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De ontdekkingen te Loeksor in Egypte.

D it zijn  albasten vazen.
Stuks die met zalf gevuld 

waren De zalf is er nog in, 

en zal ontleed worden, om 

onze geleerden aan te toonen

hoevPr Hgypfp hpf H a a rm o r lo

gebracht had.

Dit is de wagen van den Koning.
Men' had dus 3500 jaar geleden reeds wagens met vier 

wielen

Rechts ziet men weer twee parade leeuwen of tijgers 
en een groote hoop stoelen en bankjes. In den versten 
hoek staat een zeer kostbare kist met de kleederen an
don PWaroo o *-\ î »-x Jv»» JlyliCwl**« ' ‘v*-1- * * t > P * y‘'' v -

brooden voor zijne spijs op reis naar de ander weretfi.

Dit is een standbeeld
uit den hoek. Op den 
arm der Egyptische 
vrouw ligt geweven lin
nen goed van merkwaar
dige fijnheid Deze vond-

rxtllo^i ooiiu/ior v a r .
iiiaard blijven in üe ge
schiedenis.
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Dat is de Paradekamer in het graf van den Egyptischen Koning Tutankhamen.
In deze kamer staan twee zware standbeelden en verscheidene kisten of koffers De rieten 

zetels zijn door den ouderdom van 3500 jaar in pulver gevallen. Het gelijkt langst den 
muur, op een ovenbuur van een hofstede. Daar staat een leeuw met grooten krulstraat en 
uitgerekt lijf en pooten. Dit houten figuur hield de wa’ ht voor het praalbed De kisten zijn 
met goud en edelgesteenten beslegen. Op den muur ziet men eene grauwe vierkante plek, 
dit is voorzeker de toegemetste deur naar de laatste kamer waar het gebalsemd lijk van 
Tutanckhamen zal berusten. Men denkt nog een jaar te wachten, vooraleer bij den doode 
in te treden, daar men zoo machtig veel kunstvoorwerpen te bergen en scheikundig te 
bewerken heeft, opdat zij niet zouden in pulver vallen.

Te Loeksor in Opper Egypte en Karnak 
een klein stadje dat op een deel van de aloude 
Egyptische hoofdstad Thebe staat, hebben de 
oudheidskundige Engelschman lord Carnavon 
en den Amerikaanschen Howard Carter wondere 
ontdekkingen gedaan Daar waar nu eenige 
Europeesche hotels en armentierige huisjes staan 
verhieven zich over meer dan drie duizend 
jaren heerlijke paleizen en prachtige afgoden 
tempels. De breede strafenden luisterlijke bou
levards die men hier en daar door het eene 
of andere .verminkte ruinen of steenen beeld 
nog afgebakend ziet, waren doorkruist door 
schitterende gespannen van tallooze edellieden 
die ten dienste stonden van den vorst — 
den Pharao gelijk men zei— millioenen menschen 
woonden daar. Velen waren slaven die aan 
den tempel van den afgod Amon toebehoorden 
Men schat dat ze de 100 duizend overtroffen.

Thebe lag op den rechteroever van den Nyl, 
doch op den linkeroever hadden de oude Egyp- 
tenaren, die in de onsterfelijkheid der ziel 
geloofden eene gansche stad gebouwd bestemd 
voor hunne dooden. In die doodenstad was 
eene bijzondere plaats voorbehouden aan de 
afgestorvene Pharao’s, de zoogenaamde vallei 
der Koningen. Deze vallei ligt op 5 of 6 kilo
meters diep in de wildernis en is eene soort

i van overgroote renplaats, waar de wanden met 
i reusachtipe rotsen zouden opgebouwd zijn 

Dit is de vallei der Koningen. In elke rots 
is er eene grafstede, eene echt onderaardsch 
paleis, met lange gangen en verscheidene zalen 
en kamers uitgehold

Die koningen van het zoogezegde oude rijk, 
wilden in hunnen doodslaap begraven worden 
nabij de wereldberoemde Pyramieden Dit was 
de reden waarom, zij die kostelijke begraaf
plaatsen aldaar deden maken voor hun en 
hun stamhuis.

Op eene plaats waar men het schier niet 
vermoeden kon, hebben de heeren Carnavon 
en Carter thans de grafstede ontdekt van den 
Pharao Tut-anck-Amon die in Egypte gelegeerd 

■ heeft van 1358-1350 voor Christus. Vroeger 
f waren er in de voorkamer reeds dieven bipnen ge

drongen doch zij hadden niet veel kunnen 
stelen, De grafkamers zelve waren sedert 3273 

j ongeschonden gebleven.

Het is een eenig feit in de geschiedenis 
: van Egypte.

Om de regeering van dien vorst in verband 
te stellen met de verhalen van den Bijbel moet 
men weten dat de Israeliten dan nog Egypte 
niet verlaten hadden. Het is slechts eene eeuw 
later, rond 1220 voor Christus dat Mozes den

uittocht aangevangen heeft. Tu-anck-Amon is 
een der laatste vorsten van het 18' Konink
lijke stamhuis en vervolgde Gods volk niet.
De dwingeland die Israël in slavernij bracht 
en al de mannelijke kinderen in den Nijl deed 
werpen was Ramses II van het 19e stamhuis 
die geregeerd heeft van 1292 tot 1225, zes
en zestig jaren lang. Zijne uitgedroogde mummie 
berust in het Egyptisch museum te Cairo.
Onder zijnen zoon Merenptah, is Israel als
vrij voU uit Egypte vertrokken.

Te dien tijde wierden de koningen als een 
God vereerd, en hij regeerde over zijne onder
danen die hij als slaven behandelde.

In dien tijd waren de rijkdommen in overvloed 
bij de Egyptenaren. Zij eischten van hunne 
vasalen eene zware jaarlijksche schatting van 
goud, zilver en edelgesteenten.

Later toen Israël in Palestina machtig ge- 
'worden was, deden David en Salomon hetzelfde, 
en de Bijbel getuigt dat het goud er dan zoo 
gemeen was als een alledaagsch metaal.

Het zijn nu een deel van die schatten die 
men, terugvindt in het graf van Tut-anck-Amon. 
Van ten allen kante der wereld komt er daar 
volk, om die grafsteden te gaan bezoeken en 
er de overvloedige schatten die men er ontdekt 
te gaan bewonderen. Onder deze die zich aldaar 
bevinden is de heer Capart, bewaarder van 
het Museum te Brussel die met hare Majesteit 
Koningin Elisabeth en Prins Leopold naar 
Lonksor gegaan is.

De groote geleerde en Egyptoloog schrijft 
onder andere :

« Enkele weken geleden was, behalve in 
een kleinen kring van deskundigen en geleerden, 
Tutankhamen's naam geheel vergeten. Thans 
is hij bekend door geheel de wereld. Op hun 
zuilen deden de Egyptenaren tot degene, die 
konden lezen, een oproep om de pleegvormen 
uit te spreken, welke den doode geluk ver
zekeren in de andere wereld. Gedurende langen 
tijd had niemand de pleegvormen gelezen, die 
waren opgesteld voor de koningen der 18e 
dynastie. Na eeuwen zijh uit verschillende 
verre streken « barbaren » gekomen- en juist 
zij lezen de gebeden, die volgens het geloof 
der ouden bij machte zijn den geest van den 
doode een waarachtig en werkelijk geluk te 
verzekeren. Wellicht kunnen hierin de licht 
vatbare naturen geruststelling vinden in zooverre 
het betreft de gevoelens, waarmede Tutank
hamen ons zijn tombe ziet binnentreden.

» Ik zal geen beschrijving geven van de 
eerste kamer, waarin twee groote beelden den 
gesloten toegang, die nog het koninklijke zegel 
draagt, schijnen te beschermen. Heden is de 
muur doorgebroken en het gezicht door de 
opengemaakte ruimte gaat bijna geheel ver
loren door een reusachtig schitterend voorwerp. 
Aan beide zijden ziet men niets dan goud 
en dat wonderlijke Egyptische blauw, dat zoo 
schoon met goud harmonieert.

» Het is de koninklijke katafalk, die bijna 
de geheele kamer in beslag neemt. Het is mij 
nu duidelijker dan ooit, waarom de Egyptische 
spreuken het vertrek, dat de sarcofaag bevatte 
«de  gouden kamer » noemden.

« Zooals reeds gezegd, zijn er 4 schrijnen 
de eene in de andere en in de binnenste ligt 
zonder eenigen twijfel de koninklijke mummie. 
Men vraagt zich zelf af, hoe het mogelijk 
was zulk een reusachtig bouwerk op te richten 
waarop zich nog beschrijvingen in inkt bevinden.

«Tusschen de muren, waarop eenige min of 
meer ruw uitgevoerde schilderingen, en de ka
tafalk, bevindt zich een ruimte, waardoor zelfs 
tengere personen met moeite kunnen dringen. 
Ten slotte bevond ik mij voor een gesloten 
deur, die op een kier stond toen M. Carter 
haar den eersten keer binnen trad en waarachter 
hij nog andere gezegelde deuren ontdekte Na 
nog eenige stappen ben ik aan het einde der 
kamer, waar de gevonden voorwerpen zoo 
overweldigend schoon zijn, dat zij de belang
stelling der wereld nog maanden, wellicht nog 
jaren, zullen boeien Tusschen de muren en 
de katafalk liggen roeiriemen, die vermoedelijk 
gediend hebben om de boot voort te bewegen, 
waarmede de koninklijke overblijfselen over 
de rivier werden gebracht,

» Een kreet van bewondering ontsnapte mij 
toen ik mijn blikken wendde naar de in de 
rots uitgehouwen kleine kamer, die nog vol 
is met alle voorwerpen, welke daar 35 eeuwen 
geleden werden neergelegd. Nooit was dit ver
trek door iemand betreden Geen roover heeft 
eenigen buit meegenomen, of maar een enkel 
voorwerp verplaatst.

» Ik heb in mijn leven veel gezien, doch 
toen ik de tombe verliet, kwam het mij voor 
alsof ik nooit iets had gezien en dat vele uren 

werken ’alles, wat mijn oogen in enkele oogen- 
blikken hebben beschouwd.

» Wat wij tot nu toe op het gebied van 
Egyptische kunst kennen, is niet meer dan 
geknoei en bedrog. Het is zeer waarschijnlijk 
dat de vierkante kist, waarop de vier prachtige 
godinnenfiguren zich bevinden, de vazen bevat 
waarin de ingewanden des konings zijn neer
gelegd. W ij zullen dat eerst met zekerheid 
weten, zoodra het mogelijk zal zijn de nog 
ongeschonden zegels te verbreken.

» Er is een groot aantal kisten op groote 
tabernakels, die vol verrassing voor ons zijn 
Zij vormen nog een geheim, dat alleen lang
zamerhand kan opgelost worden. Eens zullen 
wij den geheelen inhoud der tombe kennen. 
Een dusdanig verkregen wete nschap kan ons 
alleen druppelsgewijze worden toebedeeld

» Ik heb kistjes gezien vaneen schoonheid 
welke ik onmogelijk kan beschrijven ; verder 
een anderen praalwagen, verschillende model- 
booten, gekopieerd naar de koninklijke vloot 
en vele andere voorwerpen, welke door de 
onderzoekers één voor één uit de tombe zullen 
worden gebracht en die alle zoodanig zijn, dat 
ze ons verbazen en ons meer dan ooit onze 
minderwaardigheid doen gevoelen.

» W ij, menschen der laatste beschaving, 
meenen maar al te gauw, dat het ons veroor
loofd is met parvenusachtige minachting neer 
te zien op hetgeen zeer eenvoudige en nederige 
voorouders hebben voortgebracht Doch in het 
graf van Tutankhamen kunnen wij ons beter 
dan waar ook er rekenschap van geven, dat 
in een tijdperk, waar onze beschaving aan het 
wankelen is, al onze eerbied moet gaan naar 
die reuzen, welke het hoogtepunt hebben bereikt 
en dat zoolang hebben behouden. »

Voor Handel en Nijverheid.
Zondag 4 Februari had te Thielt de jaar

lijksche algemeene vergadering plaats der « Han
del- en Nijverheidskamer » van Thielt en 
omliggende. In die belangrijke vergadering wierd 
onder meer het algemeen verslag gelezen, 
alsook zeer merkweerdige verslagen over ver
schillige vakken der nijverheden onzer streek, te 
weten : de Bouwnijverheid, Metaalnijverheid, 
De Schoennijverheid, de Vlasnijverheid, de 
Weefnijverheid, enz.

Twee onzer medeburgers waren verslaggevers, 
namelijk : de Heeren Prospère Dekeirsschieter 
voor de metaalnijverheid, en Cyrille Staes voor 
de schoennijverheid.

Hieronder geven wij aan onze geachte lezers 
mededeeling dezer beide zoo belangrijke 
verslagen door onze twee stadsgenooten opge
maakt en voorgedragen.

*
* *

Twee der oudst gekende centrums van 
schoenmakerij in Belgie zijn zeker wel Iseghem 
en Thielt. De faam der produkten uit de 
schoenfabrieken dezer beide Zustersteden, heeft 
sinds langen tijd de grenzen van het land 
overschreden.

Thielt stond altijd bekend om zijne produc
tive werkzaamheid, en was een geduchte 
mededinger van de industrieele aangelegde 
Waalsche centrums. Meermalen heeft het ge-



bleken dat Thielt van de wereldmarkt wist 
weg te halen, dat Iseghem soms niet vermocht 
metden vooruitstrevenden kunstzin zijner werkers. 
Toch was het geene zeldzaamheid dat het om
gekeerde ook plaats greep. In het fabrikaat dat 
de Iseghemsche schoenmakerij kenmerkt, zijn 
er immers voordeelen bevonden, zoo voor 
koopers als gebruikers, die bij de artikels in 
andere ge .vesten'gemaakt, vruchteloos gezocht 
of gewenscht worden. Het streven naar vol
making en het reiken naar een hoog kunstpeil, 
is immers een erfgoed dat over meerdere ge
slachten, van vader tot zoon, in ontelbare 
familien overzet

Heden ten dage staat Iseghem nog steeds 
aan de spits in de opleiding der werkkrachten. 
Getuige daarvan zijn de vakscholen, met be
stuurder en bestendige meesters, en met een 
onderricht dat verdeeld is over verschillige 
jaargangen.

Thielt heeft van zeer nabij dit voorbeeld 
gevolgd Met de uitbreiding der gemeenschaps
wezen, is de handelsgeest der schoenfabrikanten 
ertoe gekomen uitwegen te vinden om hunne 
hoog gewaardeerde produkten naar vreemde 
oorden te brengen, omdat de grenzen van het 
kleine Belgie te eng geworden waren voor hunne 
bedrijvigheid. Voor den oorlog vonden onze 
schoenartikels een afzetgebied in Frankrijk, 
Zwitserland, Italie, Oostenrijk, Duitschland 
Skandinavie, Holland England, Braziliën, Trans
vaal, Algerie, Egypte, Indie, Australie, enz.

De ekonomisihe toestanden door den oorlog 
verwekt, hebben den uitvoer totaal verlamd 
Het voortbrengstvermogen is nochtans niet ver
minderd, en de wakkere fabrikanten wachten 
enkel op gunstige gelegenheid, om hunne waren 
aan hunne belangrijke uitlandsche afnemers 
opnieuw te Kunnen aanbieden Doch intusschen 
moeten wij willen of niet, ons binnen eigen 
gebied houden, en allen moeten wij ook onze 
afnemers vinden in een zelfden beperkten kring 
In volle seizoen kan onze werkhonger nog ver
zadigd worden, maar zoodra de beste maanden 
voorbij, staan we soms met ledige handen de 
toekomst angstig aan te zien, terwijl de bjnut- 
tiging onzer werkkrachten grootendeels verloren 
gaat.

W ij zijn het slachtoffer van den al te streng 
toegepasten achturigen Werkdag, en van de 
ultra beschermende ekonomische politiek onzer 
machtige naburen. Konden wij in volle seizoen 
gebruik maken van eenen längeren arbeidsdag, 
daarom zou er geen bestelling te minder zijn 
in het doode seizoen. Bovendien, zoolang er 
maar voor Belgie alleen kan gewerkt worden, 
is en blijft de schoennijverheid tot seizoennij- 
verheid t’edoemd.

Dat wij lijden onder het tegenwoordige tol- 
regiem onzer voormalige vreemde afnemers, 
blijkt uit de cijfers die van officieele zijde 
komen. Zoo bijvoorbeeld Frankrijk, heeft ons 
in 1921 voor 8 754 177 fr dus 8 3/4 millioen 
schoenen geleverd, en heeft er ons voor 
544 542 fr. dus voor een arm half miljoen 
gekocht.

In 1922, waarvan wij geen volledige gegevens 
hebben, zijn de verhoudingen even ongunstig

__voor ons, en stippen wij nog eene verhooging

Belgie.
Met England staan wij eveneens in ongun

stige verhouding. Waar we in 1921 van England 
voor 2.794 086 fr schoenen ontvingen, en er 
voor 1 284-371 fr. heenzonden, zijn we in 1922 
voor de bekende trimesters in nog veel on
gunstiger toestanden van uitvoer geraakt zoo- 
dat we mogen zeggen dat het ons onmogelijk 
geworden is de mededinging te volhouden.

Is het ten anderen te verwonderen ? Frankrijk 
dat voor den oorlog onze beste afnemer was, 
heeft zijne tolrechten van de bijzonderste 
schoensoorten door 4,2 vermenigvuldigd, en 
wel zoodanig, dat de opslag niet toegepast 
werd gelijkloopend met de duurte, maar de 
laatste verhooging schreef het voor w inneer 
de prijzen der schoenen aan het zakken waren. 
W ij staan in onze nijverheid voor eene levens
vraag. Kan het voortbrengstvermogen niet 
doelmatig benuttigd worden, blijven wij voort 
blootgesteld aan ongunstige tolregiemen die 
onze handel ontzenuwen, kwijnen zullen wij ! 
Die het gezag in handen hebben gelieven het 
te gedenken eer het te laat is De Handel- en 
Nijverheidskamer zal in deze moeilijke om
standigheden een belangrijke tak der geweste
lijke nijverheid zooals de schoenmakerij onder 
hare bijzondere hoede dienen te nemen,

Reeds hebben de schoenfabrikanten de on
dervinding opgedaan dat de Handel- en 
Nijverheidskamer groote diensten bewezen heeft, 
bijvoorbeeld in tijd van werkgeschillen of 
stakingen, bij den invoer van materiaal, bij 
het treffen van regelingen met het staatsbestuur, 
door hare tusschenkomst bij slechte betalers, 
enz.

Er blijft ons ten haren opzichte een wensch 
uit te drukken : dat zij door den invloed van 
haar onverpoosd 'erken, het wederzijdsch be
trouwen en solidariteitsgevoel onder de fabri 
kanten mogen verstevigen, en dat zij ons 
helpen moge om onze nijverheid op de breede 
wegen van uitvoer te stuwen die zij voorden 
oorlog gekend heeft Is de taa'; zwaar, de 
verdienste zal in evenredigheid zijn.

METAALNIJVERHEID
Kortbondig varsiag wegens den toestand der 

Metaaïnijverhaid in onze Omstreken. 

Algemeen Overzicht.
De groote Metaalnijverheid, zooals men ze 

ontmoet in de provinciën Luik en Henegauwen, 
is hier in onze omstreken niet aan te merken, 
uitgezonderd te Brug e, waar enkel de maat 
schappij * La Brugeoise » in aanmerking dient 
genomen te worden en wiens canstructie ge
specialiseerd is, in ’t opbouwen van bruggen 
en ijzergeraamten. Deze firma is overigens 
samengehecht aan eene naamlooze societeit 
van La Louvière Hoofdzakelijk, is de metaal
nijverheid in de provincie samengesteld uit 
ijzergieterijen en constructiehuizen.

Men kan de gieterijen aanhalen van Brugge, 
Kortrijk, Rousselaret Meenen, Thielt ; doch 
daar deze nijverheid geene merkwaardige bij
zonderheden voortbrengt, is haren economischen 
toestand meerderdeels afhankelijk met de zaken
gesteltenissen van de constructiehuizen welke 
gelegen zijn in hun midden en voor wiens 
rekening zij gietstukken vervaardigd.

Ondçr den titel van constructiehuizen mag 
men alleenlijk niet verstaan, de werkhuizen 
•waar machienen opgebouwd worden, maar ook 
wel werkhuizen waar het verbruik van metaal 
hoofdzakelijk is of welke constructieeigenschap- 
pen op statiekweerstand gegrond zijn, zooals 
het maken van bruggen, ijzergeraamten, ketel
makerijen, enz.

De constructiehuizen van machienen, dienen 
dus aanzien te worden, als zijnde, de belang
rijkste metaalnijverheid in de provincie.

Deze afdeeling verdeelt men in 2 groepen :

Ie Groep. — Bouwende werktuigen voor 
dienst van alle nijverheid.

2a Groep — Bouwende bijzondere machienen 
voor eene bepaalde nijverheid.

De eerste groep behelst 3 soorten van con
structie :

1) Constructie van drijfkracht, zooals stoom- 
machienen en motoren, vervaardigd in Iseghem, 
Mouscroen, Rousselare en IJperen.

2} De basculeconstructie en ophaalgetuigen, 
uitgeoefend in Harelbeke, Thourout en Heyst 

aan Zee.
3) Herstellingsconstruktie. gedaan in alle 

nijverheidssteden en gemeenten.
De tweede groep, zijnde, den opbouw van 

speciale machienen, verdeelt men in verschillige 

soorten :
1). Constructie van landbouwmachienen, uit

geoefend in Dottegnies, Wevelghem, Zedelghem 
en IJperen.

2) De machienen dienstig voor openbare 
werken, zooals steenmachienen uit Rousselare

3) De machienen voor hout en schoennijver
heid, meest vervaardigd in Iseghem.

4". De machienen voor den textiel, gemaakt 
in verschillige steden en gemeenten rond Kortrijk.

Economischen toestand 
der afdeeling “  Machienenbouw

Ie Groep : Bouwende, machienen voor alle 

nijverheid
De constructeurs hebben tegenwoordig met 

eenen concurrent af te rekenen, het is de 
inplanting der electrieke motoren, gebouwd 
meest door vreemde firma’s ; de electrieke 
motor vestigt zich bij de kleine nijverheid, 
ten nadeelig der gasmotoren, in ’t bijzonder 
ten nadeele der zuiggasmotoren. Men ont
moet ook den electrieken motor bij de middel
bare nijverheid, die hare brandstof zelf niet 
voortbrengt, ofwel die den doom niet moet 
benuttigen.

De basculeconstuctie is oogenblikkelijk bloei
end, doch zij heeft de buitenlandsche constructie 

te vreezen.
Economische toestand der 2e Groep : Bouwende, 

speciale machienen.
Deze werkhuizen zijn meer beproefd geweest 

en hebben gemeenlijk een critiek tijdstip on
derstaan, voor oorzaak hebbende, de gunstige 
prijsvoorwaarden die gesteld werden door de 
Duitsche firmas ; zoo kwam het dat deze 
bestellingen aan deze groep zeer zeldzaam waren.

Het is grootendeels te danken aan de be
langrijke vereeniging der constructeurs van 
Belgie, die door tusschenkomst van het centraal 
comiteit der nijveraars, de noodige voetstappen
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eene paal te stellen in deze crisis, onder den 
vorm van groote inkomrechten op Duiische 
machienen.

Deze tusschenkomst is onmiddelijk bekroond 
geweest en heeft voor gevolg gehad, dat onze 
constructeurs aan betere voorwaarden, aanbod 
van machienen aan de Belgische klienteel kunnen 
doen dan de vroegere Duitsche firmas 

Algemeen economischen toestand der 2 Groepen.
Den tegenwoordigen toestand is niet schit

terend, de algemeene verslapping van zaken 
in meest alle de nijverheden onzer provincie, 
in ’t bijzonder in de vlasnijverheid, brengt 
grooten hinder voor den Sbloei der provinciale 
metaal nijverheid.

Besluit.
Welke zijn de reddingsmiddelen ?
Onze federatie is tot het besluit gekomen, 

dat de redding alleenlijk te vinden ligt, in 
I meerdere verstandhouding onder elkander.
I  Om zulks te verwezenllijken, stelt onze 

federatie voor : de groepeering te vormen onder 
i  alle metaalnijveraars, ten einde, meerdere sa- 

menaankoopen te kunnen doen. en welk 
voor resultaat zoude hebben : gelijkvormige 
voorwaarden aangaande ieveringen van machie
nen te kunnen stellen, om hunne producten 
genadelijker aan de klienteel te kunnen aan
bieden.

Ten slotte oordeelt onze federatie, dat de 
Handelskamer er voor best geschikt is, om 
deze desideratum te helpen verwe.entlijken.

Onze Volksvertegenwoordigers aan 't woord.
Over drie weken sprak Minister Vande 

Vyvere te Ruysselede en over 14 dagen te 
Popringhe.

Volksvertegenwoordiger Sap sprak den 18 
Februari te Westroosebeke en verleden Maandag 
te Rousselare in de zaal Patria voor de leden 
van den Katholieken Burgersbond Damen,Juf
vrouwen en Heeren.

Onzen Volksvertegenwoordiger handelde er 
over den ekonomischen toestand van Belgie en 
de weerde van onzen frank.

Deze zeer belangrijke voordracht wierd met 
aandacht door al de aanwezigen aanhoord M 
Sap deed er klaar en duidelijk uiteen welke 
de oorzaken waren van het dalen van onzen 
frank, en gaf daarenboven eenige nuttige wenken 
tot het heropbeuren van ons nationaal krediet

Wij verhopen dat het de Heer Sap zal be
lieven hier te Iseghem ook daarover eens te 
willen komen spreken, om onze bevolking in te 
lichten

STERFGEVALLEN.
Den 22 Februari laatst, is te Rousselare 

overleden, Eerw. Pater Bloete, Redemptorist 
Pater Bloete was niet aileen te Rousselare, maar 
men mag zeggen, het Vlaamsche land door, wijd 
en breed gekend. Het was een vurig missionaris, 
oie in honderden Parochiën van ons land, zijn 
machtig woord liet weerklinken in de da en 
van geestelijke zending Doch het was zijne 
populaire welsprekendheid niet die vooral de 
zielen aantrok. De menschen erkenden zijne 
deugden : Zij zagen ze doorstralen in zijn 
nederige zachtmoedigheid, in zijn wonder ge
duld, in zijne vroomheid, in zijnen ijver voor 
Gods glorie.

Pater Bloete was een heilige kloosterling. 
Hij werd verleden Zaterdag om 9 ure in de 
kerk der Eerw. Paters Redemtoristen te Rous
selare geuitvaardt en begraven

Groot was de toeloop van vrienden en 
vereerders van Pater Bloete, die zijn begraving 
bij woonden.

-  Te EMELGHEM is overleden den 23 Februari 
laatst, Louise Nollet, dochter van Jacobus Nollet, 
weduwe van Louis Vancompernolle. Zij wierd ge
boren te Iseghem, den 24 October 1824. Zij 
kwam over omtrent 35 jaren naar Emelghem wonen, 
alwaar zij iu 1913 haar diamanten jubelfeest vierde.

Op haar doodsantje staat onder ander ’t volgende 
te lezen :

In het boek der Koningen iv, 15, staat dat- 
Helï 98 jaar oud was en dat zijn oogen verduisterd 
waren zoodat hij niet meer kon zien, maar L o u is e  

was zelfs die jaren om en toch zag zij als gelijk 
wie van ons en had den geest zoo helder dat zij 
ons de zoete hoop gaf onze geliefde eeuwelinge te 
worden. Met spijt, zien wij ze plotselings heengaan 
den vooravond van het jubeljaar dat wij zoo geern 
hadden gevierd en toch met een zekere voldoening 
in de gedachte dat God haar de steeds deugzame 
geblevene echtgenoote en moeder een eeuwfeest heeft 
voorbereid dat in den schoonen hemel geen einde 
meer kennen zal.

Ingezonden.
Meulebeke, den 27 Februari 1923 

Aan den Heer Opsteller van den « Iseghemnaar » 

Mijnheer,

Wij komen een artisel te lezen in de Gazette 
van Thielt van 24 Februari laatst die ons dunkt 
zeer belangrijk is voor onze streek en waarvan 
wij u een uittreksel geven als inlichting. Wij 
vragen U in Uw eerstkomende blad eenige regelen 
ervan te willen vermelden Er diene eene beweging 
op touw gezet te worden bij onze heeren Senatoren 
en Volksvertegenwoordigers ten einde niet alleen 
Boeselare maar ook Iseghem van die voordeelen 
te doen genieten. Inderdaad in plaats van de lijn 
73 rechtstreeks op Boeselaere te brengen zoudo 
mer. dit gemakkelijk langs Iseghem kunnen doen 
die Bousselare geen nadeel zoude kunnen berok
kenen, integendeel zouden kunnen samen werken 
tot het bekomen van dit nuttig werk.

Als men zich in de s'atie van Meulebeke bevind 
en men langs Iseghem ziet, kan men goed in 
rechte lijn de kerktoren van Emelghem en dan
deze van Iseghem zien. Men zou b. v de lijn
69A van Meulebeke naar In.elmunster verlaten 
aan de Zandbergstatie in plaats van te beginnen 
draaien tot Ingelmunster statie (die lijn blijft b v ) 
langs Ingelmunster bosch achter Emelghem kerk 
tot aan de hooge brug om te versmelten met
lijn 66 aan den achterhof. Deze ware ons dunkt 
eene schoone verbetoring, alzoo zoude Eonsselaere 
rechtstreeks kunnen verbonden worden langs Iseghem, 
Meulebeke, Thielt, Deynze met Gent zonder de 
gemeenten Pitthem, Ardoye, enz te benadeeligen 
doordien de lijn 73 ongeschonden zoude kunnen 
blijven De kwestie van onkosten zoude op ver
zoo hoog niet zijn dan het voorstel in de Gazette 
van Thielt opgenomen Er zouden slechts 3 km.

- ninn.ipQn__ jigflfAn WAU1 mofltfln qanyflleirri wor( 
en voor kunstwerken eene vaste orug over de 
Mandei en draaibrug b v. aan de hoogebrug die 
ook zoude kunnen ingericbt worden voor voetgan
gers en gespan om Emelghem plaats te verbinden 
met de kalsijde van Ingelmunsti r naar Iseghem 
achter het kasteel. Deze verbetering zoude voor
waar veel nut opbrengen aan Iseghem en Bousse- 
laere en op gebied van handel en nijvsrhein en 
niet ten minste Ingelmunster benadeeligen aan
gezien de oude lijn zoude kunnen blijven bestaan. 
De lijn Gent-Eoeselare zoude kunnen verbonden 
worden met de lijn naar Yper-Poperinghe zoodat 
hetzelfde materiaal zoude kunnen dienen van Gent 
naar Hazebrouck b. v ook met Meenen.

Verhopende dat gij in uw toekomende week
blad eenige opgaven ervan zu't willen geven, ontvangt 
Mijnheer onze beleefde groeten.

Een groep Handelaars en Nijveraars der Streek.

W YNKEL St ELOI.
Verleden weke heeft er op die parochie eene 

bijzonder plechtigheid plaats gehad, ter gele
genheid der inhuldiging van het beeld van 
den Heilige Gabriel aanroepen tegen de tering 

! en andere ziekten. Eene driedaagsche geestelijke 
oefening, waaraan al de parochianen deel aan 
namen, ging deze feest vooraf. Het waren de 
EE. Paters Passionisten van Kortrijk die de 
sermoenen predikten. De kerk van Wynkel 
St Eloi was waarlijk te klein in die dagen. 
Meer dan 4000 H. Communiën wierden er 

j uitgedeeld. Groot was de menigte die regel
matig de sermoenen bij woonde.

De H. Gabriel, stamt af van eene zeer door 
luchtige Italiaanscne familie van Assisie ; en 
wierd in 1838 geboren Van jongs af gevoelde 
hij zich getrokken tot liet kloosterleven. Op 
18 jarigen ouderdom, trad hij in de Congregatie 
der Paters Passionisten en leefde er een zeer 
streng en afgezonderd leven Op 24 jarigen 
ouderdom, gaf hij zijne schoone ziel aan God. 
De H. Gabriel die aanroepen wordt tegen de 
tering en ander soortgelijke ziekten, kan van 
heden af gemend worden in de kapel van 

j 't Klooster der Eerw. Zusters te Wynkel 
St Eloi. H. S.

ST A D SN IE U W S .
Belangrijk voor alle Gewezen Soldaten

De B. V. O. S. houdt op Maandag 5 Maart 
om 6 1/2 ure in den « Gouden Leeuw », Getit- 
straat, zijn hoogst gezellig en verzorgd kunstfeest.

Ieder gewezen soldaat met familie wordt er door 
de B. V. O. Ssen uitgenoodigd en zal er smake
lijke en leutige uurtjes slijten,

Medewerking van Dr DBIES-DEVOS, V. O. S., 
Voorzitter van het Algemeen Vlaamsch Hoogstu- 
dentenverbond ; De groep B. V. O. S. met tooueel 
uit Kortrijk ; De tooneelgroep V. O. S. uit Iseghem ; 
Bijzondere liefhebbers uit stad.

INGANG VBIJ.

Er kunnen ongetwijfeld verbeteringen aan gebrach* 
worden die heel groot voordeel zouden opleveren 
zoo voor het reizigers- als voor het koopwaren- 
vervoer.

Daarom heeft ons bestuur gemeend goed werk 
te doen met de hiervolgende petitie naar het algemeen 
Bestuur op te zenden. Het vraagt ter zelver tijd 
aan de belanghebbende bonden der omliggende ge
meenten dat ze in dienzelfden zin zouden willen 
aandringen.

Mijnheer de Algemeene Bestuurder,

Ondergeteekenden, Voorzitter en bestuurleden 
van den Katholieken Burg^rsbond, in naam der 
350 aangesloten leden welke ongeveer de twee 
derden der handeldrijvende en neringdoende burgerij 
van Iseghem er: buitenwijken vertegenwoordigen, 
hebben de eer UEd. te betoogen dat de toestand 
van het verkeer met de buurtspoorwegen Istghem- 
Wevelghem en Iseghem-Ardoye onder verschillige 
oogpunten te wenschen laat, en gevolgentlijk nemen 
wij de eerbiedige vrijheid uwe welwillende aandacht 
te roepen op de volgende punten :

Vooreerst ontbreken er ten gerieve der reizigers 
twee aansluitingen, eene des morgens kort voor
7 ure, en eene des avonds omstreeks 18.45 ure. 
Op deze uren, zoo’s morgends als’s avonds, komen 
ter statie van Iseghem telkens twee treinen aan, 
een uit elke richting, juist deze die het grootste 
getal reizigers verzetten en ook de beste aansluitingen 
geven.

Hoe kan inderdaad de landelijke bevolking en 
deze der aanpalende gemeente Winckel St Eloy 
doelmatig gebruik maken van dea dienst der 
buurtspoorwegen, wanneer deze, zooals hij nu in
gericht is, geen aansluiting geeft voor 10 ure en 
ook niet na 17 ure ?

Ook is de scheiding der twee lijnen Wevelghem- 
Iseghem, en Iseghem-Ardoye als een doodvonnis 
van beide. Kon er verkregen worden dat de twee 
lijnen verbonden worden, hunne leefbaarheid zou 
er gewis veel bij winnen. Zulks behoeft geen be
toog, en het is terecht dat het handeldrijvende en 
neringdoende deel der bevolking zich afvraagt hoe 
het beheer van den ijzerenweg, dat als officieel 
bestuur de algemeene belangen dienen moet zich 
zoolang tegen den overgang van den buurttram 
over den ijzeren weg kon verzetten.

Dat stippen wij aan, M. de Bestuurder opdat er 
vanwege uw bestuur al het mogelijke zou gedaan 
worden, om van het beheer der Staatsspoorwegen 
de toelating tot ovcrgang te bekomen ten gerieve 
van een goed geregeld verkeer, en vooral van het 
vervoer van goederen met den buurtspoorweg.

Voor wat dit laatste punt betreft, wenschen wij 
er nog bij te voegen dat het benuttigen van den 
overgang van den ijzerenweg zou kunnen gepaard 
gaan met het aanleggen van eene verladingsstatie 
aan de loskaai der goederenstatie, en van eene 
vertakking van den buurtspoorweg langs de vaart- 
kaai. Niet alleen zouden de belangen der handelaars 
erbij gebaat zijn, maar ook de maatschappij zou 
zonder eenigen twijfel zich mogen verheugen in 
eene meer winstgevende uitbating.

Daarbij diende ook rekening te worden gehouden 
met het voordeel dat voortvloeien zou uit een ge
schikter verkeer tusschen het omliggende van 
Iseghem en de zuidelijke gemeenten der provincie, 
(waarmede er veelvuldige handelsbetrekkingen be- 
st.aan'l — hotwalk allfisn doelmatig kan geschieden 
door de aaneenschakeling der hooger genoemde
lijnen met deze die de zuidelijke gemeenten der 
provincie bedienen.

Deze punten meenden wij U vrij ter overweging 
te mogen voorleggen, daar zij de uitdrukking zijn 
van het innige verlangen door gansch de handel
drijvende bevolking gekoesterd. Wij durven de
hoop uitdrukken, M. de Bestuurder dat cnze pogingen 
met eenen goeden uitslag zullen bekroond worden.

Intusschen, enz.

— Verleden- Zondag gaf M, Gillot nogmaals
allernuttigste inlichtingen aan verschillige onzer 
leden, aanbevolen voor den laatsten Zondag.

— Bij gebrek aan plaats is ’tverslsg van de
Bestuurvergadering van ’t leerlingensekretariaat ver
schoven tot de volgende week.

— EEN UITERST BELANGRIJK ONDERWERP
behandelde verleden Woensdag de Z. E P. Hilde
brand, professor in het patersklooster alhier, in 
zijn voordracht over Het gewezen Klooster d rr  

Grauwe Zusters te Iseghem. Op een schilderij 
toonde hij ons de ligging en het uitzicht der 
gebouwen, alsook den toestand der «mliggende 
straten in de XVIIe eeuw. Uiterst bevattelijk werd 
de oorsprong der stichting uiteengezet, alsook de 
heilzame werking der Zusters voor het onderwijs 
der jeugd, het ontstaan van het klooster te Boe- 
selare en eindelijk de uitdrijving der Zusters bij 
de Fransche Omwenteling en de verkoop der 
kloostergoederen. Niet het minst belangrijk was 
hetgeen de Spreker noemde « de Vlaamsche Kwestie 
in een Nonnenklooster » Met zorg werden de 
weinige nog bestaande herinneringen Termeld, 
zooals de Bemonstrantie der Kerk van Cachtem, 
afkomstig van ons gewezen klooster Allerlei 
wetensweerdigheden uit de geschiedenis onzer stad 
kwamen ten andere ter sprake, zooals het verblijf 
der Eli, PP. Becolletten alhier in de XVII-XVIII* 
eeuw, enz. Menige toehoorder hoorde leden zijner 
familie vernoemen, ’t zij dat ze met het klooster 
in betrekking stonden ofwel zelf het kloosterleven 
aanvaardden. — Een welverdienden bijval oogstte 
ook onder de rustpoos de kunstzanger M Gilbert 
Declercq, die ons, onder de bekwame begeleiding 
van M. Maurits Van de Walle, een drietal liederen 
ten beste gaf ; vooral het kluchtlied was onover
trefbaar. De toehoorders keerden uiterst voldaan 
naar huis, in de hoop nog dergelijke avonden te 
mogen overbrengen.

Katholieke Burgersbond,
Iedereen ziet en ondervindt dat de trams hier 

ter plaats en voor ’t omliggende voor de richting 
Wevelghem en voor die van Ardoye het nut en 
’t gemak niet leveren dat ze zouden kunnen ver
schaffen.

Een brave vrouw die sedert eenigen tijd 
neurasteniek gekomen was. is Zondag naar de 
vroegmis geweest. Zij ontving de H Sacramenten 
en kwam in gejaagdheid naar huis. Nabij hare 
woning gekomen deed zij haren mantel en pels 
at en heeft zich versmoord in een kleinen 
waterput Het was haar eigen zoon die zijn 
moeders mantel zag liggen, die haar uit den 
put heeft getrokken

Maandag was er eene jonge dochter van
16 jaar, die te Kortrijk in de « Postillon » lo
gement vroeg, ’s Anderendaags is zij vertrokken 
met een stuk stoffe dat aan de herbergierster 
toebehoorde Zij wierd aangehouden door de 
politie.

— Donderdag namiddag is er een peerd met ge
weld gedrongen in de woning van den Heer Fred. 
Van Overbeke, schoenfabrikant en winkelier 
op de Kruisplaats De schade is niet overgroot 
’t bijzonderste is, dat niemand der familie 
Van Overbeke getroffen wierd.



Jongelingen-Congregatie.
In den loop van aanstaanden Zomer, viert de Jon- 

celingen-Congregatie van Stad haar Jubelfeest van 
75 jarig bestaan ; en wel met een « Ketret » van 
af Woensdag avond 6 Juni tot Zondag 10 Juni ; 
met, als slot, opdracht der nieuwe Congreganisten. 
- ’s Zondags daarna, 17 Juni z a l’t groot gods

dienstig feest zijn in St Hilonius’ Kerk, en veel 
sezonde leute in de lokalen der Jongelingen-Con- 
sregatie. We komen daar naderhand op weêr. — 
In ieder huisgezin van Iseghem zijn er die weten 
te spreken van ’t 50jarig Jubelfeest in 1897 ! 
't Schijnt dat ’t nu nog een ander « sport » zal 
zijn ! We kunnen ’t gelooven : we zijn immers 
in de eeuwe van vooruitgang !

NIEUWS NIEUWS

TOMBOLA 

voorde Eere Communikanten
125 Franken

prijs

prijs

prijs

1 kostuim waarde fr
dienende voor den tweeden dag der 
Eere-Communie 
Werkersbroek waarde 

Werkersbroek waarde

85

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN  :

J-mph Lambrecht, zv. Jules en Silvie Vanden- 
bulcke, Katteboomstraat, 219. — Eleonora Van- 
•lewalle, dv. Omer en Margaretha De Busschere, 
Rousselarestraat, 80. — Marie-Louise Verbeke, 
ilr Miehel en Stephanie Mestdagh, Kortrijkstraat, 
!•}. — Henri Parmentier, zv. Leopold en Elisa 
Spriet, Meenehstraat, 54. Godelieve Corneille, dv. 
Camiel en Eachelle Vandeperre, Kruisstraat, 47.

STERFGEVALLEN :

Petrus Werbronck, rentenier, 95 j. zv. Franciscus 
en Rosalie Dendauw. — Maria Vanhaverbeke, 
Imish. 57 j. wed. Henricus Degrande — Cyrille 
Lezy, schoenrraker 35 j zv Martinus en Barbara 
Lezy,

FOTO-KUNST
EE«E-CO M M U N IE

PORTRETTEN in allen aard m et zicht van 
binnen in de Kerk zooals, postkaarten, ver- 
grootingen en moderne, albumformaat in ’t zwart, 
bruin, rood en wit

GEKEND HUIS V. MOYAERT-DEVOLDERE
Rousselarestraat, 6, ISEGHEM.

Komt zien naar onze u its ta lling .
KADERS postkaartformaat en alle andere 

grootten en stylen in acajou, eik en goud, 
lassende m et gelijk  welke meubels.

Artikelen en werk voor liefhebbers 
nlichtingen en les kosteloos voor de kalanten. 

DÉPOT van de Firma K O D A K
Voor zijne toestellen, films, papieren en toe- 
behoorten

GEVAERT producten.

Geldleeningen.
Leeningen worden toegestaan aan handelaars 

en neringdoeners zonder borgtocht, bedragen 
en intresten volgens overeenkomst.

Men verlangt ook spoedig te koopen fabrieken 
in allen aard, hofsteden, kasteelen, villas, brou
werijen, maalderijen, stokerijen, weverijen, 
spinnerijen, enz. enz.

Kapitalen voor groote onlernemingen alles 
zonder borg of hypotheek.

Spoedig schrijven aan
M G ustaf RAMON, Handelsreiziger, 

Moorseele.

OPENBARE VERKNOPING 
van een

WOON HUIS
met Stalling afhankelijkheden en Land
te ISEGHEM, Molstraat.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

Stad ISEGHEM, Molstraat.
Een W OONHUIS met stalling, afhankelijk 

heden en Land, f=amen groot volgens meting, 
19 aren 40 centiaren, Sektie D deelen van 
nummers 562c, 1563a, 1565a en 1566.

Ingesteld 1500 fr.
INGENOTTREDING. Van het huis met 

1 Mei aanstaande Van het land met het 
scheren en weren van de vruchten

ZITTING :
OVERSLAG op Donderdag 8  M aart 1923

om 2 ure namiddag te Iseghem. ter 
herberg Sint HILONIUS, bewoond door Heer 
Frederic Kerckhof.

De koopers worden vriendelijk verzocht zich 
te voorzien van hun huwelijksboekje of een 
uittreksel uit hunnen geboorte akt.

Hais R.  D e v o l d e r - V e r s e h a e v e
Scbildeti" Aaf)f)etr>er*

=  D E  P É L I C H Y S T R A A T ,  - 1 8 ,  ISliGH EM. rrrrrr

Algemeene aannemingen van alle Schilderwerken 

aan voordeelige prijzen.

VERKOOP VAN ALLE VERVEN EN BEXOODIGHEDEN VOOii 

DEZE DIE WILLEN ZELVE SCHILDEREN.

Vernis voor Koperwerk en wit metaal

VERKOOPVAN TOILE EN BEHANGPAPIER
Zuivere waren en van eerste hoedanigheid.

Verzorgd werk — Trouwe bediening

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen : Bank G .DE LAERE&  G0  Naamlooze Maatschappij

Fr. 10 MLLIOEN KAPITAAL Aangesloten bij den öarik van Brussel.
Hoofdzetel te ROUSSELARE. -- Tei u° i en 250.

AGENTSCHAPPEN
ISEGHEM, Tel. No 6
ypER, T e l. No 98
KOMEN, T e l. No 68
STADEN, T e l. No 21
ARDOYE, T e l. No 28
MEULEBEKE,
BRUSSEL, (35, K u n s tla a n \ 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

VERHURING van BRANDKASTEN (coffres-forts) in alle grootten en prijzen.

De Baak heeft zijae Medewerkers ia alla Steden m  het Laad ea op dea Vreemde

fr. 25 

fr. 15 

fr. 123
Ieder cliënt die eene kostuim koopt voor de 

Eere-CoinmuBie heeft recht aan een lot, onmoge
lijke concurentie.

HUIS VAN VERTROUWEN.

O  EIL A N O Y - D E M E Y  
Groote M arkt, 4, ISEGHEM.

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

Valère Bourez-Kesteloot vraagt goede STUK- 
WERKBQQRDEBS. ______________

Leon Rousseau-Verfaillie
K rekelm otesiraat, 391, bij de Paterskerk  

I S E G H E M
beveelt zich aan voor het maken van NIEUWE 
VELOS Alle reparatien worden aanvaard, 
Nieuwe velos 1 jaar gewaarborgd van af 375fr 
Ook te bekomen alle toebehoorten, zooals pompen. 
bellen, sleutels, enz. enz. Alles aan zeer voor
deelige prijzen
Specialiteit van bankskens voor kinderen.

Spoedige en trouwe bediening

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

27, S u ikerijs traat, ROUSSELARE.

GEVRAAGD uit ter hand te koopen een BUR- 
GERSHUIS voor bediende. Aanbod ten bureele 
van ’t Blad.

MEN VRAAGT voor een gesloten huis 
TWEEDE MEID, reeds gediend hebbende. Loon 
70 à 80 frank. — Zich aan te bieden ten 
bureele van ’t blad.

WORDT AANSTONDS GEVRAAGD bij Camiel 
SPRIET, Steenhouwer, Statiestraat, een W erk
man, voor marmer te leeren bewerken, stand
vastig werk.

Studie van den Notaris M U S S E L Y  te Ledeghem.

De venditie van BOONSTAKEN 
te Ledeghem in den “ Café de la 
Gare ,, die gesteld was op Maan
dag 26 Februari is uitgesteld.

Studie van de Notarissen D E  W A E G H E N A E R E  
te Nederbraekel en S C H O T T E  te Ingelmunster.

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

D RIE  W O O N H U IZE N
Bouwgrond en Landerijen 

te Ingelmunster
en een Woonhuis alsmede 30 Ha. BoSCh

te Meulebeke
Inlichtingen en plans ter Studie van de Notaris 

De Waeghenaere te Nederbrakel
O V E R S L A G  D i n s d a g  1 3  M a a r t  1 9 2 3 ,

om i ure namiddag ter herberg « Het Damberd » 
bij Edmond Caluy te Ingelmunster.

RHEUMATIEK  
J I C H T

GEN E Z E N I

Rhumatisme ! Flerecija !
De eenige goede en nieuwste uitvinding tegen 

die wreede kwaal is dß ELIXIR PHILIPPART.
Oij, die lijdt dag en nacht in armen, beenen 

en ledematen, gij die gezwollen zijt door flerecijn, 
gij die nooit meer rusten kunt door de aanhoudende 
stekingen van ’t rhumatisme, die u met moeite 
nog kunt bewegen door de stramheid van eene 
verouderde sciatika, uwe redding, uwe genezing 
ligt in ’t gebruik van den Elixir Philippart.

De Elixir Philippart is te verkrijgen bij A. Lybekr 

Apotheker Rousselare en Florent LALLEMAN, 
Apotheker te Iseghem.
15 fr. de groote flesch ; 9 fr. de halve flesch.

VENDITIE van EXTRA ZWARE

O L M E N  B O O M E N
te ARDOYE, Vjerkaven

De Notaris D U P O N T  te Ardoye, met tusschei 
komst van de Notaris L E  C O R B E S I E R  te Iseghem

zal op M a a n d a g  1 2  M a a r t  1 9 2 3  om 2 ure na
middag, -openbaar verkoopen de zware O L M E N  
BO OM ÈN . staande te Ardoye (Vierkaven) aan de 
hofstede bewoond door Henri COUCKE.

i3 o/° en komptante betaling.

Aan de SCHOENMAKERS van Iseghem i
Vermaard SCHOEN IN K T Z W A R T

overtreft alle bestaande artikelen

Eenige Fabriek /• L BE RT VERGUCHT 
St Janstraat, 55, THIELT

VERKRIJGBAAR bij O mer HOORNAERT, 
Ommegangstraat.

Velomakerij - Vervoer inet autos

Henri Rosseel & Zonen
Reeperstraat, 12, EMELGHEM. 

Verkoop van alle slach van STOVEN
SCHOONE KEUS VAN

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

Bijzonder vervoer per auto voor zieken, enz.

H A N D EL- IN  KOLEN
Duiveneten 

Maïs, Ouivenboonen, Fitsen, enz.

Jean SABBE-DEC0CK
Abeele, 219, ISEGHEM.

Telefoon 95.
Te verkrijgen eerste klas van zuivere inlandsche 

kolen aan voordeelige prijzen, duiveneten, enz.
Gelast zich ook met het VERVOEREN van 

alle slach van VRACHTEN aan zeer genadige 
prijzen.

GEVRAAGD DEFTIGE JUFFROUW kennende 
de STENOGRAPHIE en DACTYLOGRAPHIE 
Vlaamsch en Fransch Onnuttig zonder gegronde 
kennissen zich aan te bieden Bureel van ’t blad.

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

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

Onderneming van GLAS en SCHILDERWERKEN 
voor HUIZEN KERKEN en KLOOSTERS

■■I F e l i x  B I L T J A U  W
Gentschen Steenweg, 30, K O R T R I J K ,  let wel op Nr 30.

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

SPOED IGE BEDIENING. — TER TROUW E GEDIEND.

i t
G HOOT E MAGAZIJNEN

I  F E L I X  L E F E V E R E ,
m  -------------------------------------

Steenpoort, 10, 

KORTRIJK

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

§  HEOSPREIEN in ALLE TINTEN met Watte en Kapok

m — -

m

m
m

m
m

m

JSS
m

m

m

m

-m

g  P R T J Z E N  buiten alle O O N O U R B N T I B  R j

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

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 0 0 0 .000

A, Bankrekeningen : zonder Barskloon :
1° op zicht 3.50 %

8. Spaarkas : 
1° op zicht. ____  4 .0 0 ° /

t  f “  ”/" 2 .  op term ijn  .a n  sen ja a r 4 . 5 0 - / ’
Langer term ijn  volgens overeenkomst.3 op driemaandelijksche rekeningen 4.00 ° /c 

3" op zesmaandelijksche rekeningen 4.25  
4n op jaarliiksche rekeningen 4.50 ° /0

a a n k o o p  e n  V E R K O O P  van Fransch, Srigelsch en AmeriRaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder: J U L E S  C R O C H O N - V E R H A M M E t e  Iseghem 
Leden : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunster, 

Jozef SPINCEfdAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke, 
Eugène VE3HAD/IIVIE dokter in geneeskunde Iseghem.
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H U IS

J. Vanlandeghem-ßehaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende CORSETS merk

HDB
Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentic.

Florent Dem-DejonGkheere
Huurhouder en Voerman

Statieplaats, 28, ISEGHEM
Bericht zijne medeburgers, Idat hij schoone 

nieuwe 'r ijtu ig en  aangekocht heeft voor HUWE
LIJKS-, DOOPPLECHTIGHEDEN, enz.

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

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Oevos
Brugstraat, 25, ISEGHEM.

Verkoop van alie slach van kleederstoffen aan 
zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
coupons en andere ellegoederen.

MOEDEKS .vooralleer aankoopen te doen, komt 
zien naar de' prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmoeelijk.

HUIS VAN VERTROUWEN.

•W H  »  IATIOHAIiE BBHKDIEK

1C

Jos. VanlaDdegbenï-Behaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

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

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

Om uit gemeenzaamheid te scheiden

Over te nemen 
eene Stoomborstelfabriek

(m et M ekanieke en e lektrieke verlichting)
in  ̂ vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor alle 
inlichtingen zich wenden tot den Heer A lo is  

TIMPERMAN, te Iseghem, of schrijven onder 
de letters PAX, postliggende te Brugge.

BORSTPILLEN
van F. VERGAUWEN

S ED ER T 40 JAR EN
caaezen zij jaarlijks vele duizeudeu personen.

Opgeput TO »r de n im a ilu e lf . —  Eischt wel op 
iedere d«os den m a m  Tan I.  VERGAUWEN.

tegen

HOEST — VERKOUDHEID -  ASTHMA 
BRONCHIET — INFLUENZA

en alle ziekten der luchtpijpen en der kerst.
Zij rerzachten van den eersten daf en genecw 

na enkele dagen.
PRIJS : 3  fr. de doos In alle goede apotheken.

2° Bloedpillen van F. VERGAUWEN
tegen

TKR8TOPTHEI», HAiHEIEKTRN, 
«AL, Z l l l l ,  KEEREH
DER JAKEN en alle ziekten reroomakt 
door de onzuiverheid van het bloed.

Prijs der doos : 3  fr.

DÉPOT : Apotheek f .  VERGAUWEN,
160, Anspacblaan, Brussel.

|| G E W A A R B O R G D  G E W A P E N D  B E T O N  ||

% Gepreste ( imentbuizen op alle wijden M
|| CITERNS en HKIHPI TT̂ X van gelijk welken inboud &

STEENPUTBUIZEN, ENZ. ï

flrnand Denys-Hoehepied*
Dweersstraat, 17, I S E G H E M I

Aanstonds GEVRAAGD een MEISJE om in 
het huishouden te helpen voor het overige 

van den tijd kunnende leeren naaien alsook eene 

NAAISTER om werkkleederen te maken. Goed 

loon. Zich te bevragen bij DELANNOY-DEMEY,

Groote Markt, 4.

I  E e f e n C o fD r n  l i n i e  - G e  s c h e n k e n  *
aK ----------------------------- ------------------------ -----------------------------------------------  £&

Gevraagd SCHRIJNWERKERS bij J. DENYS-GITS 

Gentstraat, 31, Iseghem.

"H m e n  v r a a g t  m e is j e s

voor aan de doozen te werden, bij H en ri 

STROBBE-BOURGEOIS.

Gr. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, BOUSSELAHE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- HUIS VAN VERTROUWEN

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer bn 
meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
het nummer van ’t gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die men
beproeft, zoo klaar te zien als op —
den ̂ ouderdom van( 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt

2° Omdat het, huis voorzien is van uitgelezens 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 t i’ Y?fra®?sters vo°rges«hreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr 
t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN

Het huis is ook voorzien van eenen scboonen keus jumellen, lonyues-vues, barometers en kunstoogen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachieuen, brouwerijen, baden eu kernen ; maximatbermometers . 
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 :

Gerirain Hoet-Anne, St Amandsfraat 8. iegen do Nsordstraat. Rousselare 
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking

HOUT

Het huis JULES DELSAERT van W aterm ael
bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbende 
dat hij heden te koop biedt toppen van beu
ken, erabels, steenbeuken, berken aan zeer 
voordeelige voorwaarden alsook zware beuken, 
platanen, linden, abeelen, keerselaren, berken, 
canadas, zware eiken, olmen, enz. enz.

m

GROOTE KEUS VAN KERKBOEKEN
witte en alle slach van leder en kleuren

Prachtige Missels — PATERNOSTERS in nacre, zilver en vermeil
CABAS IN DAIM, LEDER, ZIJDE, EN PANE 

Schoone keus van DOZEN in Laque de Chine — Naaidozen 

Schrijfdozen — Fantasiedozen voor Juweelen — Compasdozen

Schilderdozen.

A L B U M S  voor P O R T R E T T E N  en P O S T K A A R T E N

W i j w a t e r v a t j e s  v a n  a f  3 . 5 0  f r .

ALLE SLACH VAN KADERS EN PRENTJES.

Gedachtenissen voor Eere-Communiekanten in kleur en gouddruk
S P I J S K A A R T E N  V O O R  F E E S T M A L E N  

m  te bekomen ten bureele van ’t Blad Rousselarestraat, 97, ISEGHEM. 3ÉH
m

De nierpijnen zijn genezen
Die gelukkige zieke lieeft zoodanig 

iloor de heilzame en onmiildelijke wer
kingen voor1 gebracht door de Pillen 
De W itt, gcslaau geweest, dat hij ons 
wol wilt toelaten de bijzonderheden 
/.ijner genezing te verkondigen, ten 
voordeelo van al de andere personen 
lijdt.il;le van soortgelijke driften, aan 
degene waarvan hij leedl. Het is klaar 
dat M. Masy I.éon begrepen heeft al 
het gevaar dat hij liep door aan zijne 
ü ie n lr ifu u  zich toe te laten uit te 
breiden.

Voor de rugpijnen, rlieumatisme, 
jicht, grmeel, lumbago, heuppijn, of 
alle andere nierjti- en blaasziektrn te 
genezen, is liet noodig uit het rganie- 
setii, dat vreeselijk vergif, het piszuur 
oorzaak van al deze verwarring, weg 
ie drijven.

Om tot dit te geraken, moet men 
toevlucht hebben aan een geneesmid
del bekwaam van rechtstreekseli naar 
1 ï.ieecn of blaas te gaan.

W anneer ge zu lt bemerkt hebbei 
dat uw  water, een troebel en blauw 
achtig kleur heeft, kenteeken die <U 
Pillen Do W itt van alle andere hande 
lingen onderscheiden, zu lt ge hei 
volkomen bewijs hebben dat di 
wonderlijke kleine p illen  bezig zijn 
luinne taak te vervullen, en ge moonn 
dan verzekerd zijn dat de verzachting 
van uwe pijnen, aan nier- en blaasdril 
ten te wijden, zich onm iddelijk zal 

doen voelen.

M .  M a s y  L é o n ,  76, rue de la Ga
renne, te Maurage-lez-Mons, schrijft :

« Gedurende acht maanden, leed ik 
van hevige n ierpijnen en moest 111e van 
eenen stok bedienen om m aar mijn 
werk te gaan. M aar heden, dank aan 
de P illen De W itt, voel ik  me een heev 
ander man, en gevoel ik  n iet eene 
spoor van de ziekte. Ik  ben thans i 4 
volledige gezondheid. »

De Witt’s
Nieren B la a s  P ille n

De Beste Remedie in  de W ereld voor

Rheum atiek,
He ip jic h t, 
-Lenden Jicht, 
Zw akke Rug,

Blaasontsteking, 

Steen in de Blaas, 

Graveel,
Jicht,

Rugpijn, 
Vermoeidheid, 
Meeste vormen van 
Blaas Aandoening

De pillen De W itt zijn (e koop in  alle bijzondere apotheken, aan den i-i-i. 
van 5 fra n k  do kleine flesch en fr . 7 .5 0  de groote flesch, welke 2 1/2 mar

den inboud der kleine bevat.

* . nirieer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echte pillen He Witt a«
to f-.e'.ia I'ea, zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, vermeerderd v . 
65 cjiitienien voor verzendingskosten aan E. C . De W itt & C°, rue de la G. 
c ièrc , 22 . te B russe l, en de verzending zal oogenblikkelijk door den apoth.d 
uwer streek gedaan worden.

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

35, Marktstraat ; L A L E M A N , 2, Brugstraat.
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MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPOEDIGE E N  TROUWE B E D IE N IN G . 

In ’t  groot en in ’t  ^ fein  
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
de: p e l i c h y s t r a a t , 1 2 ,

recht over St Hilonitiskerk ISEGHEM.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels -- Impermeables
voor Heeren, Damen en Kinders

V o o r  D a m e n  v a n  a f - 4 5  f r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

I n  wolle O aba rd in e  8 8  H r.
TROUWE BEDIENING.

JA N SSEN S Gezusters
Brugstraat. 6. ISEGHEM.

U I T  .T E R  H A N D  T E  K O O P
aan zeer voordeelige prijs : Deur, Rame met glas 
Lattestoor zullen, Vensterbank in granit

Zich te levragen Rousselarestraat, 133.


