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VERGOEDINGEN.
Er zijn nu reeds een half dozijn kon- 

ferentien gehouden om Ie zien door wélke 
middelen men Duitschland zou kunnen 
dwingen de 132 miljards goud schade
vergoeding te doen betalen tot welke 
het door het Vredeverdrag van Versailles 
veroordeeld werd. Tot hiertoe zijn al die 
Konferencies uitgeloopen op : zero.

Men heeft het tooevrmiddel niet ontdekt 
dat Duitschland zou in staat stellen zijne 
'oorlogschuld te voldoen in goud ; hetgeen 
zooals we reeds gezegd hebben een hoop^ 
ken goud uitmaakt van 34 miljoen kilos

Zooveel goud kan Duitschland niet 
bijeenkrijgen doodeenvoudig omdat er 
zooveel goud niet in de wereld is.

— Wisten de Bondgenooten dat ook 
niet ? zal men vragen.

— Heei zeker, dat ze dat wisten, want 
iedereen in de wereld weet dat zulke 
groote hoeveelheid goud niet beslaat.

— Waarom dan hebben ze die uit
zinnige vraag gedaan ?

Daarvoor is er meer dan eene oorzaak. 
De fransche kolonel Gautier zegt aan
gaande die kwestie het volgende :

« De betaling der herstellingen zou 
« veel beter verzekerd geweest zijn, dan 
« door het onverteerbare Vredesverdrag 
« van Versailles, indien de Bondgenooten 
« zich met elkander verstaan hadden 
« om aan Duitschland eene bepaling op 
« te leggen van daaromtrent den voigen- 
« den inhoud :

« De herstelling van al de verwoeste 
« gewesten in Belgie, Frankrijk, Italie,
« Rumenie en Servie, zal gedaan worden 
« door de zorgen en ten koste van de 
« vijandige gouvernementen — (dus 
« Duitsche) — onder toezicht der bond- 
« genooten :

« De ontruiming der bezette (Duitsche)
« streken zal gedaan worden, naarmate 
» en in verhouding van de voltrokkene 
« herstellingen. »

* *

Inderdaad, zal men zeggen, dat was 
eene goede manier van de kwestie op 
te lossen.

Waarom dan hebben de bondgenooten 
niet gezocht zich te vergoeden op eene 
manier die praktisch te verwezenlijken 
was ?'

Waarom hebben ze niet gevraagd dat 
de Duitschers onmiddelijk begonnen met 
de puinen van den oorlog weg te ruimen ; 
met de gronden effen te maken ; spoor-, 
tram- en steenwegen., bruggen, viaducs, 
waterbuizen, huizen, hofsteden, scholen, 
kerken, torens enz. te herbouwen ?

Volgens den heer Tardieu, was Enge
land tegen die manier van vergoeding, 
omdat de Duitschers hem daardoor ka
lanten hadden kunnen ontnemen.

Ook nog omdat : als Duitschland in 
natuur betaalde, het zooveel te minder 
zou te betalen gehad hebben in geld

Engeland heeft weinig stoffelijke schade 
op zijn grondgebied en volgens het verdrag" 
van Versailles komen hem 22 per cent 
der schadevergoeding toe.

Daarbij de werklieden-syndikatcu waren^. 
er tegen, dat de herstellingen door' "de 
Duitschers gedaan werden in hun eigen 
belang.

In Frankrijk aanvaardde men eene 
gedeeltelijke betaling bij middel van kolen 
omdat Frankrijk toch geene kolen genoeg 
voortbrengt. Het heeft 54] miljoen ton 
kolen noodig en bracht er maar 35 miljoen 
ton voort, en in den oorlog werden de 
kolenmijnen van Noord-Frankrijk groo- 
tendeels vernield,
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Duitschland deed al wat,. 1 iet kou om 
zoo weinig mogelijk kolen aan Frank
rijk te leveren, en het werd hierin onder
steund door Engeland, opdat Frankrijk 
zooveel te meer kolen in Engeland zou 
moeten koopen.

Men ziet dat kleingeestigheid ook ver
borgen zit in de plooien der mantels 
van de groote diplomaten.

Volgens den vrede van Versailles moet 
Duitschland .aan Frankrijk jaarlijks 3,5 

j miljoen ton kolen leveren.
Op de Konferencie van Spa werd be

paald dat Duitschland maar 2 miljoen 
ton ' leveren moest, aan vreemde landen 
waarv.au 1,6 miljoen ton aan Frankrijk; 
de overige 400 duizend ton aan verschei- 
deneri.

Daarbij eischte Engeland dat de prijs 
der Duitsche kolen van 86 op ongeveer 
100 fr. gebracht werd; zoogezegd om 
aan de Duitsche koolmijners hoogér loon 
te kunnen toestaan, maar in werkelijk
heid om de prijzen der Duitsche kolen aan 
denzelfden prijs te brengen als die der 
Engelsche, en opdat de Franschen daar
door geene reden zouden hebben om 
Duitsche kolen te verkiezen.

I  _ Krachtens de „Konferentie en het ver
drag van Wiesbaden tusschen de heeren 
Loucheur, voor Frankrijk, en Rathenau 
voor Duitschland, mag Frankrijk aan 
Duitschland, voor 5,5 miljards goud 
Ie veringen vragen in natura van 1921 tot. 
i926.

Dat verdrag beviel noclr bevalt niet 
aan Engeland, maar niettegenstaande heeft 
Frankrijk ten slotte ingezien dat het vooral 
door leveringen in natuur is dat er van 
Duitschland iets te verwachten valt.

De Belgische afgevaardigden MM 
Theunis en Jaspar hebben nu ook eene 
overeenkomst ^getroffen, na het mislukken 
der Konferencie van Londen, om ver
goeding te bekomen van Duitschland.

Men hoopt en zelfs men verzekerde 
dat zij erin zouden gelukt zijn, verbinte
nissen t.e bekomen van Duitschland aan 
welker eer zou gedaan worden.

De Besprekingen te Berlijn.
De mededeelingen van verleden Zaterdag 

en Zondag uit Berlijn ontvangen lieten 
weinig eenen degelijken uitslag in de 
onderharidelingen te zien bereiken.

Men verwachtte zich dan ook Zondag 
te Brussel aan de afbreuk der besprekin
gen en den terugkeer der Belgische af
gevaardigden uit Berlijn

De Belgische regeering gaf aan hare 
delegatie onderrichtingen strekkende om 
het moratorium termijn van 6 maanden, 
voorzien door de Kommissie vau her
stellingen niet te overschrijden, hoewel j 

M. Delacroix persoonlijk genegen scheen, 
de achtien maanden gevraagd door de | 
Duitschers, toe te geven.

Daaruit volgde de schorsing der on- 1 
derhandelingep, die echter door de Duit
sche bladen niet als eene afbreuk wordt j 

aan zien.

Met uitzondering van de uiterst recht- 
sche organen, is de pers Van gevoelen, 
dat xie voorloopige beslechting der on- 
derhandelingen met Belgie niet met een 
breuk kan gelijkgesteld worden. Een 
akkoord werd, over bijna al de punten 
bereikt en men hoopt dat de Kommissie 
voor herstel der B dgische regeering zal 

machtigen om verlenging der vervalter

mijnen toe te staan. .

' men te Brussel denkt van den toestand.
'en vraagt zich af, in de officieele 

kriï.'gen te Brussel, hoe de Duitschers 
hunne eigene belangen derwijze hebben 
:,ii sen miskennen,f van alle mogelijkheid 
vü.n overeenkomst met Belgie te verbeuren. 

Wij zullen, zegt men, genoodzaakt 
-vu, ingevolge de beslissing der kom- 

ui sie van'herstellingen, gouddepots te 
i - •■•hen Indien het Duitsche rijk hals- 

si vig blijft, en ook die waarborg weigert, 
dan moeten de dwangmaatregelen in 
werkking treden.

De Duitschers zullen, misschien vóór 
Hen 15en, nog aanneembare voorstellen 
doen, en de Belgische regeering zou de
ze! ve voorzeker niet « a priori » verwer
pen.

De;handelwijze der Duitschers versterkt 
in elk geval de eenheid van front der 
Bondgenooten

Nooit kon men eène verdaging van 
1S maanden, voor de betaling van 270 
miljoen aanvaarden, zonder de verdere 
betalingen der toekomst in gevaar te 
brengen. De Belgische regeering moest in 
alle geval de handen vrij houden, en 
de volledige kwestie der schadeherstel- 
liugen, die in haar geheel moet bestudeerd 
worden, overlaten aan de konferencie 
van November.

Bedevaart naar
’t verre Lourdes.

De Bedevaartreizen naar Lourdes voor dit 
jaar loopen ten einde ; maar die van ’t jaar 
1923 liggen in ’t verschiet. Nog nooit was er 
zooveel volk dat O. L Vrouw ging vereeren : 
dat bestätigen de L urdenaars zelve. Rond 8 
September waren er 80 < U0 pelgrims in dat 
stedeken van 10 tot 12 duizend inwoners ; 
zoodanig dat kerken, bidplaatsen, statie en alle 
openbare gebouwen, met strooi op den vloer 
bedekt werden om de tallooze te rust te zetten, 
die in hotels of bijzondere huizen geen plaats 
meer vonden. - >'n, laat het ons hopen, 
’t en zal niet verminderen. Ter jare zullen er 
nog meer zijn !. .

' ;ch ! hoe zoet die herinnering van een Be- 
'Jevaartreize naar Lourdes ! Ge moet daar ge
weest zijn om dat te kunnen begrijpen.

Onze Iseghemsche groep, met wat vrienden 
en kennissen uit ’t omliggende, bestond uit
71 Bedevaarders. - En vraag nu maar, in 

e verschillige huiskringen van degene die 
tmègingen. waarover er daar. sedert, de weer
komst, gesproken w o rd t? . Over Lourdes!., 
en van weerkeeren !!!. .

Üverjaar drukten we in « De n) Iseghemnaar » 
een uitgebreide beschrijving over de Reis der 
\ ieveeruigden van St Tillo’s Turners en andere 

■Bedevaarders Dit jaar had onze geestelijke 
uitstap denzelfden b ijv a l; . , en ter ja re ? .,  
’t Moet nog beter zijn !

i  n we zijn besloten dât te bewerken
*

* *
Dl Be ievaart gaat naar Lourdes in de tweede 

he If van Oogstmaand, volgens overeenkomst 
met het fransch Trein-Ministerie e n ’t Bestuur 
van Vlaanderens Bedevaart ». De groote knoop 
voor de Bedevaarders is : vooruitzicht. .. en 
geld !

Vraag : Hoeveel kost die reis naar Lourdes ?
Antwoord : De reis zelf : (prijs 1921) : 

trein : 180 fr. (3e klas), 
verblijfkosten : 150 fr

Wat nu betreft al de vrije onkosten (ver 
teer, geschenken die ge meebrengt), dat moet 
erbij gerekend worden.

*
* *

't Slechtste van al is, dat als ’t Juni of Juli 
vor t, iedereen zou willen met Oogst naar 
Lourdes gaan ; maar... de Geldbeurs is leeg !! 
oï daaromtrent, door allerhande omstandigheden.

Daarom stellen we aan al degenen die be
igeren in 1923 den Bedevaart naar Lourdes 
méé te maken, het volgende voor :

1 Eiken Zondag, van 9 tot 10 uren, wordt 
«mder toezicht en verantwoordelijkheid van 
den Bestuurder der Jongelingen-Congregatie, af-

irift gegeven van de gestort: sommen voor 
Je Bedevaartreis naar Lourdes.

2 Het gestorte geld kan enkel met 1 Oogst 
S923 wedergevraagd worden.

3 Indien de o rstandigheden het toelaten, 
kan net gestorte geld blijven berusten voor 
het jaar 1924.

AANKONDIGINGEN : 
Notarieels en andere 0.40 per regel. 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

4. Wij zouden zooveel menschlievende « Eere- 
leden » begeeren als ’t zijn kan.

*
* *

De eerste Bijeenkomst voor de Stichting der 
« SPAARKAS VOOR LOURDES » 

is gesteld op morgen, 17 September 1922 
in de Jongelingen Congregatie te 9 uren voor
middag.

DERDE EEUWFEEST
der Heilige Congregatie 

tot Voortplanting des Geloofs 
1622-1922.

Haar Eerste Martelaar : St Fidelis van 
Sigmaringen, Minderbroe ier-Capucien.

Een vreeselijke geesel was in d e X V Ie e u w  
over Europa losgeborsten. De noodlottige 
levensslenter, de ontbinding en het bederf van 
het mensclielijk element dat hier op aarde het 
goddelijke steeds vergezelt, de loom- en slape
righeid der vrienden van het goede, de valsche 
vermetelheid der boozen, het slechte voorbeeld 
bij de hoogere standen en het gemakkelijk 
navolgen door de lagere, de terugkeer tot het 
heidendom in publiek en ’t privaat leven, hadden 
in Europa te dien tijde de schrikwekkende 
storm der Hervorming of van het Protestan 
tisme ontketend, welke aan het hert der Kerk 
zoovele volken ontrukte.

Maar God, om de eer zijner Kerk steeds 
bezorgd, wilde bewijzen dat zijne Zaligmakende 
hand niet verre, was, dat de schatten van waar- 
en heiligheid in de kerk niet uitgeput en waren. 
Aldus geschiedde het dat de eeuw der her
vorming. de eeuw van ’t Concilie van Trente 
werd de eeuw van den wederopbloei der oude 
kloosterorden, de eeuw waarin talrijke nieuwe 
orde-familien ontstonden, de gouden eeuw der 
heiligheid, de eeuw van den H Ignatius, den 
H. Carolus Borromaeus, den H. Franciscus 
Xaverius en de H. Theresia. Dit alles is Godes 
werk ; doch God deed nog meer. Om de Kerk 
zijne Bruid, te troosten en Haar schadeloos 
te stellen voor het afscheuren van zoovele 
volkeren, riep Hij, de Congregatie tot Voort
planting des Geloofs ten jare 1622 in het leven. 
Wat meer is, met eene gansch bijzondere 
liefde zou God over die jeugdige instelling 
waken en haar op rotssterke grondvesten op
trekken. En daar geen steviger grondslag gelegd 
kan worden als de grondslag van ’t bloed, daar 
het Oude zoowel als het Nieuwe Verbond op 
het bloed gesteund waren zoo ook wilde God 
de stichting der Congregatie tot Voortplanting 
des Geloofs met het bloed van eenen martelaar 
bezegelen, met het bloed van St Fidelis van 
Sigmaringen, Minderbroeder Capucien.

*
* *

I. St Fidelis als jongeling en Capucien.
Sigmaringen een steedje Zwaben, genoot ten 

jare 1577 het voorrecht den H. Fidelis te zien 
geboren worden.!Zijn voorgeslacht was afkomstig 
van Antwerpen, en had eerst omstreeks 1529 
wegens de hervo mingstroebelen een rustig 
toevluchtsoord aan den Donau gezocht.

Vader Joannes Roy bekleedde meermalen het 
burgemeestersambt eu was zeer gezien. Uit het 
huwelijk met Genoveva Rosenberger van Tu 
bingen waren meerdere kinderen geboren, 
waarvan de twee jongste Marcus en George 
heetten.

Godvruchtig opgevoed toonde Marcus bijzon
deren aanleg voor de wetenschap en begon 
met George, die in 1604 Capucien werd, zijne 
studiën in de rechten aan de universiteit te 
Frieburg in Breisgau.

Als student wist Marcus zich te behoeden 
voor het bederf, dat zoovelen aan de hooge- 
scholen naar ziel en lichaam ten gronde richt. 
Zorgvuldig onthield hij zich van allen sterken 
drank en van eiken omgang met losse makkers 
of personen van het ander geslacht.

Den 7 Mei 1611 promoveerde hij tot Doctor 
in de rechtsgeleerdheid en vestigde zich dadelijk 
te Ensisheim

Aan den rechtbank onderscheidde de jonge 
advocaat zich door zijne rechtveerdigheid en 
trad moedig op voor de verdrukte armen, 
weduwen en weezen Spoedig echter zag hij 
de gevaren van zijne nieuwe loopbaan en kreeg 
een w a l' van zijn ambt vreezende op dien 
weg zijne zaligheid in gevaar te brengen. God 
verlichtte hem ; de ervaren rechtsgeleerde besloot 
het kloosterleven in de Orde der Minderbroeders 
Capucienen te omhelzen, nadat hij nauwelijks 
één jaar gesmaakt had, wat de wereld zoo
genaamd haar geluk roemt.

De 4e October, fepstdag van S. Franciscus, 
1612 was voor Marcus Roy een gelukkige dag ; 
de dag waarop hij op den leeftijd van 35 jaren 
tegelijk zijn eerste H. Mis opdroeg en Capucien 
werd.



Toen Marcus dan, getooid met de priesterlijke 
feestgewaden, voor de eerste maal het altaar 
betrad om het heilig offer op te dragen en 
zijn gelaat van heiligen eerbied en liefdevuur 
schitterde en gloeide als het aangezicht van 
eenen engel, toen hij met het goddelijk offerlam 
in de reine handen onder een vloed van tranen 
zich zelven en alles wat hij bezat, zijn leven 
en zijne rijkdommen, zijne talenten en zijne 
verwachtingen, als een brandoffer aan God 
opdroeg, toen kon het meest verharde gemoed 
een gevoel van ontroering niet weerhouden. Doch 
de vrome aandacht en feestvreugde der aan
wezigen werd tot geestdrift opgevoerd, toen 
de pasgewijde priester na zijne eerste H. Mis 
aan de voeten van Pater Angelus, gardiaan 
van ’t klooster, nederknielde en het boetekleed 
van den armen Franciscus van Assisië aan
kleedde.

Op dat aangrijpend oogenblik, als door een 
hoogeren geest verlicht, sprak de kloosteroverste 
tot den pas ingekleeden Marcus, die den 
kloosternaam van Fidelis ontving hetgeen 
« getrouw > beteekent ) deze profetische woorden:
« Esto Fidelis..., wees getrouw tot den dood 
en ik zal u de kroon des levens geven »

Dat opwekkend en vermanend belofte-woord 
drong diep door in jj’t hert van den novice 
Fidelis ; hij schreef het in al zijne boeken als 
kernspreuk van zijn verder leven. Ia, getrouw 
wilde hij al de plichten van zijn nieuwen le
vensstaat beleven, getrouw zou hij zijn in de 
kleinste zaken, opdat hij ook getrouw zou 
blijven in het grootere, getrouw tot in den 
dood. __________  ’t Vervolgt.

Schrikkelijke instorting 
in de Pastorij 

van Wytschate bij IJperen.
De meid van E. H. Pastor. Stephanie Duyck 

van Iseghem vindt men dood onder de puinen.
Stephanie Duyck oud 54 jaar, geboren te 

Iseghem dochter van wijlen Louis Duyck en 
Theresia Clement woonde sedert vele jaren als 
dienstmeid bij E. H. Van Liere Pastor van 
Wytschate. Met het uitbreken van den oorlog 
waren zij gevlucht langs Poperinghe en ver
bleven aldaar merkelijken tijd. Binst den oorlog 
kwam E. H. Van Liere subiet te overlijden, 
dan is Stephanie ’t Zuiden van Frankrijk inge
gaan alwaar zij in dienst ging bij een arme 
pastor van een kleine buitengemeente-

Na den oorlog trad zij in dienst bij E. H. 
Verscheure gewezen onderpastor van Wytschate, 
sedert tot de pastorij van Wytschate bevorderd.

Wytschate is een dezer zuidwestelijke gemeen
ten der Provincie waar Duitschers en Engelschen 
beurtelings meester waren De verdedigings
werken werden er bijzonder stevig ingericht. 
Een groot deel van dit gebied werd ondermijnd, 
deels door ondergrondsche gangen en kuilen, 
welke opgepropt werden met dynamiet, schietpoer 
enz., en deels door onderaardsche krochten 
en loopgangen, gegoten in cementbeton, en 
dienende tot bergplaatsen, dekkingsposten en 
geheime verbindings- en aanvoerwegen. Derge
lijke onderaardsche betongangen werden bijzon
der in de streek van Waasten en Wervick 
aangetroffen. De gemeente Waasten onder andere, 
was aldus heelemaal ondermijnd.

Te Wytschate en omtrek gebeurden de on
dermijningen meest in lossen grond, zonder 
betondekking. Die onderaardsche gangen en 
kuilen werden door de Engelschen met schiet
poeder gestopt- Op die wijze is geheel de ge
meente Wytschate in de lucht gevlogen door 
eene verschrikkelijke ontploffing, waarin duizen
den Duitschers verhakkeld werden. Dit gebeurde 
na de herovering door de Duitschers van 
Wytschate, in 1918. De Engelschen hadden 
van op afstand de ondergrondsche poeiergangen 
doen losbranden. Door die ontploffing is het 
meer van Wytschate ontstaan, een diepen kuil, 
die vol water is geloopen en aldus een vijver 
van verscheidene hectaren oppervlakte vormt.

Het is te vermoeden dat er te Wytschate 
nog veel ondergrondsche gangen en kuilen 
bestaan.

E. H. Pastor was nu sedert den oorlog in 
eene barak ’t huis, gelijk vele andere priesters 
en pastors aan ’t front. Er was sedert daar 
een klein huisje dicht bij gebouwd, dat nu 
zou dienen tot pastorij, tot dat de nieuwe 
pastorij zou opgebouwd worden. Sedert eenige 
dagen was men beginnen verhuizen en reeds 
Maandag zou men de barak verlaten hebben.

Het was Zondag toen E H. Pastor bezig was 
in de kerk de mis te zingen voorde parochianen, 
dat het ongeluk zich voordeed.

De meid was in de barak bezig met haar 
huiswerk, opeens is een deel van den planken 
vloer der barak in den grond gezonken, juist 
op de plaats waar Stephanie Duyck op een 
stoel zat. Niemand had iets gehoord. Het is 
toen een der koorknapen na de hoogmis met het 
zilverwerk der Kerk naar de pastorij ging, dat hij 
niemand in of rond het huis zag, hij E. H. 
Pastor is gaan verwittigen. Toen de Pastoor 
ter plaats kwam zag hij een diepen kuil te midden 
der barak van 2m.50 diepte.

Aanstonds kwamen eenige geburen toegesneld, 
die de reddingswerken inrichtten. Na langen 
tijd moeilijken arbeid, en ondanks het gevaar 
voor verdere instorting, gelukte men er in 
Stephanie Duyck uit den put te halen langs 
den buitenkant der barak. De arme vrouw lag 
bedolven onder de balken, de meubels en den 
huisraad. Het slachtoffer had opgehouden te 
leven. Denkelijk moet zij op den slag dood 
gebleven zijn. Het lijk was overdekt met groote 
kwetsuren. Stephanie had zich in den val de 
helft der tong afgebeten. Wat verder in de 
kamer stond het middagmaal op de stoof te 
koken.

Het parket werd verwittigd om ter plaats 
een onderzoek te komen instellen.

Daar er zulke groote vrees heerscht onder 
de parochianen van Wytschate, de kerk, in de 
nabijheid staande der ingestorte Pastorij, en 
zich ook op dezelfde hoogte bevindende, heeft 
E. H. Pastor door deskundigen den grond doen j 
onderzoeken.

Na het ongeval wierd de familie Duyck ver- ! 
wittigd. De moeder van Stephanie, Tresken 
Duyck die 87 jaar oud is verblijft in ’t hos- j 

pitaal, en hare broeders en zusters wonen al j 
in en rond Iseghem. I

De Maandag is hare familie naar Wytschaete 
gegaan en Woensdag had de begraving plaats 
onder eenen grooten toeloop van parochianen.

De ouders van Stephanie, Louis Duyck-Cle- 
ment vierden hun gulden jubelfeest te Iseghem 
in April 1907 Ter dier gelegenheid hadden 
schoone feestelijkheden plaats onder het voor
zitterschap van E H. Delputte, alsdan onder
pastor te Iseghem, bestuurder der Xaverianen, 
van welk genootschap de jubilaris Louis Duyck, 
deelmaakte. Dien dag was geheel de stad in 
feest. Aan de herberg De Belle Vue, Rous
selarestraat waar de feestelijkheden plaats hadden 
kon men ’t volgende dichtstukje lezen :

Aan iedereen wordt het niet gegeven 
Vijftig jaar in deugd en trouw te leven. 
Gelijk aan Tresken en Louis 
Helaas de tijd is snel voorbij 
W ij wenschen nu dit iechte paar 
Dat ze leven lang nog menig jaar.

Het beproefde Wytschaete.
Dit ongeluk heeft in de streek eene groote 

verslagenheid verwekt. Wijtschaete is de front- 
gemeente, die wel het zwaarst beproefd is
geworden, zoo tijdens als na den oorlog. Bij 
den wapenstilstand bleef er van het weleer
zoo bloeiende dorp niets meer over. Van al
de huizen was er geen steen op steen ge
bleven. Wanneer wij ons in December 1918 
ter plaats bevonden, waar Wytschaete eens 
oprees, zochten wij vruchteloos naar de plek 
waar vroeger de kerk had gestaan. Daar be
stonden zelfs geen puinhoopen, die konden
aanwijzen waar vroeger dit of dat gebouw 
oprees.

Katholieke Burgersbond
Secretariaat van den Leertijd.

Het secretariaat voor den leertijd dat door 
toedoen van den Katholieken Burgersbond ge
sticht werd, is door ’t Ministerie van Ekono- 
mische Zaken goedgekeurd en aanveerd, en 
diensvolgens reeds in Werking

Buiten het groot voordeel dat eigenlijk het 
doel is dezer stichting, namelijk goede vak
mannen te vormen wat voor iedereen van 
groot belang is, geeft de Staat nog eenige 
voordeelen als aanmoediging. Zoo bijvoorbeeld : 

Voor den Patroon-leermeester tot 400 fr.

Voor de leerjongens een bekwaamheidsdiploma 
en 125 fr. indien de leerjongen de proef met 
voldoening onderstaat. 150, 175 of 200fr. naar 
gelang hij de proef met onderscheiding, met 
groote onderscheiding of met de grootste on
derscheiding aflegt.

Dit geldt voor meisjes als voor jongens. 
Ouders kunnen hunne eigene kinders 

als leerjongens hebben, in dit laatste geval 
echter is het enkel de leerjongen die de gel
delijke premie trekt.

Het secretariaat is open iederen eersten en 
derden Zondag der maand van 11 tot 12 ure 
in de « Café Royal » Nieuwstraat.

Het Bestuur is als volgt samengesteld : 
Voorzitter, M. Jules Verstraete ; Schrijver, M. 

C. Bourgeois; Commissarissen, E.H Ghesquiere, 
MM Alfons Paret. Hector Vandommele en André 
Werbrouck; Bestuurleden, Behaeghe Jules, De- 
coutere Albert, Dejonghe Camiel Duyvejonck 
Julien, Huyghe Sylvain, Laridon Jérôme, Le- 
fevere Cyriel, Seynaeve Omer, Sintobin Cyriel, 
Spriet Benoit, Van Overbeke Frederic en MM. 
Rosseel Jean en Sintobin Odile, Hulpschrijvers 

Het is e hopen dat de Iseghemnaars, alsook 
de inwoners van de omliggende gemeenten het 
voordeel dezer inrichting beseffende er nut 
zullen weten uit te trekken.

Bij deze worden de leden bericht dat het 
den Heer Gilot zal ónmogelijk zijn den laatsten 
Zondag van September naar Iseghem te komen, 
daar hij in ziekverlof is tot einde dezer maand.

Zijn bezoek zal dus uitgesteld worden tot 
Zondag eersten October aanstaande.

Boomteeltkring — Iseghem.
In de vergadering van verleden Maandag 

heeft den boomteeltkring van Iseghem beslist 
deel te nemen aan het kongres van Tuinbouw
tentoonstelling, die zal plaats hebben te Brugge 
op Zondag 24 September aanstaande in de ge
bouwen van de Koninklijke hofbouwmaatschappij 
Steenbrugs;he wandeling Men zal er spreken 
over de merkweerdigste fruitsoorten waarvan 
de teelt dient meer uitgebreid te worden in 
West-Vlaanderen. Er zal ook gesproken worden 
over de hoedanigheid van den grond, den vorm 
der boomen, den volksnaam van de variëteit, 
hare hoedanigheid, of de vrucht goed bewaard 
en verkocht wordt, de groeikracht der boomen, 
ziekten, enz ..

Dit congres beloofd uiterst belangrijk te zijn, 
Vele leden van den Boomteeltkring zijn reeds 
ingeschreven andere bijtredingen worden ver
wacht. De reis zal aan verminderden prijs 
kunnen gedaan worden, ’s Morgens vertrek uit 
Iseghem om 7.02 ure terug uit Brugge om 
6.23 ure ’s avonds.

Voor verdere inlichtingen en inschrijving zich 
te wenden bij den Heer Voorzitter Joseph 
Nonkel, Marktstraat, Iseghem.

Tragisch einde der Kermisfeesten.
Sedert den oorlog heeft men in sommige 

plaatsen te Iseghem danszalen opgericht Nu 
met de kermisdagen wierden die zalen druk 
bezocht door ’t volk van Iseghem en ook van den 
omtrek. Vele kwamen er naartoe met hun ker
misvolk. Verleden Zaterdag is de genaamde 
U. Deprez, oud 38 jaren, geboortig van Iseghem, 
vroeger te Ingelmunster wonende en nu te 
Brussel, in de zaal Patria gegaan, waar alles 
zeer luisterlijk en kostelijk geinstalleerd is voor 
danspartijen Nauwelijks had zij een weinig 
gedanst of zij zette zich neder en stierf schielijk. 
Dit gebeurde Zaterdag avond rond 6 ure. 
Eenige oogenblikken nadien nam de dans weder 
aan. Die vrouw wierd alhier Dinsdag begraven

Toen de politie om middernacht de zaal 
deed ruimen waren er nog van 1200 à 1500 
personen in — Hoe is Iseghem toch veranderd 
sedert eenige jaren ! ! !

STRAATSCHENDERIJ.
Dinsdag nacht was er late leute rond de 

Melkmarkt, (nu de Vrijheidsplaats). Sedert den

oorlog heeft de Burgemeester M. Bral daar een 
aangenaam bloemenperk gemaakt en er de 
Vrijheidsboom doen planten. Nu baldadigaards 
hebben het bloemperk zeer beschadigd. Dit ge
beurde, zegde Ivo Boone, die op de Melk
markt woont, rond 3 1 <2 ure van den morgend 
Ivo was opgestaan om het groot lawijd die 
er gemaakt was, deed eene ronde langs de 
Markt en toen hij terug kwam was de schade 
gebeurd.

De politie doet opzoekingen om de daders 
te vinden.

Zitting van den Gemeenteraad.
Het verslag van de Zitting van de Gemeen

teraad op Vrijdag 15 dezer gehouden zal in 
ons naaste nummer verschijnen.

Vlaggefeest.
Morgen Zondag 17 September zal de inhuldi

ging plaats hebben der Vlag aan de oorlogs- 
Invalieden en verminkte soldaten, geschonken 
door de mildadigheid der Burgers van Iseghem. 
Een schoon feest zal ter dier gelegenheid plaats 
hebben, waarna prachtige stoet, muziekfeest, enz.

De stoet vormt zich aan de van den Bogaerde- 
laan. Het muziek van het 4 Linieregiment 
zal een prachtig concert spelen op de Markt. 
Daar de bijzondere programma’s nog niet ge
reed waren kon het komiteit dezelve niet mede 
deelen op tijd.

BERICHT -  Avondschool.
De avondleergangen beginnen in de Stads 

school op Maandag 2 October aanstaande, om 
6 ure ’s avonds. Deze die de lessen begeeren 
te volgen gelieven hun aanvraag schriftelijk te 
doen voor I October. Er wordt een volledige 
kursus in Fransche taal ingericht

Namens het bestuur,
H. LOONTJENS.

I Kerk der Paters Capucienen —  Iseghem

D E R D E  E E U W F E E S T
van het zalig afsterven

van St Fidelis van Sigmaringen,
eerste martelaar der Capucienen-orde en 

Patroon der Congregatie tot Voortplanting des 
Geloofs 1622-1922.

Orde der Goddelijke Diensten :
VRIJDAG 22 SEPTEMBER ’s morgens om 0 1/4 u. 
Mis; —  ’s avonds om 5 12 u Rozenkrans, 
lof en lofrede van den H Martelaar door 
P. Rogerius.

ZATERDAG 23 SEPTEMBER ’s avonds 5 1/2 Lof 
ZONDAG 24 SEPTEMBER 

MISSIEDAG in de STAD
's morgens sermoen over het missiewerk door 
P. Rogerius, onder al de missen.

Na de Hoogmis Te Deum.
N. B. — Al de Iseghemnaren, vooral de 

Derde-Ordelingen worden vriendelijk verzocht 
die feesten bij te wonen.

De B ank  van K o r tr ijk
(oude bank Rou.sselare-Thielt) 

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

EMELGHEM. -  De meisjesschool komt aan 
een buitengewonen uitslag- Zestien op zeventien 
die het uitgangsexamen van de lagere school 
hebben afgelegd verwerven hun diploma. Daarom 
gaan onze welgemeende wenschen, om dien 
heerlijken uitslag, naar die gelukkige kinders, 
hunne waarde ouders en zekerlijk toch naar 
de eerwaarde Zusters meesteressen.

’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.

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.

EEN P L IC H T. — 't Is uwen plicht aan vrienden 
en kennissen het bestaan der MONOPOEDFRS ken
baar te maken, want deze alleen genezen hoofd pijn, 
migraine, rhumatiek en griep. Te koop in dozen 
van 1.75 en 3 00 fr. te ISEGHEM bij de Apothe- 
kers-Depothouders : LALEMAN, VERHAMME en 
WYFFELS. Verders in alle goede apotheken.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN 

Leon Depoortere, zv. Michel en Elvire Vens, 
Krekelstr- 37. — Jeanne Defour, dv. Cyriel en 
Bertha Carette, Kruisstr. 36. — Daniel Mistiaen. 
zv. Jerôme en Maria Baert, Abeele 487 —
Etienne Buyse, zv. Michel en Augustine Mal- 
branque, de Pèlichystr. 7 — Simonne Hoche- 
pied, dv. Florent en Adriana Vandecasteele, 
Lendeledestr. 120 — Maria-Theresia Dalle, dv. 
Michel en Ghislena Devoldere, Rousselarestr. 55. 

STERFGEVALLEN :
Urbanie Deprez, dagl. 40 j. dv. Josephus 

en Barbara Geldhof — Maria-Theresia Dalle, 
15 uren, dv. Michel en Ghislena Devoldere.
— Daniel Mistiaen, 5 d. zv. Jerôme en Maria 
Baert.

HUWELIJKEN  :
Julius Vanderheeren, fabriekw. 34 j en El

vira Casier huish. 31 j — Camiel Bentein, 
kuiper 29 j. en Emma Vandecappelle, landb 
25 j. — Leon Bossier, borstelm. 27 j. en Rachel 
Dewulf, dienstm 22 j — Camiel Vervaecke, 
wever 23 j. en Zenobie Coppens, borstelm. 18j.
— Gustaf Vandekerckhove, handelsreiziger, 30 j. 
en Eugenia Delannoy, winkel. 38 j. — Cyriel 
Debooser, bankb 28 j. en Gabrielle Ghys- 
brecht, onderwijzeres, 29 j

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 nderw erp : Is de Congolees vatbaar voor 
Europeesche beschaving ?

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

O nderw erp  : Over de Capucijnen-Missiën. 

Ingang vrij
Onder de goddelijke diensten en onder de 

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

STAD ISEGHEM

Onderzoek van Commodo en Incommodo

B E R I C H T
H et C o llege  van Burgem eester en Schepenen der 

Stad Iseghem , brengt de belanghebbenden ter kennis 
da ’ , ten einde den diénst der gem eentelijke uitgaven 
te verzekeren, de gem eenteraad in zitting van i r> 
Septem ber 1922. besloten heeft do m achtiging te 
vragen tot het heffen voor de jaren  1922 en 1923 
der opcentiem en toegelaten  door de w et van 16. Juli 
1922,' te w eten :

40 opcentiemen op do grondbelasting.

5o « op de belasting op roerende zaken
geheven  van de inkom sten der in 
B elgie  aangevende kapitalen.

5o » op de bedrijfsbelastingen, op
de w insten van de nijverheids-, 
handels- o f iandbom vbedrijven en 
op de w insten van de vrije 
beroepen, van  de bedieningen of 
ambten, alsm ede van alle  andere 
w instgevende betrekkingen dan 
voorm elde bedrijven.

A lw ie  verm eent daartegen eenige bedenkingen of 
tegen spraak te moeten doen. w ordt uitgenoodigd 
dezelve schriftelijk  in te zenden bij het Stadsbestuur, 
binnen de vijftien dagen, te rekenen van heden ofw el 
ze te komen aangeven op M aandag 25 Septem ber 
1922. van 10 tot j i  m e voorm iddag, in het stedelijk 
sekretariaat alhier, a lw aar het proces-verbaal van 
onderzoek van Com m odo en Incommodo zal op ge
m aakt worden.

Iseghem , den 11 Septem ber 1922 
Bij B eve l :

De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen,

A. WERBROUCK. G. STAES.

Op Maandag 18 dezer te 6 ure 
in het Gildenhuis

FEESTVERGADERING
gegeven door de Kath. VI. Meisjesbond 

van Iseghem.

OPVOERING VAN HET

GARNAALMEISJE
Operette

Liederen en Voordracht 
Aanspraak door E. H. Allegaert 

van Rousselare.
Het geacht publiek van Iseghem wordt vrien

delijk uitgenoodigd.

vrije I n g a n g ; .

Kinderen worden niet toegelaten.
H et B estuur .

«■•****»*
$  Wij hebben ^  
3» slechts «ft> 
•  KOKO «  
^  gebruikt H

© Niets •  
® evenaa, c £  
•  KOKO 5  

£ « •••••»

! m  ESEfiLE 

H ßA R V ERST ERXE ft
doorschijnend als kristal, 
houdt geen verfstof in, noch 
olie, noch. vet, het verfriseht 
het haar en verschaft over
vloedig en zijdeachtig haar 
dat u het uitzicht van de 
jeugd geeft.

KG SCO houdt het uitvallen van 
het haar tegen en staat ver boven 
alle gelijksoortige Produkten. 

OVERAL TE KOOP 

3a25, 6 i—j JOi—*“ 
Bereid door 

K0KÛ MAïUCOPAS & C , Limited
Bevis Mark, LONDON E. C.

Algemeen depot voor België : 

Maison Louis Sanders 
22, Rite de Ia Glacière, .Brussel

W erpt uwe gele enveloppen van Shampoo-Koko niet weg 
geej ze terug aan deze aan wien g ij ze gekocht hebt, 18 zulke 
enveloppen geven recht aan een flesch jen Lotion Koko ter 
weerde van fr. 3.25 welke U zal gratis gegeven worden.

Te koop te Iseghem. bij VERHAMME, Marktstraat, 15 

WYFFELS. Marktstr. 13 en LALEMAN, Brugstraat. 53.



Stad ISEGHEM
NIJVERHEIDSSCHOOL

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.

De Bestuurder,
J. VERCOUTERE.

OCCASIE
TE KOOP ongeveer 4 0 0  p a n n e n  

Voor inlichtingen ten bureele van ’t blad.

j  KOMT W EDEROM  TE VERSCHIJNEN

’t M anneken u it  de Mane
Volksalmanak voor ’t jaar 1923.

Prijs i,,30 fr. te verkrijgen ten Buieele van ’t Blad.

Met den oorlog was ’t achtergebleven en 
’t is God zij gedankt thans verschenen wel 
en frisch gelijk voorheen. Burger, werkman 
en landbouwer zal het koopen en 's avonds 
bij den kachel zijne aangename vertellingen lezen.

rçgaa*EaSB3EP5 ; E2^-H!®3*HBSBSSESHi

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.

mmEVSM ssssama m

VERLOREN.
Wandelstok met gouden ring is Dinsdag na- 

j middag verloren, waarschijnlijk van aan de 
J  Statie tot het Koersplein. Terug te brengen 
ten bureele van ’t blad, tegen goede belooning.

Gedurende 8 jaren leed ik aan rugpPjn
Mijnheer Boîte Adhémar, Oude weg van Dooruijk, Irehouwolas bij 

A th, schrijft ons :
« Sedert acht jaren had ik pijnen in don rug en soinjljds was ik 

verplicht t’huis te blijven zoodanig ik leed. Na drie vierden van een 
fleschje genomen te hebben ben ik gansch genezen, de slaapiooshoid 
verdwenen en ik werk van ’s morgens tot ’s avonds zonder do minste 
pijnen te gevoelen. Ik  dank U omdat gy mij van die schrikkelijke pijnen 
verlost hebt. »

Het getuigschrift verschaft door Mijnheer Boîte Adhémar is een 
zinnebeeldig bewijs van hetgeen er gezegd wordt van Tiet g< ne/.eu 
vermogen der Pillen De W itt. Dien man heeft gedurig een omloop 
van 8 jaren ernstig gelijdt en somtijds was hij verplicht t'hui.- te 
blijven door zijne hevige pijnen. De Pillen De W itt hebben hem  gene
zen. Hij werkt dagelijk» en voelt geen enkel pijn meer waarvan hij 
voortijds leedt. De Pillen De W itt brengen aansionds hunne uitwer
kingen voort, de drie vierden van een fleschje waren voldoende o m  deze 
man te genezen.

Indieu gij onmiddelijk uitslagen wilt hebben, neemt

N I E R  &  B L A A j S i R t f i t Ë
De Beste Remedie in de Wereld voor

Rheumatiek, 
Heup Jicht, 
Lenden Jicht, 
Zwakke Rug,

Blaasontsteking, 
Steen in de Blaat, 
Graveel,
Jicht,

Rugpijn,
Vermoeidheid, 
Meeste vormen van 
Blaas Aandoeninc-

De Pillen De W itt zijn te koop in alle bijzondere apotliekrn, aan 
den prijs van 5 fra n k  de kleine flesch en fr . 7 .5 0  de groote flesch. 
welke 2 1/2 maal den inhoud der kleine bevat.

.Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echte Pillen De Witt 
aan te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag u w e r  bcsmlling, ve r

meerderd met 65 centiemen voor verzendings'o-ten aan E. C. Do 
W itt & C°, rue de la G lacière, 22 , te Brussf I. en do ver/ i;di;t^ zal 
oogenblikkelijk door den apotheker uwer streek gedaan worden.

Tc koop te Iseghem bij den Apotheker Lalem an, Brugstraat. 2 
V erham m e, Marktstraat, i3 ,  W yffe ls , Brugstraat, 52.
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CRÉDIT FONCIER D’ AN VER S
H U L P H U IS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M .

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 0 0 0.000

8. 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 »/a
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.35 %
3 op driemaandelijksche rekeningen 3.50 °/0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 3.75 ”/<>
4n op jaarliiksche rekeningen 4.25 n/0

AA\KOOP en VEHKOOP van Fraiisch, Sngelsch en AmeriKaanscb Papier
aan de voordeelloste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : JULES CROCHON-VERHAMME te Iseghem 
Leden : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef 3PIMGEÎVIAILLE dokter in geneeskunde Rumbake, 
Eugène VERH4MVIE dokter in geneeskunde Iseghem

MEN VRAAGT TE KOOPEN eenen grooten 
Kachel kunnende dienen om werkplaats te 
verwarmen. Aanbieding ten bureele van ’t blad.

Men verlangt een HUIS TE KOOPEN, kunnende 
dienen voor winkel, en gelegen in volksrijk 
kwartier, tegen gereed geld Adres ten bureele 
van ’t blad.

Kantoren der Notarissen DUPONT te Ardoye,

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

te ARDOYE, Weezehoek, 
op de Hofstede Camiel Claerhout,

O penbare V e n d it ie
van

1.Een deel Huismeubelen en Mpnagiegerief
2. Alaam, zooals : Wagens, Karren,

Zaaimacliien, Maaimachien. 
Jumelle, Rol, Eegden, Mlpomp.

3. Beestialen : 3 Bekalfde Koeien, 
31 ekalfde veerzen, Jaarlingveers.

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

Studie van den Notaris

L. DE BEER te Lendelede.

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

van een

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

D eN o taris  L. DE B EER , verblijvende te Lendelede, 
za l openbaar verkoopen de volgende goederen.

Gemeente LENDELEDE

KOO P I. —  E en  W oonhuis met afhankelijkheden 
en erf, groot 26 a. 80, Sektie  C , nummers 85o. 851, 852.

K O O P  II. —  E en  P ercee l Bouw land, groot 27 a. i 5 c. 
Sektie C. deel uit nummer 83gA.

K O O P  III. — E en  P erceel Bouw land, groot 25a- 40 c 
Sektie C, deel uit nummer 83gA.

K O O P  IV .— E en P ercee l B ouw lan d groot 23 a. 43 c. 
Sektie  C, deel uit nummer 839A.

K O O P  V. — E en P e rcee l Bouwland, groot 22 a 5gc- 
Sektie C . deel uit nummer 839a.

De gezam entlijke grootte 1 H. 27 a. 37 ca. In g e 
bruik tot O ktober 1923, bij P attyn

1/2 oio  I N S T E L P E N N I N G

ZITDAGEN :

IN S T E L  : Woensdag 2 0  S eptem ber 1 9 2 2 , in
't L E E U W K E N , te Lendelede. bij C y rie l Vanden 
Doorne.

O V E R S L A G : Woensdag 4  October 1 9 2 2 , in
’t G E M E E N T E H U I S  te L en delede, bij A ugust 
K erckhof, telkens om 4 ure stipt.

i l l l I l l l i l P l i i l I l  4 m

Grooie m i l l i n g  r a  artikelen
bij

AJoenaer t-Hoppe
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JUWEELEN van allen aard in goud, 
titre-fixe (half goud) en doublé Ie kwaliteit. 
Artikelen in zilver, niellé, nikkel en wit 
métaal.

Beproefd de juweelen ORIA en PERLOR ; 
zoo schoon als echt gouden juweelen ; 
onveranderlijk, gewaarborgd op faktuur ; 
teruggekocht aan 1 frank de gramme.

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

Het huis heeft voor specialiteit de ju
weelen in Briljant, Platina, Diamant en 
fijne pereis. Hierin, zeer groote keus der 
nieuwste modellen in ringen, brochen, 
oorringen, pendentifs, baretten, dasspelden, 
enz

UURWERKEN der best gekende merken.

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

JUISTHEIDSHORLOGEN van 2" rang : 
Havilla, Lip, Invicta, Vulcain, Belgica, 
East Watch, enz. 5 jaar waarborg.

GEWONE ZAKUURWERKEN van Ie kwa
liteit ; 3 jaar waarborg

ARMBANDUURWERKJES in alle metalen, 
van de meest verzorgde fabrikatie.

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

Al deze uurwerken zijn te bekomen 
in goud, niellé, zilver, plaqué, nik el 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 
voordeelig 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
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Het huis neemt alle HERSTELLINGEN. Ze worden er 
spoedig en met zorg afgewerkt

—  Voordeelige P r ijz e t . — Ter Trouwe

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen B ä l l k G -  D E  L A E R R  &  G °  Naamlooze Maatschappij 

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

Hoofdzetel te ROUSSELARE
Telephoon N° 1 en N° 250

A G E N T S C 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

Æ L jLjE  B  A N K V E n n i G H T I J N G E N
Depot rekering op zicht en op termijn Rekeningen 41/2 °/<» op 5 jaar zuiver yan lasten

VKlUHIRI.Mi van Brandkasten (Coffres-forls) alle grootte

VERW ARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A lle  slach va n  buizen A u t  offene-Soudure

INSTELLATIEN BADEN EN STORTBADEN



u u r  s
J. Vanlandegbem-Behaeghe

Groote Markt. ISEGHEM.

A L L É É N  verkoop van  de 

bekende C O R SE T S  m erk

CORSETS

H . D . B  Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

B ru x e lle s  aan prijzen builen alle concurentie.

G. HOET-AN N E, opticien, StAmandstraat S, KOUSSKLAKI
W a O l * r t m  U  -  i  1 •    . . . . .    -  -  - -  -

H U I S  V A N  V E R T R O U W E NWaarom wordt het huis, G Hoet- 
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. «n waardoor hei gezicht bewaard «n versterkt, wordt

2° Omdat het huis voorzien is van uitsrelezene glazen eu alle verschillige modellen ?an bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk. Engeland en Amerika, in goud. zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der 
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afsewerkt Brillen en pince-nez van af 3 fr 
't stuk. Allerfijnste geslepen crlazen, met. tijn** montnren en 7 fr OKhNh WOfcilChRPKIJiSKN 

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen. longues-vues, barometers en kunstoren; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maïimatherinometers . 
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 ont adres :

Germain Hoet-Anne. St Äwandstraat 8. t*qpn 1p N orristrsat. »oiissulacA 
Er is altijd een' oogmeester ten ieder beschikking

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

S P E C IA L IT E IT  V A N  T A N D E N  O P  G O U D
volgens de laatste u itv in d ing  (zonder p laat) 

------- Herstellen van Gebitten enz.

i n k
t. * * v4 BERICHT : Om aan de m enigvuld ige vragen hunner d ien ten  te

voldoen zal Doktoor OELCROIX en EDM. MOREL  
van nu af te raadplegen z ijn  den Dinsdag en WoensJag van iedere week bij M . P ierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

HUIS VAN VERTROUWEN

dos. Vanlandegbem-Behaeghe
Groote Markt. 2 1, 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. H 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

ELKEN VRIJDAG

S tokv isch  en M o luw e

ook Versehe Visch 

Droog» en Ingelegde Haring

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

TE KOOP UIT TER HAND een zeer 

Goed EIKEN BEDDE met ressort. Zich te be- 

vrag< n ten bureele van 't blad.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  Gezusters
Kortrijkstraat. ("4, ISEGHEM

J a v a  S te rk  — D u b b e l  S te rk  
^V estm in ster S tou t 

Schoth-ale — P â le - a l e .

van W ijnen

HANDEL in KOLEN.

H O U 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 
maken van verkoop.

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

I

GEW AAR BO R GD  GEW APEND BETON

Gepreste ( imentbuizen op alle wijden 

CITKHNS en HEIKPlITTtëlN van gelijk welken inhoud
S T E E N P U T B U I Z E N ,  E N Z .

ftraand Denys-Hoehepied
Dweersstraat, 17, IS E G H E M

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 ( 2.50 en 5 0) 

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 tigeu of toe- 
behoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen 
fn coutil of leder ;

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaard en

Turners
voor uwe TURNOEFENINGEN koopt de schoenen 
met caoutchou zolen “  'Wellcome ,,
het best gekende en meest gewaardeerde merk 
der wereld, leder 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.

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
B r u g s t r a a t  2  5 .  I S E G H E M

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

MOEDERS vooralleer aan koopen te doen. komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

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

HUIS VAN VERTROUWEN.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slacb van MATRASSEN op MAAT'
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS,, 

aan de voordeeligste prijzen.

SP EDIGE EN "'TROUWE BED IEN IN G-
In ’t groot en in ’t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
O e P E U C H Y S T R M T .  12 , | $ E ( J H E M .
recht over bt tiiloniuscerk

LA PLUS MODERNE

LA MEILLEURE

LA MOINS CHÈRE,

c'est la

“  F O R E ! 5',,
T H E  U N I V E R S A L  C A R

NOUVEAUX PRIX :

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

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

Sedan, conduite intérieure, 4-5 places avec 
démarreur et'éch. 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 
Tracteur Fordson........................ fr. 7550.00

AGENCE DIRECTE:

L’Electro-Mécanique
Rue des Horticulteurs. C0URTRAI

— —— Téléphonai S06  ---------

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

de Pél'chystrait, 38 ISEGHEM
Brillen, P in ce-N ez, B a rom et9rs 

Jumellen, V errekijkers
Wij berichten liet publiek dat <le recepler der 

Heereu Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
48 uren. Mijne groote ondervinding gesteund cp 
zeer uigebreide kennissen van opliek stellen mij in 
slaat aanide verschillige "ezichlen, brillen te "even 
die htinneoogen <joed passen en eenen-voorde« ligen 
invloed uit oefenen op de oogen.

Let i-lns goed op gij die wilt eenen goeden bril 
hebben en wend n in volle vertrouwen ten n ijnen 
huize.

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 F0R0S0N est l’idéal et le 
rêve de tous les Laboureurs consciencieux.

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

Dépôt régional d'Essence SINCO-GASOLINE.

A lb .  V A  N N K S T i : -  V  A N  I I Q U T T K
Tafelhouder (Traiteur)

— Gentstraat 35. ISEGHEM -
Opvolger van ’t oud gekend huis 

Vanhoutte-Neyrinck van Rousselare.

Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-. TROUW- en 

GELEGEN HEIDSD 'NERS 

Matige prijzen — Rijke en Burgerskeukcn 
Verhuring van Tafelservies.

Z e n u w a c h t ig h e id  
U ite r s te  Z w a k te

Slapeloosheid en dyspepsie -Vermoeinis van vijf jaren strijd. 
Geheel on çensch genezen door de Dr. Cassell’s Tabletten.

M. Ernest H. Carr, 173, Dawlish-road, Leyton. 
London, E.10, zegt :—“ De vermoein s aan de 
welke ik gedwongen was en de pijnen die ik 
gedurende vijf jaren oorlog heb uitgestaan 
deden, dat wanneer, ik op het* oogenl>Uk van op 
voet van vrede gebracht te worden, mij verzwakt 
en krachteloos gevoelde en mijne zenuwen ziek 
waren. Dit geval verergde toen ik te hu\> 
gekomen was, ik was eene oprechte zenuwach 
tige wrak geworden, kon mij niet stil houden a! 
was ik zoo zwak dat mijne wankelende beenen 
mij niet houden können. Ik had gedurig hevig 
hoofdpijnen. mijne slaaprust wierd door nacht
merries bezocht, mijne maag verdraagd» nipt 
het minste voedsel en zoohaast ik geëten had. 
voelde ik pijn. 4

“ Zoo duurde het vele maanden, toen ik 
dachte de Dr. Cassell’s Tabletten te beproeven. 
Op het einde van zeer korte ujil t.c «. n <• 
voedsel» die ik innam mij niet meer lijden en 

ik «liep beter. 6edert verbeterde mijne gezondheid snel, mijne zenuwen wierden 
sterk nooit had ik geene slechte spijsverteering meer. Heden ben ik goed

M.E.H.Carr. (?

gezond.’

r. Cassells
[ P R I J S  3 F R  EN  

7 .5 0 F R .

| ( h e t  g r o o t  
m ode l bevat 
drie  m a a l het 
k le in e ' V e r  
kocht door de 
a p o th eken  i n  
a lk  werelddee- 
ler. V raa g  de 
D r. C a  b sell s 
T a b  le tten  en 
weigerd a . 1 e 
n a m a k in g .

Te koop te 

VERHAMME

N E E M T  T W E E  

T A B L E T T E N .

bij het slapen 
gaan en ge zult 
bemerken hoe 
goed ge slapen 

z u lt : vervol 4«
en ge zult wel 

dra Je  vretiçdr 

kernen kracht 
en gezondheid 

te l>< zitten

Tabletten
U niverseel fa m il ie  geneesm idde l tegen :

Zenuwaf m a ttin g  Slapeloosheid H artk lo pp in ge n
Zenuwzwakheicl BioeU^ebrek Leven&atm atting
/.enuvwo.ictCAinj; Slechts rpijsve^ee nglem rw acntis .io id  
Neurasthenie U itp u tt in g  Nierenziekte

B ijzon d e rs  aantoevelen a a n  de vo*# nde  m oeders en a an  
de pe rsonen  d ie  dn k r it is c h e  tiju<. ak (<en v an  h e t leven  
do o rg a an . D o k te r  Cass U ’s Co., L td ., M an ch e s te r , E n e  la n d  
A lg e m e « n  d<‘p o t  voor B e lg ie  en  h e t Groo* Her*- o *r :

M aiso n  u o u is  S ande rs , 22 , R u e  de la  G la c ie r« , B russe l.


