor geen ernstig werk meer te vinden, 
en al hunne gedachten trekken ze saam op 
dat eene, dat hoogst gevaarlijke voor eer en 
deugd verkeeren zonder inzichten van het huwe
lijk.

Zonder te spreken van « gebroken harten » 
en « verwoeste toekomst » mogen we besluiten 
dat dit schier uitsluitend be/.ig zijn met liefde
zaken d«i onderga-ng* is- vpo v̂ele- • jotrHreden'.

Inderdaad, men is maar eens jong. brengt
dus deze eene jeugd over in arbeid in deugd, in 
voorbereiding tot het later leven

De modern jeugd verzet zich vooral tegen 
het verkeeren onder oogen der ouders., en de 
ouders laten in ’t algemeen veel te veel vrijheid 
aan hunne dochters, en zijn zoo zelf de schuld 
van het later ongeluk hunner kinders.

Men haalt daarbij de voorbeelden aan van 
het buitenland, van Engeland vooral, waar 
de jonge lieden veel vrijer zijn in hunnen 
omgang met elkaar.

Dat is geen reden voor ons, om even zoo 
te handelen, want vooreerst zijt ge niet zeker 
dat daar altijd alles in den haak is Het is 
overigens eene dwaasheid onze goede ouder- I 
wetsche zeden aan kant te zetten en vreemde j  

na te apen.
Indien het slechte voorbeeld uitgaat van J 

personen die boven hunne omgeving staan dan j 
werkt het zooveel te verderfelijker.

De jonae lieden moeten luisteren naar den 
raad hunner ouders en priesters, ze hebben 
het zoo goed voor om hen gelukkig te helpen 
maken. Indien zi] beminnen in eer en deugd 
zullen ouders en meesters hun geluk niet in 
den weg staan.

Zij kennen de wereld zoo goed, en de be- 
teekenis der oude spreuk blijft altoos waar.
« Wie het gevaar bemint zal er in vergaan. »

Antwerpen-luweelenstoel.

De Groote Juweelenstoet die, met drie ver
schillende wegwijzers, zal uitgaan op Zondag
12, Woensdag 15 en Zondag 19 Augustus, zal 
alles overtreffen wat men vroeger bewonderd 
heeft, en al den luister van de vroegere stoeten 
in de schaduw stellen.

Ditmaal gaat het initiatif uit van de diamant
wereld, waarvan de nijverheid met de scheep
vaart de eerste plaats deelt in de economische 
bedrijvigheid van Antwerpen.

De optocht, die in zekeren zin de glorie van 
den diamant en de edelgesteenten door de eeuwen 
en de landen heen synthetiseeren zal, belooft 
wonderschoon te zijn. Hij zal veertien praalwa
gens bevatten,, waarvan een acht meter hoog 
zal zijn en zes meier lang.

Het aantal figuranten zal de twee-duizend 
overtreffen met niet minder dan zeshonderd paar- 

! den, ezels, olifanten dromedarissen, ossen, zebras,
J  in één woord alle dieren die in de verschil

lende wereldstreken gebezigd worden om te 
berijden of om te trekken Het geheel zal van 
een verheven artistieke conceptie zijn, en van 

! een groote historische en- volkenkundige nauw
keurigheid Ieder ras en natie zal door werke- 

! lijke inboorlingen vertegenwoordigd wezen, de
I kieedij zal volkomen authentiek zijn, evenals 
[ alle benoodigheden welke de diverse landen 

zullen leenen
j Een van de wagens zal de mijnontginning 

in Zuid-Afrika voorstellen, een andere die in 
'Belgisch Congo. Een wagen in Gothischen stijl 
zal gewijd worden aan Lodewijk Van Berken,

die de moderne bewerking van den diamant 
uitvond.

Dan zullen wij verder zien :
Een wagen in Moorschen stijl, met een ep- 

isope van de Oostersche geschiedenis.
Een Japanschen wagen : Ontvangst bij een 

Samouraï
Een Chineeschen wagen, stellende voor eene 

verkooping van kostbare voorwerpen in het 
paleis van een mandarijn.

Een Amerikaanschen wagen : Hulde aan de 
Vereenigde Staten.

Een Perzischen wagen : Nieuwjaar aan ’t Hof 
van Teheran, in de XVlde eeuw.

Een Franschen wagen in empire-stijl betrek 
hebbende op de geschiedenis van Napoleon.

Een Italiaanschen wagen : Vertrek van den 
Doge voor den Atlantischen Oceaan.

Een Poolschen wagen : hulde van het volk 
aan Koning Jan Sobriëski, in XVII eeuwschen 
stijl

Een wagen van de edelgesteenten zal ter 
bewondering uitstallen : den diamant, den ro
bijn, den turkoois, den smaragd, den amethyst, 
den topaas, de safir enden tournaline, alle voor
gesteld door jonge meisjes, met kostumen en 
juweelen in iederen toepasselijken stijl.

De laatste wagen zal voorstellen de hulde

der vreemde naties aan Antwerpen, brandpunt 
van ce diamantnijverheid, en zal eenig in zijn 
aard zijn

Al deze wagens zullen voorafgegaan worden, 
omringd en begeleid door zeer belangrijke groe
pen, net allerlei benoodigheden. draagtoestellen, 
en kftuieie wagens, zooals bijvoorbeeld de trouwe 
ün!'- v;:ng van den vermaarden wereldglobe. 
die shah Nadir liet vervaardigen na zijne reis 
door Europa in de XVlIde eeuw, en die uit 
zeven duizend edelsteenen werd tremaakt.

In den stoet zullen talrijke militaire als ook 
civiele muziekkorpsen stappen, waaronder de 
meest befaamde van Antwerpen

Aan de voorbereiding van den stoet werken 
een leger arbeiders : wagenmakers, schrijnwer
kers plaffonneurs, ornemanisten, schilders beeld
houwers, decorateurs en behangers werken aan 
de praalwagens. In verscheidene ateliers van het 
land en van den vreemde, zelfs tot in het Oos
ten, zijn costumiers, snijders en linnennaaisters, 
modisten, kappers, hoedenmakers, bloemisten, 
lederwerkers, schoenmakers, en handschoenma
kers, in een woord alles wat van verre of nabij 
met de kleeding van den man en van de vrouw 
en met de uitrusting van het trekdier bemoeid 
is, aan het weric. En in menige weverij maakt 
men stoffen uit wol of uit zijde, satijn en zeld
zaam fluweel, en linten van geheel bijzonder 
formaat, met verouderde en vergane tinten om 
om de personnages uit langvervlogen tijden te 
kleeden.

k k -k

Zoo zal eenstemeer Belgie, dat met stoïcijnschen 
moed de verschrikkingen van een afschuwelij- 
ken oorlog doorstond, de bewondering van heel 
de wereld verdienen voor zijn heldhaftigheid, 
zijn kracht en zijn leefbaarheid in den vrede als 
in den tegenspoed.

HET NATIONALE FEEST
Overal in gansch het land werd het nationale 

leest met grooten luister en geestdrift gevierd.

Door bemiddeling van ons Stadsbestuur, wierden 

de f eesten hier om ter best geschikt.

’s Morgends om 8 1/2 ure werd een plech

tige lijkdienst, gezongen voor onze overledene 

soldaten Om 10 i/2, vergaderden al de maatschap

pijen die deelnamen aan ’t feest op de Markt en 

Marktstraat, om stoetsgewijze naar de kerk te gaan 

om het Te Deum bij te wonen.

Na de kerkelijke plechtigheden wierd er aan 

’t Standbeeld de hiernavolgende zeer schoone Vader- 
landsche toespraak gedaan door den Hoer burge

meester, C. Staes, die met de meeste aandacht en 

stilzwijgendheid aanhoord werd.

M ijnh ee r  en,

Even als de vorige jaren, staan wij dus ge

schaard rond het kostbare pand dat, uit vader

landsliefde geboren, aan het nageslacht zal achter

gelaten worden, als tolk der onvergankelijke 

erkentelijkheid door het belgische volk aan zijne 
helden verschuldigd. Die plek is geworden, een 

verkoren oord waar wij liefst onze verzuchtingen, 

onze strijdliederen, onze zegezangen laten opwellen. 

En daarom moeten wij hier heen op de groote 

vaderlandsche dagen.

Wij begroeten al de maatschappijen en kringen 

zoo vaderlandsche als maatschappelijke, en deze die, 

hoe verschillend ook in politieke strekking, zich 

hier onder het nationaal vaandel eendrachtig scharen 

om te betuigen dat een hooger doel hunne schreden 

herwaarts richt. Wij drukken de hoop uit en de 

overtuiging, dat deze, wier afwezigheid wij be

treuren, ons bij de eerste gelegenheid rond dit

heerlijk denkmaal zullen vervoegen, ten blijke 

hunner ongerepte vaderlandsliefde waaraan geen 

onzer het recht heeft te mogen twijfelen, 

j  De nationale feestdag is er ons'op aangewezen 

om hier te komen nederleggen eene openbare en 

f luidruchtige hulde van verkleefdheid aan ons ge

liefde vaderland en onze nationale instellingen,

! aan wier hoofd het doorluchtige vorstenhuis, dat 

onze onafhankelijkheid sedert bijna eene eeuw 

j gehandhaafd en hoog gehouden heeft.

België heeft in zijnen koning den bewaarder 

j erkend van zijne vrijheid, eer en trouw ; het heeft 

j  ondervonden in de hachelijkste der toestanden dat 

zijne hoogste goederen aan veilige handen waren 

{ toevertrouwd ; het heeft in hem het levend symbool 

gezien van al het kostbare voor hetwelk liet in 
den gruwzainen strijd is getreden, en waaruit het, 

met eer beladen, door hem aan de wereld werd 

voorgesteld als het heldhaftige land dat, klein in 
grondgebied, reeds voor den oorlog door zijne 

schrandere werkzaamheid groot was, en na deu 

oorlogsgruwel met onvergankelijken roem werd 

overladen.

Onze koning is ons toonbeeld ; rond hem moeten 

wij ons scharen, en zoo spontaan als op zijn 

woord onze helden te wapen sprongen, zoo getrouw 
moeten wij, in eendracht en volherding, onze 

krachten samenspannen om de 'gevolgen van den 

oorlog te boven te komen.

De koning heeft daarin zijne taak begrepen : 

voortdurend streeft hij naar het aanleggen van 

vriendschapsbanden met de mogendheden die ons, 

land voor den heropbloei kunnen dienstig zijn . De 

vruchten van zutk-en edelen arbeid zullen niet 

uitblijven ; het zal aan zijn bemind volk zijn , ze 

te willen plukken.

Maar de groote vereischto om de vruchtbaarheid 

van dien koninklijken arbeid aan de natie te goede 

kamen, wordt, al een.s. uit liet. oog verloren 
Werkzaamheid alleen zal niet baten indien ze niet 

door den geest van eendracht beheerscht wordt. 

En eendracht is buiten de rechtveerdigheid niet 

mogelijk.

Daarom aarzelen wij niet met een vaderlandsche 

bedoeling te wijzen op het gevaar dat de verdeeld

heid onder burgers van een zelfde land voor het 

bestaan, ook het ekonomisch bestaan van het land 

kan medebrengen
Slaan wij onze oogen op de moeilijkheden waar

mede de Staatsmannen moeten afrekenen, die de 
toekomst van Europa in handen hebben, en stellen 

wij ons de vraag van waar de moeilijkheden komen. 

Het antwoord is : uit de verdeeldheid komt de 

moeilijkheid, en uit het gemis aan rechtveerdig- 

heidsgevoél komt de verdeeldheid. Niets heeft ons 

land te verliezen bij eene oplossing van het inter

nationaal vraagstuk die de noodige waarborgen van 

rechtveerdigheid biedt, en ware eene zulkdanige 

oplossing sedert lang getroffen, onze politieke en 

ökonomische toestand, evenals deze van gansch 

Europa, zou veel gezonder geweest zijn als hij 

thans is.
Uit dit voorbeeld op buitenlandsch gebied, be- 

hooren wij ons profijt te trekken om, op binnen- 

landsch gebied, onze onderlinge belangen niet te 

laten kwijnen onder den drift van innerlijke politieke 

verdeeldheid Verschil van politieke zienswijze sluit 

de eendracht niet uit Een ideaal kan de gemeenzame 
betrachtingen van strijdig denkende menschen ver- 

eenigen en richten, wanneer het onmiddelijk eigen 

belang niet te zeer op den voorgrond wordt gebracht, 

maar integendeel ondergeschikt b lijft aan de be

langen van het gemeenebest.

Alzoo moet de vaderlandsche eendracht begrepen 

worden, en alzoo begrepen maakt de eendracht ons 

bekwaam tot het stellen van daden, klein in zich- 

zelven misschien, maar groot ten aanzien van 

hetgene wij uit vaderlandsliefde moeten betrachten : 

het herstel van de diepe wonden, die de oorlog 
in ons zedelijk, maatschappelijk, en ekonomisch 

wezen geslagen heeft.

Zoo zal ons nationaal bewustzijn wakker blijven, 

het aanzien van Belgie verbreiden, zijn levensbe

langen bevorderen, en ons nationaal bestaan ver

zekeren onder de hoede van het vorstenhuis dat 

de hoeksteen is van het gebouw der Belgische 

onafhankelijkheid.

En daartoe hoeven wij enkel onze nationale leus 

te gedenken :

E e nd rach t m aak t m acht.

Deze schoone en verhevene vaderlandsche toe

spraak werd luidruchtig toegejuigd.

De Stadsfanfaren speelden het nationale lied, 

door de toeschouwers met ontdekte hoofde aanhoord.

In den namiddag wandelden vele burgers door 

de straten der stad. Aan de voorgevels der huizen 

wapperde bijna overal het Nationale vaandel of 
Vlaamsche jjeeuwenvlaggen.

Bond 7 uur wierden ouze gedecoreerde Werklie

den die van Brussel kwamen aan de statie afge

haald door hunne familie, vrienden en kenissen.

Op de kiosk der Groote Markt, gaven de ver- 
scbijlige muziekmaatschappijen concert

Het weder was uitnemend aangenaam en ’t was 

er zeer gezellig voor de toeschouwers op de Markt.

De feest verliep in de beste stemming, en eerlijk 

en deugdelijk verzet tot late in den avond-



VERSLAG van den Heer SCHEPEN DE JA N
aan den BEHEERRAAD der REGIEN, van het Stadselectriekgesticht.

Stad Iseghem

Mijnheer en,
Verleden jaar, heeft de uitbating van onze 

Stadselectriciteit ons eene winst gegeven van j  

fr. 26-381 80.
Deze winst staat gelijk met 4.95 0/0 op ons 

zakencijfer dat beliep tot fr. 532,720.70.
Onze uitgaven lees algemeene uitgaven) be

liepen tot fr. 512.658.82.
Aan kolen alleen hadden wij 241 446 50 fr,s 

uitgegeven of 47 0/0 van het geheele bedrag.
Gij ziet Mijnheeren dat deze post ver de 

belangrijkste is. ’ k Wil uwe aandacht hierop 
trekken. In 1922 hebben de kolen ons gemid
deld 91 fr. gekost, terwijl men tegenwoordig 
125 fr. aanrekent.

Laat ons aannemen dat wij werlen in 
dezelfde voorwaarden als verleden jaar en 
dezelfde hoeveelheid kolen gebruiken, ’t is te 
zeggen van 2 227 ton, dan zullen onze uit
gaven stijgen van 202 657.—  fr tot 278 375.—  
of onze uitgaven vermeerderen met fr. 75.718 — 

Gelukkig, alles laat voorzien dat wij van een 
anderen kant betere uitslagen zullen hebben 
dan verleden jaar. K bedoal de ontvangsten.

’t Is te voorzien dat dank de uitbreiding van 
Emelghem en het toenemen van abonnenten 
voor kracht, onze ontvangsten dees jaar van 
50.000. - fr. zullen verhoogen, zonder grooter 
verbruik van grondstoffen en werkkrachten te 
vragen ; dit dank aan het goed beleid van 
onzen Bestuurder.

Zullen deze uiteenzettingen ons niet aanzetten 
om te bekennen :

1. Dat eene winst van fr. 4.95 0/0 op het

A. Voor Licht :
Pn =  Pa

Nieuwe ) Maximum)
maximum) =  prijs van ) 
prijs ) 1914 )

B. Voor Kracht :
Pn =  Pa

zakencijfer in geen geval kan overdreven ge 
acht worden. Wel integendeel.

2 Dat eene verhooging van 75 718.—  op 
den prijs van kolen, alhoewel deze som mag 
verminderd worden, met de 50.000 fr te voor
ziene meerdere ontvangsten, ons alle winst zal 
ontnemen.

W ij moeten naar middelen zoeken om onzen 
toestand normaal te houden.

Daarom stellen wij voor :
De prijs van 0.10  fr. per kilow. te verhoo 

gen voor de verbruikers van licht.
Op de 128.070 kw . geleverd voor licht ge

durende den 1ste Semester van dit jaar, 
zouden wij onze inkomsten van 12 .807.—  fr. 
of 25 614. fr. voor gansch het jaar zien 
verhoogen. Zoo zou onze winst nagenoeg 
dezelfde blijven van 1922.

Wij vragen slechts verhooging voor licht en 
niet voor kracht, zoodoende zullen onze prijzen 
in evenredigheid blijven met onze buren en 
overeenstemmen met het Koninklijk Besluit van 
11 October 1921 en den omzendbrief van den 
heer Minister van Binnenlandsche Zaken over
genomen in het Staatsblad van 16-1" April 
1923.

In Kortrijk vraagt men voor licht : 1.30 fr.
Voor verwarming : 0 65 fr.
Voor kracht : 0 63 fr.
Bij Koninklijk besluit ter voldoening van de 

wet van 11 October 1919 op de elektriciteits
levering, is volgende formule vastgesteld voor 
het bereken der tegenwoordige maximum 
prijzen :

+

+

( 10

( 10

( 10

Prijs per ton steenkool) 
type IV van den )
Belgischen Staat )

0,75ri 
De verhouding der ver
voerkosten met deze 
van 1914 en thans

0.75r)

-  1.875.

Het Staatsblad van 16 en 17 April laatst 
(bladz. 1884) geeft den prijs der steenkool : 
frs 72,84.

De uitdrukking 0,75r
A. Voor licht :

=  Pa
45

B. Voor Kracht
=  Pa

Laat ons met deze gegevens de maximum 
prijzen bereken, die ons zouden kunnen toe
gestaan worden.

Pn +
+

( 10
(

+  P 
84.715

Pn ( 10

0,75r) 
)

0,75r)

129 715 centiemen of 1.30 fr.

25 +
2

42.3575

Gezien en goedgekeurd door den Beheerraad 
der Regie van het Stadselektricitei tsgesticht en 
medegedeeld aan het College van Burgemeester 
en Schepenen, ten einde bij den gemeenteraad

=  67.3575 centiemen of 0,65 fr 
De Schepen van Regie.

A. DE JAN.
de gedane voorstel te verrechtveerdigen.

Namens den Beheerraad 
De liurgemeester, 

Cyr. STAES.

M o n s t e r
ten voordeele van den BOM) der INVALIËDËN

op ZONDAG 19 en M AANDAG 20 OOGST

in de gebouwen van St Josephs’ Gesticht, Meenenstraal

De Gedekoreerden bij de Pompiers
Op Zondag 22 laatst leden, had te Brussel 

in het Paleis van Kunst en Wetenschappen, 
de uitreiking plaats der Eereteekens voor daden 
van « Moed en Zelfopoffering ». 91 gedekoreer
den waaronder 6 vreemdelingen werden opge- 
lo ep en .

Onder dezen waren de Heeren Neirynck Lucien, 
lste Luitenant bij het Stedelijk Pompierskorps 
en Daenens Alfons. Bestuurder van het Electri- 
citeitsgesticht ; die beiden met de Medailie van 
lste klas werden vereerd

Een prachtige ontvangst viel hun te beurt 
bij het uitstappen van den trein alwaar het 
Korps Pompiers en het Stadsmuziek hen ver
welkomden, en van waar zij na eene plechtige 
Brabançonne en het aanbieden van een aantal 
bloemtuilen naar het lokaal werden geleid 
Een prachtige beker werd aan Luitenant Nei
rynck van wegens de Pompiers aangeboden. 
Den heer Alf. Daenens werd begiftigd met 
een heerlijk geschenk van wegens zijn perso
neel

Wij bieden aan beide gedekoreerden onze 
welgemeende gelukwenschen.

Inbraak in de school der Boschmolens
Zoo wij het verleden weke schreven is de 

schade door die jonge deugenieten in de school 
der Boschmolens verricht, zeer groot. De jonge 
schurken zijn langst achter binnen gedrongen, 
hebben al het fruit in den hof gafgeslagen, 
verders hebben zij in een glazendeur twee 
ruiten gebroken, en van daar van de eene 
zaal in de andere geweest tot in de kelder. 
Al het school.nobilair hebben zij vernield en 
in de grond geworpen, de inktpotten in stukken 
gesmeten, de boeken en cahiers gescheurd, 
de kassen opengebroken met een bijl die zij 

I vonden. In de kelder de kraan uit de bierton 
geschopt en ’t bier laten afloopen, rijst, bloem, 

j  vermicel, enz , in de grond geworpen.
M. Vanneste, ondercommissaris, heeft de 

zaak onderzocht ter plaats en er ingelukt de 
! daders te ontdekken De Procureur des Konings 

heeft de kinderrechter belast met de zaak ver
der te onderzoeken.

Onze Gedecoreerden.
verleden Ziaterdag had «te brussel m Je gro o te 

hal vau het Jubelpaleis de gebruikelijke uitreiking 
plaats der mutualiteits, landbouw en nijverheids- 

decoratien. Verschillige redevoeringen werden uit- 

■ gesproken door de heeren Ministers Moeyersoen en 
baron Kuzette.

In de lijste der gedecoreerden treffen wij menige 
onzer medeburgers aan, te weten :

M Joseph Nonkel, den verdienstelijken voor

zitter van do maatschappij « De Boomteeltkring 

St Dorothea » die het landbouweereteeken van 
Ie klas bekomt.

Jules Dewulf, smid, medalie van 2e klas voor 
52 jaren dienst bij de tirma Gasquet.

Napoleon Vandommele, bjrstelmaker, sedert meer 
dan 50 jaren werkzaam bij de firma De Ilyckere 
Ainé.

Strobbe Emile, medalie van 2 e klas, voor 25 
jaren dienst bij voormelde tirma.

Capelle Bruno, brouwersgast bij de firma Gustave 
Kosseel-Van Canneyt, medalie van 2e klas voor 
40 jaren dienst.

Vanden Berghe Louis en Verscheure Cyrille, 

werktuigmakers bij de firma Dekeirsschieter, me
dalie van 2e klas voor 25 jaren dienst.

Vromant Aloys, metsersgast, medalie van 2e klas 

voor 28 jaron dienst bij de tirma Deblauwe-De- 
coutere

Verbeke Henri, medalie van 2e klas voor 25 

jaren dienst bij de firma Sintobin-De Busschere.

Matton Alois, steenoven werker bij M. Bemi Vande- 
putte, medalie van 2de klas voor 25 jaren dienst

Brabant Charles-Louis, garenwerker, medalie van 

2e frlas voor 25 jaar dienst bij de Firma Bonne Sichel.

De firma Bral-Donego telde onder haar personeel 

15 gedecoreerden die allen de medalie van 2e klas 
bekwamen, te weten :

37 jaren dienst : Delaey Sylvie, Dewiele Ju lien , 
Vermote August, Vandommele Joseph.

32 jaren : Terryn Leon, Verfälle Cyriel

31 jaren : Leoen Alois, Jules Bral-Vanbesien.

30 jaren : Vieune Kicha’-d, Declercq Aime'

29 jaren : Werbrouck August, Bultinck Gustave,
Vandommele Leon.

26 jaren : Verfaillie August, Verschaeve Albert

M. François Bral, samen met twee zijner zonen ! 
vergezelden zijne werklieden op hunne reis naar 

Brussel. Na dat de plechtigheden in het jubelpaleis 

geeindigd waren, gingen zij samen met hunne work- I 
lieden een vriendenmaal nemen in eei: hotel der

hoofdstad alwaar menig glaatje gedronken wierd ] 
op de gezondheid der gedecoreerden.

‘s avonds rond 7 ure wierden de gedecoreerden I 
aan de statie afgehaald door hun familie, vrienden 

en kennissen, en ten huize van M. Bral-Donego 

ontvangen M. Leon Terryn, bediendo der firma, 
sprak in naam der gedecoreerden dezer fabriek 

de volgende redevoering uit.

Geachte Meesters,

Bij onze terugkomst uit de Hoofdstad, en nog 

gansch onder den indruk van al het grootsche 

en schoone, welke wij in de vaderlandsche Plech

tigheid van ’t Halfeeuwpaleis te hooren en te 

zien kregen, acht ik het als een eerste plicht 

in naam van al uwe « gedekoreerde » U, Geachte 

Meesters, alsook gansch uwe eerzame Famile. uit 

ter harte te bedankon voor uw edel en liefderijk 

gezelschap waarmede gij ons op dien schooien 
dag van heden vereerd hebt, alsook voor al de 

moeite die gij U „getroost hebt, om onze zaak zoo 

heerlijk te doen gelukken en ons op heden als 
uwe « vereerde werklieden » te kunnen begroeten.

Aan dien b lijk  van ongekunstelde genegenheid

kan niemand van ons onverschillig blijven. Dit 

nijverheidseereteeken ons door de minister der 

Itegeering heden opgespeKl, zullen wij open 1 i j o n  
met een dubbele fierheid' dragen.

Ten eerste, omdat het ons uit ganscher horte 

van uwentwege gejond is, en dat heeft Mijnheer 

Bral, ons zoo schoone en in zulke hertçlijke 
woorden gezegd, als Hij ons over éónigo dagen, 

het blijde nieuws onzer onderscheidingen mede
deelde.

Eerst en vooral dus, ter zijner eere, ter eere 
van gansch zijne geachte Familie, ter eere van 

de alomgeVende Firma, Bral-Donego, zal onze 
onderscheiding zonder schroom of bloos op onze 

borsten prijken, oin alzoo aan alle weldenkende 

lieden te doen verstaan, dat, niettegenstaande al 

de hedendaagsche schommelingen op economisch 

en sociaal gebied, toch nog eenen broederband 

bestaat tusschen meester en onderdaan, als deze 

laatste door verstandelijke ontwikkeling, en bewust 

voor het gezag van den Meester, zich op eene 

eerlijke manier van zijne innigste plichten weet 
te kwijten.

En voor tweede reden geef ik deze : d a t : wij 
deze onderscheiding, tegenover de maatschappij, 

tegenover de samenleving eerlijk verdiend hebben, 

door het beoefenen der drie maatschappelijke 
deuerden, znnder hetwelk noch gezag, noch orde 

in de maatschappij mogeiijk is, te weten : plicht
besef, eerlijkheid en werkzaamheid.

’t Is ook de zedelijke kant der bewezene diensten 
dat de regeering beloonen w il, om alzoo de jonge

ren aan te wakkeren hunne plichten nis onderdaan 
altijd in geweten te vervullen, en hen alzoo i van 
jongs af eerbied in te prenten, voor orde, gezag, 
voir werkzaamheid en maatschappelijke vooruitgang..

Ik  eindig, Geachte Meesters, met den wehsch 

uit te drukken dat menigeen van ons, nog immer 

voorts zijne beste krachten zoude blijven toewijden 

aan de diensten van uwe Geachte Firma, en dat 

gij weleens de voldoening en het geluk zoudet 

smaken, een v ijftig jarig Jubile' van getrouwe 

diensten, in uw midden te mogen vieren

Bij de Firma Vandekerckhove-Laleman, telde men 
14 gedecoreeden, te weten :

Hostens Henri, 32 jaar dienst. — Deleersnydor 

Auguste, 31 jaar dienst. —  Quatannes Alois,; 31 

jaar dienst. — Verbrugge Alois, 30 jaar dienst. —  

Hoste Andre'as, 28 jaar dienst — Dejaegher Julien, 

28 jaar dienst. —  Vergeylle Cyriel, 28 jaar dienst. 

—  Werbrouck Henri, 27 jaar dienst. — Dejaegher 

Albert, 26 jaar dienst. —  Vankeirsbilck Gustave, 

2ó jaar dienst. — Dejonckheere Irène, 26 jaar 

dienst —  Verlinde Ju lien , 26 jaar dienst. —  Ca- 

rette Petrus, 25 jaar dienst — Vanackere Henri, 
25 jaar dienst.

Toen de trein in de statie aankwam, wierden 

deze worklieden afgehaald door M Firmin Vande- 

kerckhove, de Bestuurder, bedienden en het perso

neel Iu stoet ging men naar do fabriek, alwaar op 
den koer hun eene hertelijke ontvangst was voor

bereid. Verschillige schoone aanspraken wierden er 

gedaan-door de bestuurder en het personeel der 

fabriek, alsook hertelijke en gemoedelijke woorden 

van wege Madame Vandekerckhove aan de gedeco

reerden, hunne familie en de andere werklieden. 

Eene aandoenlijke herinneriug wierd ook gedaan 

aan de nagedachtenis van deze die voorheen aldaar 

werkzaam waren, en op het veld van eere voor 

’t Vaderland gesneuveld zijn. Om er de nagedachte
nis van te bewaren on dezelfde te vereewigen, zal 

door de Firma Vandekeckhove, uit dankbaarheid, 

een gedenksteen in de gebouwen der fabriek ge

plaatst worden, waarop de namen dezer helden zullen 
op vermeld zijn.

Nog o v e r  ’ t v e r s l a g  van den G e m e e n t e r a a d
De Heeren Dewaele en Vanden Broucke, leden 

van den Gemeenteraad, doen opmerken dat 
tegenstrijdig de verslaggever der zitting van 
den gemeenteraad in zijn verslag schreef, de 
toelage Ziekebonden, door al de leden van den 
Gemeenteraad is gestemd geweest en dat de 
socialisten zich dus niet onthouden hebben.

Burgerstand -  Iseghem
G E B O O R TE N :

Michel Sabbe, zv. Maurits en Madeleine 
Grymonprez, Slabbaertstraat, 57 Georges 
Ghekiere, zv. Florent en Irma Stragier, Trien
hoek, 88 - Eugene Vanlaeken, zv. Hector 
en Florence Naert, Bosch. 8 6 .

S T E R F G E V A L L E N  :
Marie Vandeputte, huish. 64 j. wed. Au- 

I gustin Labeeuw. —  Camille Vervaecke, hove
nier, 60 j. echt. Maria Callens —  Leonie 
Defreine, huish 56 j. echt Alphonse Verbrugge

H U W  ELI!KEN
Francis Gheyskens, politieagent, 30 j en 

Laura Vyncke, strijkster. —  Ignatius Windels,
I borstelmaker. 70 j. en Clementina Smagghe,
! zb. 70 j. —  Julien Dejonckheere. metser, 25 j 

en Maria Couckhuyt, dagloonster, 19 j —  
Alberic Meulebrouck, borstelmaakster 25 j. en 
Madeleine Depuydt vernister, 26 j — Mau 
rice Werbrouck, schoenmaker, 25 j. en Antoinette 

Lefere, zb. —  Joseph D ’hont, kleerm. 24 j. 
en Martha Décru, meid, 21 j

P r o v i n c i a a l  v e r b o n d  d e r  K ro o s t r i jk e  
Gez inne n va n  W e s t - V l a a n d e r e n .

Morgen Zondag 29 Juli om 2 1/2 namiddag 
zal te Rousselare het Provinciaal Verbond der 

I Kroostrijke Gezinnen bijeenkomen in algemeene 
vergadering in ’t Stedelijk Gemeentehuis dezer 
stad. Op de dagorde komt onder ander, voor
dracht over de familie vergoeding door middel- 
van goede ingerichte compensatiekassen. Na de 
voordracht, zal er bespreking zijn over het mo 
gelijk stichten van eene Compensatiekas, ’t zij 
Provinciaal, ’t zij intercommunaal.

De Heer Emiel Allewaert Senator, zal deze 
vergadering voorzitten en de Heeren A. Decock 
en H Depraetere zullen er ’t ambt van schrijvers 
waarnemen.

i ---------------------------------------------

4de Kongres van het Katholiek Vlaamsch 
verbond Brugge.

Zaterdag namiddag en Zondag werd te Brugge 
het 4de Kongres gehouden van ’t Vlaamsch Kat
holiek verbond.

Omtrent 500 afgevaardigden, namen deel aan 
de besprekingen Onder de voorstaande perso
naliteiten de Heeren Van Cauwelaert, Poullet, 
Blavier, De Bruyne, Catteeuw, De Greve volks
vertegenwoordigers, Senators Carnoy, Nolf, Al
lewaert enz.

De eerste vergadering van Zaterdag wierd 
gehouden, onder het voorzitterschap van M. 
René De Bruyne.

Na eenige woorden van welkom tot de ver
gadering gestuurd te hebben, zegde spreker dat 
liet Katholiek Vlaamsch Verbond, kritische oogen- 
blikken beleefd Hij hoopt dat de verdeeldheid 
die heden bestaat, in ’t korte zal plaats maken 
voor eendracht en versterking in de Vlaamsche

zaak, om de rechten der Vlamingen te doen zege
vieren. Spreker brengt eene bijzondere hulde 
aan de Heeren Poullet. en Van Cauwelaert die 
moedig en hardnekkig de Vlaamsche zaak 
verdedigden in de Kamer.

Senator Carnoy gaf daarna verslag over de 
Vlaamsche Hoogeschoolkwestie, zoo zij in de 
formuul Nolf is voorgedragen. Volgens spreker 
geeft deze formuul veel meer dan sommige 
Vlamingen wel denken. E. H. Destrooper be
stuurder der sociale werken van Rousselare, be- 
kampt het voorstel Nolf. Het is een belachelijk 
minimum. De Vlaamsche kwestie moet eene 
vrije kwestie blijven. Men maakt gebruik van 
de buitenlandsche politiek om het vlaamsch recht 
te bekampen

De vlaamsche kamergroep moet eensgezind 
de formuul Nolf verwerpen Prof! Daels bekampt 
ook het stelsel Nolf, en noemt het een onzin. 
M. Poullet vindt dat hetgeen de EH. Destrooper 
en Daels vragen onaanneembaar is.

De redenaar doet het historische uiteen van 
den hoogeschoolstrijd.

M. Van Cauwelaert betreurt dat de vlaamsche 
kamergroep buiten het Parlement niet genoeg 
gesteund is.

M Blavier, is van oordeel dat men moet nemen 
wat men krijgen kan, onder gelijk welk ministerie 
zal er geen betere oplossing komen. Spreker 
brengt hulde aan de waalsche kamerleden die 
zich ten voordeele der Vlamingen hebben uit
gesproken.

M. Vandeeren, stelt voren de formuul Gent of 
niets in stemmen te legyen alsook het vaorstel 
Nolf.

Het eerste bekomt bijna al de stemmen, en 
het tweede zeer weinig.

De tweede dag van ’t Kongres, woonden vele 
leden de H. Mis bij, in de kapel van het H. 
Bloed. Om 111/2  werd er zitting gehouden on
der ’t voorzitterschap van M. Van Cauwelaert. 
M. Blavier spreekt over de bestuurlijke amnes
tie.

M. Van Cauwelaert. zal na het kamerverlof 
een voorstel van bestuurlijk amnestie in de ka
mer voorleggen Spreker zei dat kwestie van 
grondwettelijk zelfbestuur niet goed is. Ons 
vlaamsch volk, kan zijn volledig recht veroveren 
zonder de Belgische eenheid te verbrokkelen.

Het katholiek vlaamsch vei bond, moet binnen 
de palen blijven der Grondwet, en w ij  zullen 
van dezelfde niet afwijken. Deze die buiten de 
palen der grondwet willen werken, hebben dat 
recht, maar zij hooren hier niet ’th uis  

*  ' *

In de namiddag doortrok een stoet van meer 
dan tien duizend vlniningen met muzieken. turn
kringen enz. de straten der stad Brugge. Iseghem 
was er vertegenwoordigd door de leden van 
den studiekring, eenige burgers en werklieden, 
en St. Tillo’s Turners De défilé duurde ongeveer 
3'4 uurs. Op het verhoog van het Provinciaal gou
vernement, namen de Senators en Kamerleden de 
stoet in oogenschouw. Mgr Bisschop van Brugge 
bevondt zich in hun midden. In de slotvergadering 
nam M. Van Cauwelaert het woord om Mgr. te 
bedanken Daarna gaf Mgr. zijn zegen en verliet 
de vergadering. Namen vervolgens nog het woord 
M. R. De Bruyne, Raemaeckers. enz. Om 6 uur 
wierd het congres gesloten onder ht t geestdriftig 
zingen van De Vlaamsche Leeuw.

Rookt de tabakken, merk 

“ ’t NEG-BRKE ,, de eerste hoe
danigheden.

Z u i d s t r a a t ,  2 2 ,  R O U S S E L A R E .

JONGE MEID gevraagd voor klein huisgezin, 
nabij Parijs. Zich te wenden ten bureele van 
’t blad.

VERKOOPZAAL St-M ICHEL
(Gesticht Stevens) N. V.

114 Amspachlaan BRUSSEL Beurs.

ALLE DAGEN 
verkoop bij overeenkomst van 

N i e u w e  en O c c a s ie

MEUBELS
Slaapkamers, Eetkamers 

Salons- en Schouwgarnituren 
Bureelmeubels, Lusters, 

Spiegels, Schilderijen, Brandkasten 
Fateuils, enz.

Inpakking en verzending in provincie.
Openbare verkooping iederen Dingdag 

en Vrijdag, te 1 uur.

VRIJE INGANG.

HUIS

R.Devolder-Verschaeve
S c h i l d e r - A a n n e m e r  

de  P É L I C H Y S T R A A T ,  1 8 ,  ISEGHE1V1.

Algemeene aannemingen van alle Schilderwerken 
aan voordeelige prijzen

Verkoop van alle verven en benoodighedeu 
voor dezen die willen zelve schilderen

V E R N IS  V O O R  K O P E R W E R K  en W IT  M E T A A L

VERKOOP van T9ILE en BEHANGPAPIER
Verzorgd werk Trouwe bediening

Zuivere waren en van < erste hoedanigheid.



GROOTSTE M EUBELM AGAZIJNEN DER STAD
STEENPOORT, -1 2-1 4-1 6,

- KORTRIJK -FEUX LEFEVERE
slach van i s -  i  sieraadraeubelen

in hout en vlechtwerk

M E U B E L  G E R I E F  :
voor Keuken- Slaap- en Eetkamer, 

voor Salons, 
Verandahs, Rookkamers, enz.

ALLES EIGEN FABRIKAAT 

ZEER VERZORGD WERK

Slaapkamer in eik van af fr. 1275,—
Salongarnituur Louis X V I ,  7 s t u k k e n  495.—
Matrassen (voor twee personen) met

traversin in flocon aan 85. —
Engelsche bedden met ressort van af 6 8 . —  

Strooistoelen aan 10.50
Sargiën te beginnen aan 8.50

UITVOERINGEN VOLGENS OPGE

GEVEN PLANS EN TEEKENINGEN

O nde rne ming van a l l e  S c h i l d e r w e r k

Michel VERANNEMAN
31, Vanden Bogaerdelaan, 31 

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

A lle  slach van H U IS - 
en S I E R A A D S C H I L D E R I N G

V O L G E N S  ST IJL  en PLAATS 

Schildering van Kerken, Salons, enz. 

Nabootsing van 
hout en marnier, bloemen, zichten teekeningen

Beelden en Voetstukken - -  K leuren en Vernissen 
:: Trouwe bediening — Genadige prijzen. ::

Gevraagd bij Valere B O U R E Z -  
K E S T E L O O T ,  een goeden TOPIE- 

W E R K E R , V R IJV E R S  en een 
L IJM ER .

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

Valère Bourez-Kesteloot vraagt goede STU K- 
WERKBOORDERS.

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

©

1

eTENTOONSTELLING ,  
TE GENT I

i» »m  JUNI-SEPTEMBER 1923 ■

MEKAMK• ELEKTRICITEIT
Overgroote bijval

A A N T R E K K E L I J K H E D E N I
Bezoekt de M e rk w a a rd ig h e d e n  d e r S ta d  | |

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen : Bank G D E L A E R E &  G° — Naamlooze tfaalschapp

ti-xz

Fr. 1 0  M IL L IO E N  K APITAÄL Aangesloten bij den Bank van Brussel.

Hoofdzetel te ROUSSELARE. — i e l .  i en 250 .

AGENTSCHAPPEN
ISEGHEM.

VPER,

KOMEN,

STADEN,

ARDOYE,

MEULEBEKE,

BRUSSEL, (35, Kunstlaan ,

Tel. No 6

Tel. No 98

Tel. No 68

Tel. No 21

Tel No 28

Tel No 115

Tel. No 30626

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

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

lotingen van titels 
Uitwisseling van vreemde gelden 
Rekeningen zonder lasten

V E R H U R IN G  va:i BR A N D K A S SE N  (coffres-forts) in alle grootten en prijzen.

Bank heeft zijne Medewerkers in allo Steden van het Land en op den Vreemde

Siudie van den Notaris M USSELY te Ledeghem.

DE WITTE CAPSULLEN van. 
Dr.Davidson genezen radikaal,zon
der werk verlet, alle ziekten rn infla- 
niatiën der w terorg/nen, blaas en 
nier n, ler.depijnen, steen, troebele, 
pijnlijke of brandende waters. 
spt en, enz. 5 fr. per d. os van 50 cap- 
sullen; 9 fr. | er do s van 100 eap- 
.s 1 en. »Brussel : Pharmacie des 
Croisades, i5, rue des Croisades, 15 
en In : He ppotheken.

UIT TER HAND T E  K O O P E N

eenen schoonen

- E I G E N D O M  -:
te B IS 5E G H E M  —

met voornaam huis en afhankelijkheden zwinge- 
larij naar volmaakst stelsel, ook dienstig voor weverij

Gevraagd bij Valère W e r b r o u c k -  

G h e y s e n s  g o e d e  COCOTREKSTERS 
voor Fabriek en Huis. -- Stand
vastig werk.

Gevraagd bij de Firma Ed. Oe Ryckere Aine 
Kasteelstraat sen bekwamen MÉCANICIEN- 
AJUSTEUR.

W s ^ P n m  y  ^  ^  ni dat vuurmaken in kachels en met stinkende petrol- 
S f  0 .0 .1  U s  II • ■ > vuren uwe keuken en huis verpesten, als men gemakke/ijk

koken en braden kan wat men wilt, met een ELEKTRIEKSOH  CONFOORT 
VAN  A L L E R L A A T S T E  STELSEL, kostend zeer weinig van verbruik, en uitnemende g e
mak ke lijk om te plaatsen waar men wilt.

Gaat zien en oordeelt er zelve over bij

Ffans H U Y G H E  en Z o n e n ,
E lec tr ic iens , rousselarestraat, i2, Isecjtjefn
. Deze elektrieksclie C O N FO O R T S, ziin bijzonder aan te bevelen voor alle burgersmenagen 

'en mogen gebruikt worden aan prijs van elektrieke kracht, waaruit nog merkelijke be
sparing volgt.

Volledige instal lat ien van Telegrafie en Telefonie zonder draad
Te mijnen huize dagelijks i echtsreeksche verbinding met de Eiffeltoren van Parijs en andere 

landen der weield door de Telefoon zonder draad. Muziekconcerten en bijzondere tijdingen worden 
er dagelijks uit Parijs door telefoon zonder draad gegeven. W ie er belang in stelt gaat zien.

V e r k o o p  van a l l e  s l a c h  van  b e n o o d i g h e d e n  v o o r  Instal lat ien van T e l e f o n i e  en 
T e l e g r a f i e  z o n d e r  d r a a d  v o o r  l i e f h e b b e r s  die wi l len  op hun e i g e n  e e n e  inrichting doen

K R I S T A A L ,  G L A S  E N  G L E I E R S W E R K

Raymond DEVETTERE-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. 

Prachtige fantasie voorwerpen, schoone garnituren, buffetten, enz.

------  Groote keus van Gelegenheidsgeschenken

Verkoop in 't groot en in 't klein.

D E  T ’H UISBESTELLINGEN W ORDEN P E R  AUTO GEDAAN.

C R É D I T  FOHGI EÜ D ’ f l N V E R S
H U LPH U IS  Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 .00  0

6 S p a a r k a s :  Vri j  van a l l e  lasten 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 Bankloon :
1u op zicht 3 50 %
2 op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %
3 op driemaandelijksche rekeningen 4.00
3" op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 °/0
4° op jaarliikschs rekeningen 4.50 °/0 i

A A A K O O P  (m i  V E R K O O P  van  F ra n sch , Enge lsch  ea A rae riR aa iisch  P ap ie r

aan de voordeeligste wisselkoers
Verdere in lich tin gen  kan men bekomen b ij den P laa tse lijken  Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H  A  M  M  E  Î • i s e g h *m 
Leden : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunsier,

lozef S P INCE iV lA IL lE  dokter in gsrseeskunda Rumbe k e.
Fuoèna VE3HAfifl$IE dokter in geneeskunde Iseqhem

BIJHUIZEN uit W EST-VLAANDEREN : Ardoye ; Bavichove ; Brugge; Cuerne ; Deerlijk; Dessel 
ghem ; Gulleghem ; Ingelmunster ; Iseghem ; Kortrijk ; Moaskroen ; Meuiebeke ; Oostende : 
Oost Roosebeke ; Reckem ; Rousselaere ; Thielt ; Waereghem ; Wevelghem
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E T T JIS

J . Vanlandeghem -Behaeghe

Groote Markt ,  I S E G M î M ,

BRUXELLES

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende GORSETS merk

HDB
Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

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

Waarom wordt het huis, 6 . Hoet- HUIS VAN VERTRO UW EN
Aune, na 36 jaren bestaan, door 
de H H . Oogmeesters, meer bn 

meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een 

nieuw stelsel van gezichtaanduider 

goed onderzocht wordt, die ons ju is t 

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 hot huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez 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 kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van .af 3 fr. 

’t stuk. Allerfijnste geslepen glazon, met fijne monturen 6 en 7 fr. (1EENË W OEKERPRIJZEN

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

Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden eu kernen ; maximatbfirmouieters . 

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

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zo> n 

of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8. tegen de Niordstraaf, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

Burgers Vakmannen
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
st raat, ISEGHEM  Door zijne tusschen- 
komst, zendt het Ministerie van Ambach
ten en Neringen kosteloos een Ingenieur 
om u op de hoogte te stellen, zoowel op 
technieksch als op ekonomieksch gebied, 
nopens het koopen van werktuig. 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 e il
zame raadgevingen welke de Ingenieur u 
geven kan. G ij koop g elijk  waar en aan 
wien g i j  het begeert, maar de aankoop 
mag niet gesloten z i jn , vóór de aanvraag.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONW OL  

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEQRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.
B2Kl®S5*B«*aK2aBS31

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

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
Oi. PELICH  YSTRAAT, 12, l o r p u r M

recht over Sl tliloniiiskerk l ö t b n t W .

ï«EB65K£Sa6Ge?Kïl

HUIS VAN V E R T R O U W E N

Jos. Vanlandeghem-Betjaeghe
Groote IViarkt, 2 \ ,  ISEGHEM.

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

Zijden en Witgoedart ikelen
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. 0. I5 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

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

In  d e  B e lg i s c h e  V l a g

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat, 25, ISEGHEM

Verkoop van alie slach van kleederstoffen aan 

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

M OEDERS vooralleer aan koopen te doen, komt 

zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 

onmogelijk

SCHOONE 03CASIE, —  Te koop VFNSTER- 

RAAM iret glas, gansch nieuw bij Gustaf 

D E C LE R C Q , Rousselarestrat, 190, Iseghem.

Verzwakking 
der Zenuwen
Uitgeput,  ve rzw ak t  en 

te bed l iggend.

H a d  nog s lech ts  een 
m aand  te leven.

Eene waarachtige getuigenis 
van den vader van een jonge
ling die door al de geneeshee- 
ren verlaten was geworden. 
Verzwakt, zonder krachten, 
men zei dat niets meer in staat 
was hem te redden ; hij smeek
te zelf om Tabletten van D ‘ 
Cassell, men gaf ze hem en zij 
hebben hem genezen.

M. A. J. WATTS, 17, 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 Dr 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 
zonder iemands hulp te gaan en hij weegt 47 kg. 500. Als 
besluit moet ik zeggen dat de Tabletten van Dr 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. »

Neem twee t a b l e t t e n  
bij Het n a a r  be d g a a n
en let dan op hoe goed 
gij slaapt en hoe frisch en 
wel te pas gij u voelt des 

morgens.
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Het universeele familie- 

geneesmiddel tegen 

Zenuwverslapping Slechte spijsver. 

Zenuwafmatting Vermagering 

Overspanning Hartkloppingen 

Zwaarmoedigheid Uitputting 

Slapeloosheid Zenuwkwalen 

Bloedarmoede Nierkwalen

In ’t  bijzonder aanbevolen 
voor zoogende moeders 
en voor personen die de 
kwade levensjaren door

maken.

T ab le tten van
P r i j s  : F r .  4 . 5 0  en F r .  9
(het groot o. model bevat- bijna 3 maal zooveel 
als du kleine) Wordt verkocht door de apothe
kers van al de wereld gewesten. Vraag de 
tabletten van l)r Cassell’s en weiger de na
maaksels).

Veno Drug C° Ltd, Manchester, England 

Alg em een D e p o t  
voor België en liet Groot Hertogdom : 

Maison Louis SAN DERS  
2 2 ,  r u e  de la G l a c i è r e ,  B R U S S E L
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T E  BEKO M EN BIJ

Alberic DECLERCQ-CALLENS
Krekelstraat, ISEGHEM

Ä  B R O E  D M  A C H I E N E N
en

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

alsook

Versehe uitgebroede kiekens
W ij nemen ook EIER EN  aan om te BR O ED EN . 
Trouwe bediening. — Ónmogelijke concurentie.

Antwerpen’s 
Bouw- & Hypotheek Bank

Naamlooze Maatschappij 

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

Maatschappelijk Kapitaal 10 Millioen Fr.

Postcheckrekening :019 Telefonen : Nr 434 &3081 

VERZEKERDE PLAATSINGEN : 

Spaarboekjes aan 4. 4 1/2 en 5 1/2 %
Kasbons op naam aan 5 %
Obligaties aan drager aan 6 °/0

Leeningen op Hypotheek in l^tcn rang ; 

Voorschotten voor aankoop of bouwen van 
woningen.

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

CA CH T EM : M. Victor Saelen-Vandoorne, rustend 

hoofdonderwijzer.
EM ELGHEM : M. Achiel Tanghe, Gemeentese- 

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

L E D E G H E M  : Mlle Flavie Daels, Gemeentebedien- 

de, Statiestraat, i5.
L E N D E L E D E : M. Aug Hoet, rustend onderwijzer. 
M E U L E B E K E : M. Leo Declercq, rustend gemeen

tesecretaris.
O O ST -N IE U W K E R K E  : M. C. Steen-Ducat, ru&- 
tend hoofdonderwijzer.
W Y N C K E L  St E L O I : M. Jules Oost-Van Hevel,,

Handelaar ;
P. S. — In el<e gemeen'e waar de Bank nog 

niet vertegenwoordigd is, kunnen naarstige en alleen 
hoogst gewaardeerde personen zich aanbieden om 
als AG EN T  op te treden. — Gemakkelijk en weinig 
werk, loonend en zonder verplichting daarvoor

rond te gaan.
Vergt niet de minste stoornis in zijn dagelijksch

leven.

Wilt gij U een STR O O IE N  H O E D  verschaffen  
en hem met alle gemak dragen, kom t w n s  
zien naar  het huis

DEN ROODBN HOED
BIJ

Jules BOSSUYT-HUYGHE
92. Rousselarestraat, 92, ISEGHEM

(Recht over de kerk van ’t H . Hert)

daar vindt gij een overgroote keus en een Confor- 
mateur om een Strooien hoed naar het moeilijksto 
hoofd te doen passen.

A ltijd in magazijn schoon assortiment van Bol 
en Slappe hoeden en de laatste nieuwigheden  
van klakken.

SCHOONE OCCASIE : Een ZONNESTOOR te
koop voor winkel in zeer goeden staat, nieuw 
verleden jaar. —  Zich te begeven ten bureele 
van 7  blad.

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

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

B IJK A N T O O R  ISEGHEM, Marktstraat, 16
dat zich zal gelasten inet alle Bank- en Beursverrichtingen zooals Rekeningen 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.

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

....... —  Hovenier sir aal, KORTBIJ k  -------—-

Alle slach van Electrieke installation

Herstellingen en heropwintlen van liooge en lage spanning 

M otors en D ynam os Transform ateurs

WILT GIJ

&
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eiken dag een ei ? 
vlugge duiven ? 
dappere hanen ? 
bloeiende kiekens? 

maakt dagelijks gebruik vart 

Voor hennen : Het Wonderpoeder A S E P C T A  3,50 de doos 

Voor duiven : De W o n d e r p i l l e n  3 50 de 100 
Den E lix ir M ORVA  4,00 de flesch

ASEPTA geneest cholera of groenstinkenden afgang, maagziekten, leverziekten, kropziekten, 
poederkam, slecht ruiven, uitzakken van den legdann, snot, met etter in de keel. gezwollen 
kop en toegenepen etterende oogen. duizeligheid en onzekerheid in tert. Geeft eetlust en doet 

heviger leggen
De W O N D E R P IL  is versterkend, aanhitsend, verterend, bloedzuiverend, ontsmettend en 

heelend. Geneest snot, buikloop, slechte ruiing, vergiftiging op het veld, slechten groei en 

brengt in goeden form.
Elixir MORVA geneest slepende keelontsteking (tchick). reutel, het geel, de boon en groenen 

afloop. Is verkloekend voor de jongen en bevordert de gezondheid en het verpluimen der 
oudere.

Laat u niet bedriegen door namaaksel en eischt wel het handteeken van den bereider op 
elke doos en flesch. In  alle apotheken te verkrijgen■ Indien uw apotheek ze niet bezit zendt dan 
het bedrag en 0.25 fr in postbon of postzegels naar den
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