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MlfinstaiÈilag te Kortrijt
Ter gelegenheid van hel jaarfeest heeft 

de Middenstandbond van Kortrijk verle
den Zondag 3 September eene belangrijke 
vergadering gehouden.

Om 11 ure werd in O. L. Vrouwkerk 
eei\s solemnele mis gezongen die door 
honderden middenstanders werd bijge
woond.

Na het Evangelie hield E. H Allossery, 
proost van het Provinciaal Verbond te 
Brugge, eene prachtige rede.

« Door uwe tegenwoordigheid, zegde 
hij onder andere, betuigt gij uwen chris
tenen zin en uw vast geloof dat gij afhangt 
van Hem van vvien alle goed komt Gij zijt 
Christenen, niet alleen met den naam, 
maar ook Christenen met de daad. Niet 
alleen in het gemoed moet ge Christen 
zijn, maar ook in gansch het maatschap
pelijk leven Uw bond noemt zich eene 
christene organisatie ’t Is dan ook uw 
plicht van in alles en overal Gods gebod 
te onderhouden. Men spreekt in dezen tijd 
veel van neutrale vereenigingen. Welnu, 
deze zijn eene onmogelijkheid Men is iets, 
men kan niet niets zijn. Christus heeft 
gezegd : « Wie niet met mij is, is tegen mij ». 
Zóó ook in het maatschappelijk leven. Er 
zijn geen twee wegen. God erkent maar 
één weg : de christene. Weest christen o o k  

in uwen handel Zegt niet zaken zijn zaken. 
De christen naastenliefde en de christen 
rechtvaardigheid moeten den grondregel 
van al uwe daden zijn. God, de Koning 
van Liefde en van Vrede, moet in uwe 
harten tronen, zooals hij over de wereld 
moet heerschen. Wanneer de wereid terug 
zal keeren tot de leer van Christus zullen 
de verbroedering der volken en de klas
senverzoening geen ijdtle woorden meer 
zijn. Blijft getrouw aan God en Kerk en 
leeft naar de geboden van den Heer en 
Hij zal u, uwe huisgezinnen, uwe onder
nemingen en uwe organisatie zegenen. In 
Gods zegen is alles gelegen. »

Na de mis had de algemeene vergade
ring plaats in ’t Middenstandshuis, Leie- 
straat.

De prachtige zaal was smaakvol ver
sierd Ons nationaal driekleur, benevens 
de Kortrijksche vlaghongen aan de wan
den der zaal. Ook hier en daar prijkten 
opschriften die den Middenstand past.
“ Eerlijk in handel, kristen in wandel. — 
Niet klagen maar werken. — Geen broodnijd 
maar Broederliefde. — Met eendracht wordt 
het huis gebouwd — Met tweedracht stort 
het in.

Op weinig tijd was de zaal opgepropt 
van leden Onder de aanwezigen bemerkte 
men DrPeel, voorzitter; E H. Maes, proost; 
E. H. Allossery, enz.

Toen Minister Vandevyvere in de zaal 
kwam, wierd hij toegejuicht en op ’t klavier 
wierd de Brabançonne gespeeld.

D‘' Peel wenschte den heer Minister 
welkom.

Hij komt tot ons zei de achtbare voor
zitter, omringd van de liefde van zijn volk 
bijzonder van de geteisterden, aan wie hij 
onschatbare diensten bewezen heeft Wij 
groeten vooral in hem den grooten vriend 
en beschermer van de Burgerij en Mid
denstand.

Na eene algemeene en uitbundige ovatie 
nam Mr Vandevyvere het woord :

« Ik hecht het hoogste belang aan deze 
vergadering. Om hier te kunnen tegen
woordig zijn heb ik een heelen nacht ge
reisd. Indien ik zulk groot belang hecht aan

deze vergadering van Kortrijk, dan is het 
omdat ik weet dat Kortrijk een brandpunt 
is geworden der middenstandsbe weging. 
Zij is de verst gevorderde en best begrepen 
strekking van den middenstand, dank 
vooral aan uwen ieverigen proost, E. H. 
Maes. (Toej.) Ook uit reden van algemeene 
sociale toestanden heeft deze vergadering 
belang. Geene samenleving kan sterk zijn 
zonder middenstand. Wanneer er maar 
alleen werkgevers en arbeiders waren, en 
geen middenstand er was, dan komt men 
gemakkelijk tot gevaarlijke toestanden. 
De geschiedenis leert ons dat. Zijn er in 
de middeleeuwen botsingen ontstaan tus
schen werkgevers en werknemers, dan 
kwam zulks omdat de middenstand ver
dwenen was. Eene maatschappij kan maar 
gezond zijn, indien zij gesteund is op de 
Christene grondbeginsels Elkaar als broe
ders te aanzien en nis broeders te behan
delen, dat moet uwe wet zijn. Ik ben over
tuigd dat zonder naleving van Christus 
leer de goede verstandhouding tusschen 
de klassen en de vrede onder de menschen 
onmogelijk is.

“ Naast de geestelijke faktoren, zijn er 
ook stoffelijke faktoren noodig. Wij staan 
op een keerpunt, op sociaal gebied. Ziet 
wat de Boerenbond van Leuven tot stand 
heeft weten te brengen. Op een 20tal jaren 
tijd heeft deze een kapitaal van miijuent'ù 
en miljoenen samengebracht. De werklie
den öok, door hunne inrichtingen, zijn 
eene macht geworden De middenstand 
alleen heeft niet gepoogd eveneens eene 
ekonomische macht te zijn.

Geen tijd meer is het om de ekonomische 
macht van boeren en werklieden te strem
men. Die stroomiug tegenhouden, dat kan 
niet Gij moet u ook vereenigen, u sterk 
maken. Gij moet buiten de stoffelijke be
langen, zedelijke overeenkomsten sluiten, 
dus vertrouwen hebben onder elkaar. Het 
groot ongelijk is, dat de middenstander 
in zijn collega niet ziet een man van zelfde 
belangen, maar een mededinger. Overdie
ven vertrouwen in zake van mededinging 
is voorzeker ook een gevaar, maar dit 
gevaar is gering. De middenstanders blij
ven alleen staan, dat is een feit. Zij be
vochten elkander en terwijl zij dit deden, 
werden zij in den grond geboord door de 
samenwerkende maatschappijen en groote 
winkels. Men moet het verkeerde pad ver
laten en dit van verstandige ekonomische 
inrichting optreden. De regels van broe
derlijkheid en eerlijkheid zullen alle on
eerlijke mededinging beletten. De grondslag 
der redding van den Middenstand is : de 
vereeniging. Al te zamen moet gij werken 
om eene groote inrichting tot stand te 
brengen : inrichting van kredietbanken, 
inrichting van aankoop, inrichtingen van 
onderwijs in alles wat het vak aangaat. 
Wij staan op een kritisch oogenblik, en 
daarom zullen wij en de Katholieke Ka- 
mergroep de belangen van den midden
stand meer dan ooit behartigen en op het 
gevaar wijzen. Maar wij zeggen ook dat 
geen oogenblik gunstiger is voor den Mid
denstand De wetenschap en de werktuig
kunde, bijzonder de electriciteit hebben 
grooten vooruitgang gedaan, en alle tech- 
niekers zijn overtuigd dat binnen enkele 
jaren ieder in zijn huis een elektriek tuig 
hebben zal, noodig voor zijn bedrijf. De 
middenstand moet gereed zijn om van den 
vooruitgang gebruik te maken, door het 
bijeenbrengen van het noodige krediet tot 
aanschaffing, en door een praktisch 
vakonderwijs Vooruttgang en onderwijs 
zullen, daarvan ben ik overtuigd, aan den 
middenstand de vroegere welvaart, deze 
die de middeleeuwen van de ambachts

lieden en hatideldrijvers vrije burgers 
gemaakt heeft, terug bezorgen. De pogin
gen die gij lot uwe redding zult aanwen
den, zullen u honderd-, duizendvoudig 
beloond worden. Niemand kan u redden 
ais gij u zelf niet redden wilt.

« Uit de Kortrijksche beweging moet 
over gansch West-Vlaanderen eene on
weerstaanbare kracht opgaan tot zedelijk 
en stoffelijk heil van ons volk, kracht 
die de beste vruchten zal afwerpen voor 
onze katholieke zaak en voor de herop- 
beuring van ons dierbaar Vlaamsche Volk. 
Allen in de vereeniging, trouw en eensge
zind, tot welvaart van den Middenstand ! » 
(Ovatie).
; Ten I uur werd deze vergadering ge
sloten, na een hartelijk dankwoord door 
M. Peel den Minister toegericht.
; Om 1 1 /2 ure wierd een feestmaal opge

diend waaraan vele leden deelnamen en 
afgevaardigden der buitengemeenten van 
den omtrek van Kortrijk.

Dr Peel stelde een heildronk voor aan 
Z H. den Paus en Z. M. den Koning. De 
twee volgende snelschriften wierden ge
zonden

Aan Z  H. de Paus,

Arrondissementsverbond Middenstand 
Kortrijk biedt Z. H  hulde van genegen
heid en onderdanigheid.

Aan Z. M. de Koning Albrecht,

Arrondissementsverbond Middenstand 
Kortrijk in plechtige feestviering, brengt 

' Koning en koninklijke familie hulde van 
trouwe genegenheid.

Nog andere toasten volgden onder ander 
door den heer advokaat De Jaeghere aan 
den E. II Proost Allossery, den heer 
voorzitter, enz. enz.

Om 4 l/â ure had de slotvergadering 
plaats waar E. H. Allossery sprak over 
Middenstandsorganisatie en den heer ad
vokaat De Jaeghere over hare voordeelen 
nu en in de toekomst.

’s Avonds sloot een gezellig vrienden
feest, waar zang en muziek wierd uitge
voerd, deze schoonen Midden standsdag 
van Kortrijk

DERDE EEUWFEEST
der Heilige Congregatie 

tot Voortplanting des Geloofs 
1622-1922.

Ten jare 1622 bestuurde Paus Gregorius XV 
de Heilige Kerk als opvolger van St Petrus en 
plaatsvervanger van Christus. Eene schaar edel
moedige en heilige zielen, zooals een Pater 
Thomas van Jezus en een Pater Dominicus 
van Jezus en Maria Carmelieten, een Pater 
Hieronymus van Narni Capucien en talrijke 
anderen, hadden de plaats der Apostelen en 
der apostolische mannen ingenomen. Zij waren 
het die bij Zijne Heiligheid Gregorius XV 
aandrongen om ’t werk tot voortplanting des 
geloofs dat heilig werk door Christus onzen 
Verlosser aan zijne Kerk toevertrouwd toen 
Hij zegde : « Gaat en onderwijst alle volkeren; 
verkondigt aan alle schepselen het goede Nieuws »
— zij waren het die aandrongen om dit grootsche 
werk onder de begeleide van eene bijzondere 
commissie of Congregatie te stellen Aldus stichtte 
Paus Gregorius XV, roemrijker gedachtenis, 
in ’tjaar 1622 de Congregatie tot Voortplanting 
des Geloofs, welker even verheven als gewichtige 
taak het zoude zijn alle over de geheele wereld 
reeds gestichte of nog te stichten missies ter 
prediking van ’t Evangelie van alle volken te 
beheeren, te leiden en te besturen

Wat al edele vruchten die H. Congregatie 
sinds dien reeds plukte, wat al eer en glorie 
Gode door haar werd gebracht, laat ik liever 
Zijne Heiligheid Pius Xf zelf getuigen.

Op Sinxen 1 1 immers was ’t groot feest 
te Rome. Pius XI wilde plechtig de heugvolle 
stichting herdenken, door Gode eene pontifikale 
Mis op te dragen uit dankbaarheid voor al 
zijne weldaden door die Congregatie aan de 
Kerk verleend. En ziethier wat de Paus onder

AANKONDIGINGEN ;
Notarieele en andere 0,40 per regel. 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

meer in eene aanspraak gedurende ’t Heilig 
Misoffer getuigde :

« Sinds meer dan driehonderd jaren daagt 
» voor onze oogen een schouwspel op van 
» wonderbare schoon- en grootheid. Duizende 
» belijders slachtofferen hun leven in ’t apostolaat 
» dat' ze door ’t voorbeeld hunner deugden be-
> krachtigen. Duizende martelaren vielen ter 
» plaats, den grond met hun bloed besproei- 
» ende ; en brachten aan de goddelijke waarheid 
» de plechtigste getuigenis die ooit gebracht 
» kan worden : de getuigenis van ’t bloed. 
» Ontelbaar zijn dekloosterlingen die hun gansche 
» leven met al zijne vreugden en smerten midden 
» van wilde stammen doorbrengen. Duizende 
» en duizende maagden Gode toegewijd, volgen 
» de missionarissen op om ook ’t hunne bij te 
» dragen tot verspreiding van ’t Evangelische 
» Licht tot op de verste grenspaal der aarde.

« En alles te samen, millioenen zielen werden 
» aan de duisternissen der dwaalleer, aan de 
» gruwelen der barbaarschheid onttrokken. 
» Millioenen zielen weerspiegelen thans opnieuw 
» het beeld van God dat er bijna uitgewisschen 
» was. Millioenen zielen waarover ’t Hert van 
» den Verlosser niet meer weenen moet, daar 
» de vrucht der Verlossing voor hen niet is ver- 
» loren gegaan.

» ... Daarom is het, dat de gansche wereld 
» met Ons eenparig hare gedachte van dank- 
» baarheiden bëwondering hemelwaarts verheft ;
» daarom is het nog dat door de gansche 
» Kerk henen de lofzang van glorie en dank- 
» betuiging tot vóór den troon van God den 
» Verlosser opstijgt » Aldus Zijne Heiligheid 
Pius XI.

Aan eenieder van ons dus, kristene Iseghem- 
naren, te deelen in d’algemeene vreugde onzer 
aller Moeder : de H. Kerk.

Zij juicht en jubelt om reden dat het drie
honderd jaren is geleden dat die grootsche 
instelling tot Voortplanting des Geloof%in ’t leven 
kwam en nu steeds nog groeit en bloeit in de 
Kerk. Aan ons dus te juichen en te jubelen
met haar; aan ons ’tonze bij te dragen tot
steun en bevordering van ’t edele missiewerk. 
En ’t eerste en ’t voornaamste dat eenieder van 
ons gevraagd wordt, dat eenieder geven kan 
’t is’ en vurig en aanhoudend gebed tot on
dersteuning van die talrijke zendelingen, die 
goederen en vaderland en leven tot voort
planting des geloofs ten beste geven

Een goed en vurig gebed wordt vandaag 
van eenieder onzer gevraagd ; want ’t spreek
woord zegt :

« In Godes zegen 
is alles gelegen ».

van Vrijdag 1 September 1922.

Voorzitter M C. Staes, Burgemeester.

Om 4 1/2 ure wordt de vergadering geopend ; 
het verslag der vorige zitting wordt eenparig 
goedgekeurd, en men gaat over tot de dagorde.

De begrooting der St Hiloniuskerk voor 1923, 
en de rekeningen der kerk van het H. Hert 
voor 1919 en 20, worden goedgekeurd met 10 
stemmen (De socialisten onthouden zich.)

De verkoop van een perceelken erve door 
het armbestuur aan M J Dejaegher wordt 
met algemeene stemmen goedgekeurd.

Belasting op de wegenis en de voorgevels.
M. de Burgemeester. Dit belastingsreglement 

werd ons teruggezonden om de woorden :.... 
alle gebouwen gelegen op het grondgebied van 
Iseghem.... te vervangen door.... alle gebouwen 
gelegen langs de door de stad onderhouden, 
verlichte of gereinigde straten..-. De belastings 
kommissie is van meening dat deze verandering 
gevraagd wordt om nader te bepalen voor 
welke doeleinden de opbrengst dezer taksen 
bestemd is

M. Dewaele. — Ik ben verwonderd dat de 
belastingskommissie daarvoor maar gisteren 
heeft moeten vergaderen, en dat de bijeenroeping 
van den gemeenteraad maar den Dinsdag ge
daan wordt om den Vrijdag te vergaderen.

M. de Burgemeester. — ’t Was haast zonder 
nood dat de belastingskommissie opgeroepen 
wierd, maar alleenlijk om haar als dusdanig 
teerkennen, aangezien er niet te beslissen viel, 
en den vorm der wijziging van hoogerhand 
voorgeschreven werd

Wat de bijeenroeping van den raad betreft, 
als het schepenkollege den Maandag de dagorde 
vaststelt, kunnen de brieven maar den Dinsdag 
besteld worden. Er blijven dus nog twee volle 
dagen tusschen den oproep en de zitting ; 
meer kunt gij niet eischen.

Zonder verdere opmerkingen wordt de wij
ziging goedgekeurd met 10 stemmen en 2 ont
houdingen. (Soc.)



Opcentiemen.
M. de Burgemeester. — Volgens de wet van 

16 Juni 1922 kunnen de gemeenten bemachtigd 
worden de volgende opcentiemen te heffen : 
40 op de grondbelastingen ; 50 op de opbrengst 
der in Belgie belegde kapitalen, (naamlooze 
maatschappijen enz.) ; 50 op de bedrijfsbelas
tingen.

Gezien deze belastingen in vele gemeenten 
reeds gestemd zijn, heeft het Schepenkollegie 
besloten dezelve aan uwe goedkeuring te onder
werpen. Vermoedelijk zullen zij 50.000 frank 
opbrengen.

M. Allewaert — Zullen de nijverheidsbe- 
lastingen niet wegvallen ten gevolge van het 
stemmen der opcentiemen ?

M. de Burgemeester — Hoogstwaarschijnlijk 
zullen wij ze toch noodig hebben, maar ze 
zijn tot nu toe nog niet goedgekeurd.

M. Allewaert. — Er is altijd sprake geweest 
van rechtveerdige verdeeling der belastingen, 
maar moeten de nijverheidstakken achterblijven, 
zal het doel van de belastingskommissie niet 
gemist zijn?

M. Gits. — Nu dat de staat die opcentiemen 
toelaat, ik zou ze benuttigen ; de bedrijfsbe
lasting is toch de rechtveerdigste van allen.

M. Allewaert. — Heeft de kommissie bij het 
opmaken van de eerste voorstellen de inkomsten 
ten naaste bij niet berekend ? Hoeveel beliep 
dat ?

M. de Burgemeester. — M. Dejan zou' hierop 
uitleg kunnen geven.

M De Jan — Men berekende dat de stad 
een inkomen van 300.000 fr moest zoeken. 
De eerste voorstellen zouden waarschijnlijk 
175.000 fr. opgebracht hebben De veranderingen 
naderhand eraan toegebracht zouden de in
komsten tot op 147.000 fr. doen dalen.

M de Burgemeester. — Van de belasting 
op de oorlogswinsten mag er ook nog wat 
verwacht worden W ij moeten de belastings- 

' betalers niet lastiger vallen dan het noodig is, 
maar toch moeten wij trachten onze begrooting 
in evenwicht te brengen ; daar is het doel, 
en dat is de bekommernis.

M. Dewaele. —■ Er zijn aan alleman biljetten 
besteld geweest waarop ze hunne inkomsten 
moeten invullen. Het meerendeel weet niet hoe 
eraan beginnen. Zou er geen inlichtingsbureel 
kunnen ingericht worden ?

M. D’Artois. — Staat dat punt op de dag
orde ?

M Allewaert — Sprekende van opcentiemen, 
zal de ontworpen belasting op handel en nijver
heid behouden blijven ? Want de eene belasting 
houdt verband met de andere. Wordt deze 
laatste weggelaten, naar mijn inziens breken 
de verhoudingen.

M. de Burgemeester. — Ik ben van gevoelen 
dat wij ze zullen noodig hebben, doch wij 
kunnen ze naar goedkeuring toepassen. Liever 
dan herhaaldelijk wijzigingen te doen, wachten 
wij naar den uitslag van het onderzoek dat 

in ’t ministerie gedaan wordt over gelijkaardige 
belastingen voor andere gemeenten.

M. D ’Hont. — Het is niet alleen aan den 
voorzitter dat al deze vragen moeten gesteld 
worden. Wij zijn hier allen met ons recht en 
onze verantwoordelijkheid. Het is de gemeen
teraad die zal beslissen of de bedoelde belas- 
tingsreglementen in voege zullen komen of niet.

M. Vandommele. — Gezien de belastingen 

op handel en nijverheid] nog niet goedgekeurd 
zijn, hadde het volgens mij beter geweest 
deze eerst te herzien, en dan te spreken van 
opcentiemen,

M. D ’Hondt. — Goed maar gaat gij de ge
legenheid laten schieten om inkomsten te vinden 
die ons door den staat zelve aangeboden wordt ? 
Zijn de verhoudingen in de verdeeling naar 
ons gedacht niet, wij zijn hier om naderhand 
de noodige maatregels te nemen

M de Burgemeester. — Wilt gij wachten, 
gij kunt, maar dan missen wij de opcentiemen 
voor 1922, en de andere voorgestelde belastingen 
kunnen ons dan op den hoop toe nog ontsnappen. 
Laat ons maar liever overgaan totfde stemming,

De opcentiemen worden goedgekeurd met
8 stemmen tegen 2 (soc.) en 2 onthoudingen. 
(MM Allewaert en Vandommele). 

Gemeenteschool.
M. de Burgemeester. — Gezien het getal 

leerlingen van de gemeenteschool, stelt het 
schepenkollege voor eene vijfde klas in te richten. 
In de naaste zitting zullen wij ook moeten 
overgaan tot het benoemen van eenen ^onder- 
wijzer- Er is reeds eenen oproep van kandi
daten gedaan

Zonder opmerkingen wordt het voorstel al
gemeen bijgetreden.

Brandweer.
M. de Burgemeester. — Bij het laatste ge

val van brand hebben wij allen kunnen be
stätigen dat ons bluschmateriaal te wenschen 
laat. Het algemeen belang vraagt dat de brand
weer op moderner voet ingericht worde. W ij 
hebben daartoe eene gepaste gelegenheid. De 
Gebroeders Vuylsteke hebben ons een* auto
pompe te koop aangeboden. In ’t bijzijn van 
officieren van de poinpierskorpsen van Brugge 
en Rousselare heeft ons stedelijk korps er 
eene proefneming mede gedaan. In het verslag 
dat die officieren erover uitgebracht hebben, 
wordt deze pomp als goed aangeprezen, mits 
er eenige kleine verbeteringen aan te doen, 
welke de gebroeders Vuylsteke bereidwillig en 
onvergeld willen uitvoeren. De prijs is 18 500 fr.

Indien wij de autopompe koopen, zal er ook 
moeten gezorgd worden voor eene genoegzame 
hoeveelheid darmen. Rousselare raadt ons aan 
er 1000 meters te koopen van dezelfde door
snede als de hunne ten einde desnoods te 
zamen te kunnen werken. De officieren van 
ons pompierskorps rekening houdende van 
onzen finantieelen toestand, zijn van oordeel 
dat 700 meters zouden voldoende zijn, voor 
den oogenblik ten minste.

Doch het is niet genoeg goed materiaal te 
bezitten, wij moeten daarbij op alle punten 
van de stad over eene genoegzame hoeveel
heid water kunnen beschikken. In betrek hier
mede heeft, op ons verzoek, het bestuur van 
ons pompierskorps zich gelast eene lijst op te 
maken van al de bereikbare waterputten van 
stad. Eens deze lijst in handen, zullen wij bij 
de eigenaars voetstappen aanwenden om te 
vragen dat ze hunne waterputten ten dienste 
zouden stellen van den bluschdienst

M. Vandommele■ — Ik ben van oordeel dat 
voor wat aangaat den aankoop va i pomp en 
en darmen, wij onze goedkeuring aan die voor
stellen niet mogen weigeren. Maar ’k moet 
hier terloops zeggen dat het niet alleen dank 
is aan de brandweer van Rousselare dat de brand 
bij de gebroeders Verbeke geene verdere uitbrei
ding genomen heeft, maar bovenal aan de eerste 
hulp van onze moedige pompiers, die ondanks 
hun gebrekkig materiaal net groot gevaar ge
weerd hebben. Zij verdienen onzen dank Zouden 
wij dit moedig korps geene behoorlijke kleedij 
kunnen bezorgen ?

M. de Burgemeester. — De kostumen van 
de pompiers zijn tijdens den oorlog te kwiste 
gekomen. Het is jammer dat er zoo weinig 
oorlogschade voor gerekend werd. Maar de 
pompiers vragen eerst naar goed alaam, en 
dan naar een nieuw pak. Niets zal verwaar
loosd worden om alles zoo gauw mogelijk op 
zijn beste te zetten.

M. Allewaert. — Waar worden de darmen 
van de brandweer na ieder gebruik gedroogd ?

M. de Burgemeester. — In het arsenaal zeker.
M. Allewaert. — Nooit heeft men de darmen 

knnnen goed houden, omdat ze niet behoorlijk 
kunnen droogen.

M. de Burgemeester. — De officieren van 
de pompiers zelve hebben daarvan gesproken. 
Zij zullen de noodige maatregels beramen om 
hun alaam met al de wenschelijke zorgen te 
omringen. — De vraag is nu of de raad in 
den aankoop der autopompe in de gezeide 
voorwaarde toestemt, en het schepenkollege 
bemachtigt tot den aankoop van 700 meters 
darmen.

Met algemeene stemmen worden beide aan- 
koopen goedgekeurd.

Daarna gaat de raad over tot de geheime 
zitting, waarin door den heer Burgemeester 
eenige mededeelingen gedaan worden over de 
werken die eerstdaags tot uitvoering zullen 
komen.

Mijnheer Camiel Yandekerckhove.
Over eenige dagen kondigde het Staatsblad 

het eervol ontslag af van M. Camiel Vande- 
kerckhove als onderwijzer van St Josephs- 
gesticht te Iseghem. — Van al de onderwijzers 
die in St Josephs gesticht geleeraard hebben, 
heeft M. Vandekerckhove voorzeker de belang
rijkste loopbaan vervuld.

Na eerst de dorpsschool van Meester Steleman 
te Emelghem met vrucht gevolgd te hebben, 
kwam hij gelijk vele Emelghemnaars te dien 
tijde naar Iseghem de klassen volgen der heeren 
Pollet ; van daar ging hij naar Thorhout, alwaar 
hij den 1 Augusti 1881 zijn diploma bekwam. 
Benoemd als onderwijzer te Rousselare, ver
bleef hij aldaar omtrent een jaar en half, en 
kwam in de zelfde hoedanigheid naar Iseghem 
in St Josephsgesticht den 24 October 1884.

Gedurende omtrent 40 jaren heeft M. Van
dekerckhove alhier zijne beste krachten be
steed aan het onderwijs der jeugd. Onder het 
menigvuldig getal zijner leerlingen, tellen wij 
er verschillige dis door verdere studiën in 
lateren leeftijd, tot de hoogste standen der 
maatschappij geklommen zijn. Zijne bekwaam
heid als onderwijzer, hebben hem verre boven 
deze van vele zijner ambtgenooten gesteld. In 
1893 gaf hij samen met den Eerw. Heer Baes 
en zijn collega M. Cam. Hallaert, die later 
Provinciaal schoolopziener wierd, verschillige 
werken uit over Rekenkunde, Metriekstelsel, enz. 
werken die hedendaagsch nog in vele scholen 
gebruikt worden.

W ij wenschen M. Vandekerckhove in goede 
gezondheid nog vele jaren eene aangename en 
welverdiende rust te mogen genieten.

EEREMIS.
Woensdag 6 September heeft de E. Pater 

Joseph Declercq, van de Congregatie van den
H. Geest, zoon van Bruno en Romanie Van- 
nieuwenhuyze, zijne plechtige eeremis gezongen 
in de kerke van ’t Heilig Herte. Hij ontving 
de H. Priesterwijding te Leuven uit de handen 
van zijne Excellentie Mgr. Nicotra, pauzelijk 
Nuntius, op Zondag 27 Augustus

Zijne studiën had hij moeten onderbreken 
om met de bijzondere lichting van 1915, als 
brankandier dienst te doen bij het leger aan 
den Yser, waar hij ten noorden van Dixmude 
erg gekwetst werd in November 1916 ; een 
stuk grenade had den knie van het rechter 
been totaal verbrijzeld. Drie, vier pijnlijke 
operaties, die hem tot in Mei 1919 in het 
hospitaal weerhielden, hebben hem toch einde
lijk in staat gesteld zijne studiën voort te zetten. 
En vandaag hadden wij het genoegen een ver
minkt oud-strijder van Iseghem het altaar te 
zien beklimmen

Wij wenschen uit ganscher herte dezen eer- 
biedweerdigen heer eene vruchtbare priesterlijke 
zending. ________________

Bond der Talrijke Gezinnen voor 
Iseghem, Emelghem en Cachtem.

Onze bond telt reeds boven de 150 leden. 
Hij werkt ijverig door om de prijsvermindering 
op de spoorwegen in breederen zin te doen 
toepassen. Het middencomiteitvan den Belgischen 
bond der talrijke huisgezinnen schrijft ons, dat 
het ten volle onze zienswijze deelt. Willen 
de ouders van talrijke familie hunne rechten 
doen gelden, dan is het noodig, dat zij ver- 
eenigd wezen. Een afslag diende bekomen op 
het kostgeld in de onderwijsgestichten (colleges, 
pensionaten, middelbare scholen). Dat betracht 
onze bond. Heel in ’t kort is er een algemeene 
vergadering voor de leden. Ieder belanghebbend 
familiehoofd late zich onverwijld als lid inschrij
ven. H et B estuur

Nabij de oude hofstede van Louis Delobelle 
zaliger, gewezen meester, raadslid der Jonge
lingen Congregatie en gedurende meer dan 60 
jaren meester der Zondagschool, stond er een 
aloud Kappelleken die door de ongenade des 
tijd vervallen was. Deze hofstede behoort nu 
toe aan de familie van Alois Dochy, landbouwers 
te Iseghem aan de Mol.

Door de zorgen dezer achtbare familie is 
dat kapelleken heden vervangen^door een schoon 
beeld ter Eere van ’t H. Hert van Jesus aldaar 
opgericht. Zondag aanstaande om 5 ure namiddag 
zal E. H. Van Cappel, onderpaster van St Hi- 
lonius parochie hetzelfde plechtig wijden.

Het is te hopen dat de Godsvrucht tot het
H. Hert van Jesus daardoor nog meer onder 
de kristene bevolking van dezen wijk zal 
verspreid worden tot geluk en voorspoed zijner 

bewoners

STAD ISEGHEM.

Op ZONDAG 24 SEPTEMBER aanstaande

GROOTE MISSIEDAG
’s Morgens in St Hilonius- H. Hart en Pa

terskerk : Algemeene Communie voor de Missiën 
bij de heidensche volkeren.

Onder al de Missen : Sermoen over het Mis
siewerk, door een E. P. Missionnaris.

’s Namiddags

Voordracht met Lichtbeelden
door EE PP Missionnarissen.

Om 3 1/2 ure : Voor de jongens in de Con- 
gregatiezaal.

Voor de meisjes in de Ger- 
manazaal (Klooster van Maria)

Om 6 ure voor allen : In de CONGREGA- 
TIEZAAL door E. P. Van den Bulcke, der Witte 
Paters Missionnarissen van Afrika.

O nd erw erp  : Is de Congolees vatbaar voor 
Europeesche beschaving ?

In de Germanazaal : door E. P. Benjamin, 
Capucijn-Missionnaris :

O n d erw e rp  : Over de Capucijnen-Missiën.

Ingang vrij.
Onder de goddelijke diensten en onder de 

voordrachten zal er eene omhaling gedaan 
worden ten voordeele der Missiën.

Prijsuitdeeling van de 

Vrije Vakscholen
voor Schoenmakerij 

Patroonsnijden, Meubelmaken en’Schrijnwerken.
Woensdag 6 Sept. zijnde Kermis Woensdag, 

om 5 uur namiddag had in de zaal van Ons 
Gildenhuis, de plechtige prijsuitdeeling plaats 
voor de vakscholen. De zaal was volop bezet 
door eene groote menigte waaronder de geeste
lijke en burgerlijke oversten der Stad aanwezig 
waren. Het muziek van het Christen Werkers- 
verbond opende de plechtigheid en speelde 
tusschenin tot eere van de prijswinners.

De prijsuitdeeling sloot met een dankwoord 
van den E. H. Bestuurder aan de weldoeners 
en medewerkers der vakschool. Hij prees de 
vakschool aan als een middel tot vorming van 
bekwame vakmannen, van betere menschen en 
christenen voor de samenleving Hij kondigde 
ook aan dat nieuwe leergangen in metsen en 
metaalbewerken zouden geopend worden met 
Oktober a. s.

Op zijne beurt bedankte de Heer C. Van- 
haverbeke de weldoeners der vakscholen waar
onder in eerste lijn de familie de Pélichy komt 
alsook den E. H. Bestuurder en meesters.

De plechtigheid sloot met het spelen van 
den Vlaamschen Leeuw.

Hieronder volgt den uitslag : 

Beroepsleergangen van Meubelmaken.
Laagste afd. 1. A. Tytgat, 2 V. Vanden- 

broucke, 3. V- Vansteenkiste.
Hoogste afd. 1. J. Heldenbergh, 2. J. Mon- 

teine, 3. M. Deblauwe.

Beroepsleergangen voor Schrijnwerken.
Ie Jaargang. —  Laagste afdeeling.

I. O. Bouckaert, 2. C. D ’heygers, 3- M. 
Windels.

Hoogste afdeeling. — 1. H. Pattyn, 2 G. 
Claerbout.

2' Jaaigang. —  Laagste afdeeling.
1. Adolf Van Groenweghe, 2. P. Buysse,

3. G . Vlerickx.
Hoogste afdeeling
1. Henri Van Groenweghe, 2. Joris Dewulf,

3. Jan Buyse

Metsers afdeeling.
1. Georges Noppe, 2. Alf. Platteeuw, 3 Je- 

room Soens.

Dagschool voor Schoenmakerij, y
Ie (Jongste jaargang) (14 leerl.) t/v r f*4 *4*4

Prijzen in theorie en praktiek van het schoen
maken ; 1. Jules Leenknecht, 2. Joseph Kes- 
teloot, 3. Alfons Velghe, 4. Jan Derudder,
5. Maurits Parmentier, 6. Juliaan Verbrugge,
7. Alfons Brabant. j .  ^

2e Jaargang (14 leerl.) J r ^

1. Gerard Focquet, 2. Valere Décru, 3. The- 
ophiel Duyck, 4 Jozef Callens, 5. Georges 
Clinckemaillie 6. Michel Oosterlinck, 7. Ca
miel Duyvejonck.

3e Jaargang, diplomas. >
J. Naert, grootste onderscheiding ; — M. Du- 

baere, R. Vanthuine, A. Dewolf, P. Lefere, 
A. Vercamert, groote onderscheiding. — J. 
Staes, R. Vandommele, V. Gheysens, onder
scheiding.

Diplomas in Patroonsnijden.
1. J Vermaut, 2. M. Vanden Broecke, 3 Alois 

Thibau, 4. M. Vande Casteele, 5. Camiel Ver- 
hamme, met groote onderscheiding. — 6. C 
Cracco, 7. M Windeis, 8. J Deblauwe, 9.
G. Staes, 10. R. Tytgat met onderscheiding.

N ationa len  Bond 
der In v a lie d en

Afdeeling ISEGHEM.
Wij nemen de eerbiedige vrijheid, te vragen 

aan de heeren Voorzitters der Maatschappijen, 
en aan de Heeren die afzonderlijk begeeren 
deel te nemen aan den stoet der versierde 
groepen op 17 September, hunne bijtreding te 
sturen voor 14 September toekomende, aan den 
Heer Jules LEENKNECHT, Krekelstraat, 96, 
Voorzitter der Feestcommissie.

Deze Heeren worden verzocht te bepalen of 
ze den stoet zullen opluisteren :

1) Met een versierde wagen.
2) Versierde rijdende groepen.
3) Versierde groepen te voet.
4) Versierde alleenlingen.

NAMENS DE FEESTCOMMISSIE-

’t Is gekend en ’t is waar ook, dat : gansch 
ter trouwe, de schoonste Pelsen fourruren (katten) 
verkocht worden bij Achiel Denys-Schelpe, 
« In den Tijger » Ooststraat, nr 60 te Rous
selare. De keus is er overgroot en de prijzen 
zijn buiten alle mededinging.

De B ank  van  K o r tr ijk
(oude bank Rcusselare-Thielt) 1

betaalt of koopt terug de SCHATKISTBONS OP
6 MAANDEN zonder kosten en zonder eenig 
verlies.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN 

André Ghys, zv. Adelson en Amelia D ’hont, 
de Pélichystr. 33. — Roger Vanwynsberghe, 
zv. Remi en Julienne Deschryvere, Steenputje 
35. — Joseph Raes, zv. Jules en Julia Declercq, 
Abeele 521 — Agnès Spillebeen, dv. Jules en 
Marie Dubaere, Abeele 440. — Paula Theys, 
dv. Josué en Jeanne Persyn, Marktstr 41.— 
Jeanne Seghers. dv. Remi en Zoë Pype. Kotje, 
190. — Irène Kerckhof, dv. Henri en Emma 
Quaegebeur, O. L. Vrouwstraat 25. — Adhemar 
Carette, zv. Michel en Alida Stragier, Mee- 
nenstr. 35. — Roger Deprez, zv. Gustaf en 
Maria Vanackere, Kruisstr, 6.

STERFGEVALLEN :
Nathalia Debels huish. 84 j. wed. Leonard 

Desmet. — Eugenia Sette huish. 62 j. echtg. 
Aloysius Callewaert.

HUWELIJKEN ■
Adolphe Grigriet gelijm. 26 j. en Adele 

Bourgeois zb 24 j. — Hector Matton, lood
gieter 26 j. en Helena Vanbelle, naaister 28 j.
—  Josephus Lauwers, borstelm. 22 j en Ga
briella Desmet, borstelm. 25 j

Zieke duiven of kiekens genezen best met 
hun gedurende enkele dagen een weinig IDEAAL 
duiven of kiekenpoeder SALVATOR in ’t eten 
of drinken te mengen. Alleen verzekerenden 
uitslag met het echt merk SALVATOR. Prijs 
3 fr. verschillend voor duiven en voor kiekens. 
Te bekomen in hethoofddepot KAREL STEPPE, 
Apotheker, Geraardsbergen en in alle apo- 
theken.__________________________________________

" v e r l o r e n .
Wandelstok met gouden ring is Dinsdag na
middag verloren, waarschijnlijk van aan de 
Statie tot het Koersplein. Terug te brengen 
ten bureele van ’t blad, tegen goede belooning.

EEN PLICHT. — ’t Is uwen plicht aan vrienden 
en kennissen het bestaan der M0N0P0EDERS ken
baar te maken, want deze alleen genezen hoofdpijn, 
migraine, rhumatiek en griep. Te koop in dozen 
van 1 75 en 3 00 fr. te ISEGHEM bij de Apothe- 
kerß-Depothouders : LALEMAN, VEBHAMM.E en 
WYFFELS. Verders in alle goede apotheken.

D a m e n ,
om u te beveiligen tegen de koude en naar 
de mode gekleed te zijn, koopt een GEBREIDE 
PALETOT (laatste nieuwigheid)

bij JA N S S E N S  Zusters
n" 6 Brugstraat, ISEGHEM 

Stad ISEGHEM”
NI JVERHEIDSSCHOOL

De hieronder vermelde leeraarsplaatsen zijn 
openstaande :

1. Leeraar in Rekenen en Meetkunde.
2. Leeraar in Sierschilderen en Ornement-

teekenen.
3. Leeraar in de Burgerlijke Bouwkunde.
De kandidaten die wenschen in aanmerking 

te treden zijn verzocht hunne schriftelijke aan
vraag, voor 13 September, aan den bestuurder 
der school te laten geworden.

Iseghem, 29 Oogst 1922.
De Bestuurder.

J. VERCOUTERE.

Inschrijving der leerlingen voor |het' school
jaar 1922-23 :

Voor de voorbereidende leergangen en de 
Bedrijfsleergangen (teekenlessen op 24 Septem
ber van 8 1/4 tot 9 3/4 voormiddag.

Voor de Handelsleergangen, Taallessen en 
Stoomtuigleiding, op 24 September van 11 tot

12 1/2 ure
De teekenlessen zullen beginnen op Dinsdag 

10 October om 18 ure.
De lessen van Handel en Boekhouden op 

Maandag 9 October om 18 ure.
De Duitsche lessen op Dinsdag 10 October 

om 19 ure.
De Engelsche lessen op Woendag 11 October 

om 19 ure.
De lessen van Stoomtuigleiding op Zondag

8 October om 8 ure.

Bericht.
Door omstandigheden kan dit jaar geene 

plechtige prijsuitreiking gehouden worden. Èere- 
metalen en prijzen zullen uitgereikt worden na 
de opening der lessen van het schooljaar 1922- 
1923. De uitslagen zullen in de plaatselijke 
dagbladen verschijnen.

De Bestuurder,
J. VERCOUTERE.

Om uit gemeenzaamheid te scheiden.
Over te nemen 

eene Stoomborstelfabriek
(met Mekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor alle 
inlichtingen zich wenden tot den Heer Alois 
TIMPERMAN, te Iseghem, of schrijven oonder 
de letters PAX, postliggende te Brugge.

Te koop een Moteur Gaz-Pauvre
van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p 
inlichtingen ten bureele v a n ’t blad.

Te Koop per occasie ongeveer 1500 
ZAKKEN dienende voor granen en zaden, 
alsook een aantal BACHEN, alles in goeden 
staat, aan zeer voordeelige prijzen. — 
Zich te wenden bij Theophiel DEMEYER, 
zaadhandelaar, Emelghem-Dam, 35.



BERICHT.
Oe Vaartbrugge tusschen Emelghem-Plaats 

en den IJzerenweg zal van heden af eiken 
Zondag neergelaten worden, om den doorgang 
langs daar toe te laten.

Wijnhandelshuis vraagt bekwamen VERTEGEN
WOORDIGER voor Iseghem en omstreken. Inlich

tingen ten bureele van ’t blad.

VRAAGT PLAATS
Een zeer bekwamen deftigen persoon hebbende 
hoogere studiën gedaan vraagt plaats als 
Bureelbediende of Hulpbestuurder in nijverheids- 
onderneming. Inlichting ten Bureele van ’t blad.

METSERS. — Men vraagt Metsers voor 
CHARLEROI, 3,25 per uur. Zich te wenden 
bij DELOBELLE, 142, R ue de M ontigny , 

C harleroi.

Chocoladefabriek Van Eecke 
vraagt GOEDE WERKMEISJES

WÓRDT GEVRAAGD
Mecanicien kennende hetmekanisine der Borstel- 
machienen systeem “ Gheysens ,, en “ Donat 
Laile Todtnau ,, en er mede kunnende werken. 
Aanvraag Borstelfabriek Gebroeders DELHAIZE
& Cic te Brugge, waar men zijne voorwaarden 
kan laten kennen.

Te koop COFFREFORT hebbende eene hoogte 
van 1.50 m. Zich te wenden ten bureele van ’t blad.

Gevraagd goede Schrijnwerkers bij Jules 

DENYS-GITS, Gentstraat, 31, Iseghem.

Dadizeele Ommegang van8 totl7 September
B ED EV A A RD ERS  

naarO .L . V.van D A D IZEELE  

wendt U vooralle verbruik 

Ontbijt, Noenmalen, enz.

tot het oud gekend huis

Wed. BOSTYN en Kinders
BAKKERIJ EN WINKEL 

hebbende thans voor uithangbord

VLAAMSCH KOFFIEHUIS
gelegen recht over ’t park van ’t kasteel. 

HUIS VAN VERTROUWEN.

S. H O E T -H O E T  -
Gezichtkundige, 

de Pélichystraat, 38  ISEGHEM
Brillen, P in ce-N ez, B a rom eters  

Jumellen, V errekijk ers
Wij berichten het publiek dat de recepten der 

Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
48 uren. Mijne groote ondervinding gesteund cp 
zeer uitgebreide kennissen van optiek stellen mij in 
slaat aan de verschillige gezichten, brillen te geven 
die hunne oogen goed passen en eenen voorde« ligen 
invloed uit oefenen op de oogen.

Let dus goed op gij die wilt eenen goeden bril 
hebben en wend u in volle vertrouwen ten mijnen 
huize.

AUTO-GARAGE (LE LION
Téléphoon 73

“  V U Y L S T E K E  Gebroeders ~
WERKTUIGKUNDIGEN

Rousselarestraat 26-28, IS E G H E M . 

A u to s  : E N ,  E O F i D ,  C I T F t O E N  enz. 
M otos : E N ,  S A F t O D E A ,  I N D I A N .

Andere merken naar keus der Klanten.

GROOTE KRACHT —  KLEIN VERBRUIK -  VOORDEELIGE PRIJS.

Het huis gelast zich met de herstellingen van Autos en 
Motos, van alle merken.

m  

m  

m

ÏÏL JUWEELEN van allen aard in goud.
titre-fixe (half goud) en doublé Ie kwaliteit.

0 1  Artikelen in zilver, niellé, nikkel en wit 
He métaal.

Beproefd de juweelen ORIA en PERLOR ; 
JU  zoo schoon als echt gouden juweelen ;

onveranderlijk, gewaarborgd op faktuur ; 
^  teruggekocht aan 1 frank de gramme. 

Æ  Beziet de uitstalling van DRAPPERIJ- 
COLLIERS ! laatste nieuwigheden, fijne 

g g  modellen.

^  Het huis heeft voor specialiteit de ju-
#  weelen in Briljant, Platina, Diamant en 
m  fijne perels. Hierin, zeer groote keus der 

nieuwste modellen in ringen, brochen, 
Ifs  oorringen, pendentifs, baretten, dasspelden, 
m  enz

UURWERKEN der best gekende merken. 

CHRONOMETERS van eerste gehalte : 
Longines, Waltham, Invar, Alpina, Tissot,
10 jaar waarborg.

_  JUISTHEIDSHORLOGEN van 2» rang : 
jM  Havilla, Lip, Invicta, Vulcain, Belgica,

- East Watch, enz. 5 jaar waarborg.

kwa-

Ter gelegenheid vnn ISEGHEM-KKRiVIlS»

Groole m e w in g  van artikelen
b i j

Ä. JBoeoaert-Noppe
l^oüsselaresfctiaafc, 29

m

m

m

IS GEWONE ZAKUURWERKEN van V
Wl. liteit ; 3 jaar waarborg

m

m
Ä
WzI
m

m

ARMBANDUURWERKJES in alle metalen, 
van de meest verzorgde fabrikatie-

IJZERENWEGHORLOGEN Roskopf en beste 
namaaksels ; onverslijtbaar ; zeer vertrouw
baren gang.

Al deze uurwerken zijn te bekomen 
in goud, niellé, zilver, plaqué, nikkel en 
staal.

Groote keus RÉGULATEURS in oude en 
nieuwen stijl.

Marmeren PENDULEN. HoutenPENDULEN
voor ’t meubleeren van eet- en slaapzalen. 
CARILLONS WESTMINSTER. Bijzondere uur
werken voor Fabrieken en Werkhuizen. 
WEKKERS (reveillen) van allen aard — zeer 
voor deel iff in prijs

Zeer groote collectie van KUNSTZIL- 
VERWERK. -  TAFELGERIEF in zilver, wit 
metaal en alpacca. —  Prachtige en smaak
volle GESCHENKEN voor Huwelijken Doopen, 
Feest- en verjaardagen.

Uiterst lage prijzen.

BRILLEN en allerhande GEZICHTTUIGEN. 
-  BAROMETERS en THERMOMETERS.—  
BRILLEN voor slijpers en scherpers, auto- 
en motocyclisten.

Aankoop en verwisselingvanouddiamant 
goud en zilver aan de hoogste waarde

Het huis neemt alle HERSTELLINGEN. Ze worden er 
spoedig en met zorg afgewerkt.

—  Voordeelige Prijzeu. —  Ter Trouwe —

m

m

m

m

m

i
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

Kantoor van den Notaris

LE CORBESIER te ISEGHEM.

OPENBARE VERKOOPING 

van een

W O O N H U I S
met medegaande erve 

te ISEGHEM, Gentstraat.
groot volgens kadaster i a. 17 ca. ; palende zuid 
de Gentstraat, west, noord en oost de Burgerlijke 
Godshuizen van Iseghem.

Gebruikt onvergeld door de Burgerlijke Godshuizen.

Zitdagen :
TOESLAG op Dinsdag 12 September 1922,

telkens om 3 ure namiddag ter Zittingzaal van 
’t Vredegerecht te Iseghem.

Kantoren der Notarissen DUPONT te Ardoye,

Woensdag 6 September 1922, om 4 ure, te 
Coolscamp, in de « Café Chicorée ».

Definitieve TOESLAG van 
GEMEENTE COOLSCAMP 

langs de Kalsijde naar Lichtervelde. 

Eenige koop. — Alle de gebouwen gediend 
hebbende voor de Brouwerij Sint Arnoldus te
Coolscamp, met 9 aren 80 centiaren erve.

Vrij eene maand na den toeslag. —  Oor
logschade wordt medeverkocht. — Geene prijzien 
te betalen.

Maar gebracht op 38.000 fr. 

Met tusschenkomst van M er DAVID Notaris te 
Coolscamp.

II.

Donderdag 21 September 1922, om 9 u.
’s morgens,

te ARDOYE, Weezehoek, 
op de Hofstede Camiel Claerhout,

O penbare V e n d itie
van

1.Een deel Huismeubelen en Menagiegerief

2. Alaam, zooals : Wagens, Karren,
Zaaimachien, Maaimachien, 

Jumelle, Rol, Eegden, Aalpomp.

3. Beestialen : 3 Bekalfde Koeien, 
3 bekalfde veerzen, Jaarlingveers.

te verkoopen om 1 ure.
Op Komptante betaling en verdere gern, voorwaarden 

Studie van den Notaris

L. DE BEER te Lendelede.

OPENBARE VERKOOPING 
van een

WOONHUIS
en 4  perceelen Bouwland 
te L E N D E L E D E

DeNotaris L. DE BEER , verblijvende te Lendelede, 
zal openbaar verkoopen de volgende goederen.

Gemeente LENDELEDE

KOOP I. — Een Woonhuis met afhankelijkheden 
en erf, groot 26 a. 80, Sektie C, nummers 85o. 851, 852.

KOOP II. —Een Perceel Bouwland, groot 27 a. i5c. 
Sektie C. deel uit nummer 83gA.

KOOP III. —Een Perceel Bouwland, groot 25a. 40 c. 
Sektie C, deel uit nummer 83gA.

KOOP I.V. — Een Perceel Bouwland groot 25 a. 43 c. 
Sektie C, deel uit nummer 839A.

KOOP V. — Een Perceel Bouwland, groot 22a. 5gc. 

Sektie C. deel uit nummer 83gA.

De gezamentlijke grootte 1 H. 27 a. 37 ca. In ge
bruik tot Oktober 1923, bij Pattyn

1/2 oio INSTELPENNING 

ZITDAGEN :

IN S T E L  : Woensdag 2 0  S eptem ber 19 22 , in
't LEEUWKEN, te Lendelede. bij Cyriel Vanden 
Doorne.

O V E R S L A G : Woensdag 4  O ctober 1 9 2 2 , in
’t GEMEENTEHUIS te Lendelede, bij August 
Kerckhof, telkens om 4 ure stipt.

GRËDIT FONCIER D’ ANVERS CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
H U L P H U IS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M .

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 000 .000

B. Spaarkas :
1° op zicht 4.00°/'
2° op termijn van een jaar 4.50 °/ ’
Langer termijn volgens overeenkomst.

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.00 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.35 °/0 
3 op driemaandelijksche rekeningen 3.50 °/0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 3.75 °/0 
4° op jaarliiksche rekeningen 4.25 %

AANKOOP en VERKOOP yan Fransch, Sngelsch en Amerikaansch 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  te Iseghem. 
Leden : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunster, 

Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke. 
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem

Voorheen : Bank G. D E  L  A E R E  & G° Naamlooze Maatschappij

Fr. 10 MILLIOEN KAPITAAL Aangesloten bij den Bank van Brussel.

Hoofdzetel te ROUSSELARE
Telephoon N° 1 en N° 250

A Q E N T S C J H A P P E N  :

ISEGHEM Tel. n° 6. YPER Tel. n° 98. KOMEN Tel. n° 68. 

STADEN Tel. 21. BRUSSEL N° 35 Kunstlaan Tel. N° 30.626

A J L J L E  B A N I C V E F t n i C H T I N G E N
Depot rekening op zicht en op termijn Rekeningen 41/2 °/o op ö jaar zuiyer yan lasten

VERHURING van Brandkasten (Coffres-forts) alle grootte

VERW ARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A l le  slach  v a n  buizen Autocfène-Soudure

INSTELLATIEN BADEN EN STORTBADEN



H U I S

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

A L L E E N  verkoop van  de 

bekende G O RSET S m erk

HDB
M . D . l  Overgroote keus en laatste nieuwigheden

aan prijzen buiten alle eoneurentie.
--------  --- -----

G. HOET-ANNE. opticien, StAinandstraal 8 , KOUSSELAISK
Waarom wordt het huis, G. Hoet- ' H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer t>n 
meer aanbevolen ?

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

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezeue glazen en alle verschillige modellen van br eu 
pince-nez monturan, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engelan en naen a, in g ,, i ,
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieen zijn. azen, op P
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt gillen en P1™0̂
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen o en / fr GkKNE VVOkKKRPRIJZiiN^

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers <,n k ^ g e n ,  
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en ernen , maxim 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz..,

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is allo 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 N .ordstraat. «ousselare 
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

f

-vM 4  ?  « %

SPECIALITEIT VAN TANDEN OP GOUD
volgens de l.iatste uitvinding (zonder p l uit)

-----  Herstellen van Gebitten enz

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor DELCROIX en E  D  IVI . IVI O  R  £  L_
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensdag van iedere week b ij M . P ierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

HUIS VAN VERTROUWEN

dos. Vanlandegbem-Behaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

«s jrsr.» toksqohmbi

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

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

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

ELKEN VRIJDAG

S tokv isch  en M o luw e

ook Versehe Visch 

Drooge en Ingelegde Haring

16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 
Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

r ' i »  ------  ------  -  ' - -

G E V R A A G D
DIENSTMEID, goede getuigschriften, hoog 
loon. Schrijven A. C. bureel van het blad

Plaatsingsdienst voor bedienden van ’t Na
tionaal Sijndikaat der Bedienden van Belgie 
Afdeeling Iseghem Café Royal.

Alle belanghebbenden worden vriendelijk 
verzocht zich te wenden bij den Voorzitter 
H. Kerckhof. O. L. Vrouwstraat, Iseghem

Gevraagd voor BO RöTELHOUTM AK ER IJ 

Goede Toupiewerker
kunnende draaien. Onnoodig zich aan te bieden 
zonder volle bekwaamheid. Hoogste loon.

bij L. DEKEIRSSCHIETER-NAESSENS
Princessestraat, 56, Emelghem.

TE KOOP UIT TER HAND een zeer 
Goed EIKEN BEDDE met ressort. Zich te be
vragen ten bureele van ’t blad.

Om reden van dubbel gebruik TE KOOP 
Stoommachien demi fixe Wolf, in werkingen 
zichtbaar in de Weverij Maes, Barbier en 
Verbrugge Meulebeke

,>»KM £± fei <->*

GEW AARBOR GD  Gf WARE N D B E TO N

Gepreste (imentbuizen op alle wijden 

I  GIT Kil NS en REIRPUTTEN van gelijk welken inhoud ]

I

STEENPUTBUIZEN, ENZ. i
1 Aroand Denys-Hoehepied

2 '  Dweersstraat, 17, IS E G H E M
!
I

K iekenkw eekers , L andbouw ers
STERVEN UWE KIEKENS VAN AFGANG {stinkend, soms met bloed 
doorstriemd) ; vertoonen zich etterbollen in de oogen en de keel ; is hun 
kop gezwollen, hun kam zwart, treuren zij en waggelen ze op hun pooten, 
geef dan aanstonds

A p o th e k e r V e r  m a n d e r e’s
ONFEILBAAR POEDER N "  4 - .2 0 0  tegen 3.75 en 7.50 fr. het pak.

Apotheker Vermandere’s MARVOL geneest snot i 2.50 en 5.00

Apotheker Vermandere’s ARSYLOL geneest pokken i de flesch

Te Verkrijgen bij Apotheker LALEMAN, Iseghem; Ap. VANDEWALLE, 
Rousselare en in alle goede apotheken. Vraagt wel ’t merk Vermandere.

A. Lambert-Werbrouck
0. L. Vrouwstraat, ISEGHEM

beveelt zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
behoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen 
in coutil of leder ;

Levert alle slach onderle'ler en belast zicli met 
allerhande Herstellingen

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaardeu

Turners
voor uwe TURNOEFENINGEN koopt de schoenen 
met caoutchou zolen “  W e H c o m e  ,,  
het best gekende en meest gewaardeerde merk 
der wereld. Ieder paar is gewaarborgd goed 
— alles eerste kwaliteit. — Zelfde artikel voor 
DAMEN en KINDEREN.

Ook te bekomen de Caoutchou zolen Wellcome
Alles in ’t groot en ’t klein bij

VALERE LARIDON
Zegeplaats, 15, ISEGHEM.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

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

PLUIMEN, WINDHAAR, CR1N EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S P u E D IG E  E N  *T R O U W E  B E D IE N IN G . 

In ’t groot en in ’t klein 
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D<:S P CU C H V S T R « « T . 12 , I S E G H E M .
recht over bt HiJonniskerk

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5. ISEGHEM

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

MOEDERS vooralleer aankoopeu te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle eoneurentie 
onmogelijk.

LA PLUS MODERNE

LA MEILLEURE

LA MOINS CHÈRE,

c’est la
i 6

F O R D
THE UNIVERSAL CAR

9 9

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM

J a v a  S te rk  — D u b b e l S te rk  
W es tm in s te r  S tou t 

Schoth-a le — • P â le -a le . 
Verkoop van W ijnen

HANDEL in KOLEN

GORDIJNENVooraleer STOORS en kleine 
te koopen, vraagt de prijzen aan

JANSSENS Zusters,
Brugstraat, 6, ISEGHEM. 

Magazijn van KANTEN in alle slach 
Filet, Broduurwerk, Witgoed

H O T J T

Het huis JULES DELSAERT van Watermael
bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbende 
dat hij heden te koop biedt 1000 kubieke 
meters berken hout, linden, erabels en steen
beuken. 2000 kubieke meters beukenhout en 
1000 kubieke meters eiken hout van allereerste 
hoedanigheid. Stelt voor seffens kontrakten te 
maker, van verkoop.

Wordt ook aangeboden tot verkoop 60 hektaren 
schoone taillie aan de Fransche grenzen.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables 
voor Heeren, Damen en Kinders

V o o r  I j j i i ï i e i i  v a n  a f  4 5  F r

IN  SATIJN 125 FR. EN MEER.

In  w o lle  Q -abardine S 8  K r .
TROUWE BEDIEN ING.

JA N S S E N S  Gezusters
Brugstraat. 6, ISEGHEM.

NOUVEAUX PRIX :

Touring 4-5 places avec démarreur électrique 
et jantes amovibles . . fr. 8.950.00 

Runabout, 2 places, avec démarreur et ecl.
électrique, jantes amovibles, fr. 8700.00 

Sedan, conduite intérieure, 4-5 places avec 
démarreur et^écl. électrique et j amov.

fr 12850.00
Châssis ordinaire pour taxi et camionettes 

avec jantes amovibles. . . fr 5.600 00 
Châssis camion Truck pour charge utile 

de 1250 Kgr. monté sur gros pneus fr. 7175 00 j 
Tracteur Fordson........................ fr. 7550.00

AGENCE DIRECTE-.

L’Electro-Mécanique
Rue des Horticulteurs. C0URTRAI

■“ Téléphone S 06  ---------

Atelier de Réparation de toute? marque
Tournage, Fraisage, 

Rectification, Soudure autogène, 

Réparations de Dynamos de voitures, 

Charge d’accumulateurs. Vulcanisation. 

ACHAT -  VENTE -  LOCATION 
Pneus, Huiles et Accessoires.

Le TRACTEUR FORDSON est l’idéal et le 
rêve de tous les Laboureurs consciencieux.

Dépôt régional d’Essence SINC0-GAS0LINE.

Alb. V A N JV EST E- V A N HOUTT K
Tafelhouder (Traiteur)

- Gentstraat 3 5, ISEGHEM -
Opvolger van ’t oud gekend huis 

Vanhoutte-Neyrinck van Housselare 

Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 

1NSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGENHEIDSDINERS 

Matige prijzen — Fijke en Burgerskeuken 

Verhuring van Tafelservies.

Zwak, Aan Bloedgebrek Lijdend 
en Zenuwachtig.

De gezondheid plotseling terug gekomen door de 
Dr. C a sse ll’s Tabletten.

Mejuffer Florence Parker, 11, Aspinall 
street, East Siddal-bij, Halifax, zegt: “ Twee 
jaren geleden werd ik ziek, ik verloor al mijne 
krachten, mijne zenuwen verzwakten schrikke
lijk, en ik had geen eetlust meer. Mijne 
moeder deed al het mogelijk om mijne eet
lust door goede spijzen te verwekken, doch het 
hielp niet. Zeer dikwijls leed ik aan hart
kloppingen en somtijds aan duizelingen die my 
deden vreezen door de straat te moeten gaan; 
ik beefde op mijne beenen en mijne zenuwen 
deden mij schrikkelijk lijden. Mijn toestand 
wiasi tpijnlijk 'te beschouwen; zoo bleek en. 
bloedgebrekkig was ik geworden dat iedereen 
geloofde i!k zou sterven.

“ Niet een geneesmiddel deed mij een goede 
werking, tot den dag op de welke ik de Dr. 
Cassell’s Tabletten beproefde. Dan verander 
de mijnen toestand op eene wonderbare wijze, 
mijne eetlust fwam terug, mijne gezondheid 
verbeterde en na eenige weken was ik gereed 
mijne werk te hernemen. Sedert ben ik nooit 

meer ziek geweest, genist nu van eene voortreffelijke gezondheid, en nooit ie 
voren was ik zoo levend en zoo werkzaam geweest.

r. Cassel
Tabletten

Universeel familie geneesmiddel teçen

Zenti waf m a ttin g  Slapeloosheid H artklopp ingen
Zenuw zw akheid Bloedgebrek Levensafm atting 
;e n u  w o.tsteking Siechte spijsvertee^ngZenuwachtighetd 
Neurasthenie U itp u tt in g  Nierenziekte

B i jz o n d e r s  a a n b e v o le n  a a n  d e  v o e d e n d e  m o e d e r s  e n  a a n  
d e  p e r s o n e n  d ie  d e  k r i t i s c h e  t i j d v a k k e n  v a n  h e t  le v e n  
d o o r g a a n .  O c k t e r  C a s s e l l ’ s  C o .,  L t d . ,  M a n c h e s t e r ,  E n g la n d  
A lg e m e e n  d e p o ï  v o o r  B e lg ie  e n  h e t  G r o o t  H e r t o g d o m :

M a is o n  u o u i6  S a n d e r s ,  2 2 ,  R u a  t U  l a  G la c iè r e ,  B r u s s e l .

P R I J S  3  F R  E N
1. 5 0 F R

( h e t  g r o o t  
model bevat 
d r ie  m a a l 'net 
k le ine^ V e r  
koch t door de 
a p o th eken  i n 
a lle  werelddee- 
len . V raa g  de 
Dr. C a s  sell’s 
T a b  le tten  en 
w eigerd a - l e  
n a m a k in g .

N E E M T  T W E E  
T A B L E T T E N .

b i j  het s lapen  

g a a n  en ge zu lt 

bem erken  hoe 

goed ge s lapen  

z u l t :  vervolgd

en ge z u lt  wel 

d ra  de vreugde 

kennen  k ra c h t 
en gezondhe id  

te  bezitten

Te koop te 

VERHAMME


