
DE MNAAR
Katholiek weekblad voor Iseghem en omliggende

VOOR GODSDIENST, TAAL en VADERLAND
Verschijnt eiken Zaterdag 

15 ct. per nummer 
Abonnement 7.50f. ’s jaars. Buitenland 12,50 t

D K U K K K K - U IT G K V E R  :

J .  D E  B U S S G H E R E - B O N T E ,  R o u s s e la re s t ra a t , .  9  7

Nieuwe Staatsleening
5 o/,, intrest v o o r  10 jaren

Uitgegeven aan 99 fr. 
en terugbetaling aan 102.50 fr.

Men kan van heden a f k oste 
loos inschrijven in

Bank CREDIT FONCIER D’ANVERS, 
Rousselarestraat, 25, ISEGHEM 

Katholieken, helpt 

1000millioen heidenen redden.

Morgen Zondag vieren wij voor het eerst een 
Missiedag in onze stad.

Het doel van den Missiedag is tweevoudig : ten 
eerste de gedachte van het katholiek wereldapos
tolaat in breede kringen te verspreiden en een 
warme, werkdadige belangstelling voor .Ie heiden
missies onder het christene volk te verwekken ; 
ten tweede terzelfdertijd de geest van geloof in 
de stad te verlevendigen.

Wij zullen onze oogen richten op de heidensche 
landen waar nog 1000 millioen den éénigen waren 
God niet kennen.

Wij zulleu de stem dier ongelukkigen hooren, 
die óns toeroepen : Katholieke broeders en Zusters, 
koml helpt ons in omen nood !

Ue toestand : De heidensche landen met 1000 
inillioen heidenen moete:i veroverd worden : 

voor het geloof in den e'ónigen waren God, 
voor het geloof in Jesus Christus, zoon Gods 

en verlosser der wereld, 
voor de eenige, heilige, katholieke en apostolische 

kerk, voor hun tijdelijk geluk op aarde en voor hun 
eeuwig geluk hiernamaals

Christene menschen, overweegt dit goed : zóó 
talrijk zijn de heidenen dat, moesten ze vier aan 
vier langs de deur voorbijtrekken, de défilé zes 
en half jaar zou duren.

W ij staan dus nog voor de twee derden van 
het menschdom, die zuchten in de slavernij des 
duivels. Millioenen vrouwen worden verstooten en 
ouwaardig behandeld, millioenen kinders, zoo ze 
niet worden meedoogenloos weggeworpen of ver
moord, groeien op in eene ellende, die alleen door 
den tnissionnariskan worden weggenomen en genezen.

Vóór die inenschenzee staan wij nu ! Dat ar
beidsveld ligt vóór ons open ! Stellen wij tegen
over dien omneetbaren akker het getal arbeiders ;

I priester-missionnaris staat voor 65000 heidenen. 
Waren er 10 maal zooveel, dan nog hadde men 
maar 1 priester-missionnaris voor ongeveer 7000 
heidenen.

Moest Uelgie bedoeld zijn zooals de missies, dan 
zouden wij ongeveer 20 priesters tellen per bisdom, 
en hadden wij hier dezelfde verhouding ais in 
China, dan hadden wij enkel 40 priesters in geheel 
ons land.

Het ware overbodig den finantieelen toestand 
der missies te bespreken. Stippen wij enkel aan 
dat de missionnarissen hun reuzenwerk te verrichten 
hebben steunende, voor wat geldelijke middelen 
aangaat, alleenlijk en uitsluitend op de schaarsche 
aalmoezen hunner geloofsbroeders.

Wie durft zich katholiek noemen en levens 
met dit schouwspel voor oogen, onverschilligheid 
bewaren in zijn  hart ?

Wat staat er ons te doen ?

Als katholiek, als kind van God, zijn wij ver
plicht aan de uitbreiding van ’s Heeren rijk en 
van de heilige, katholieke Kerk, in de maat 
onzer krachten, mede te vvorken en het lot onzer 
medeinenschen behartigen : « Gaat en onderwijst alle 
volkeren ! » < Bemint uwen evennaaste lijk U
zelven ! »

Ook die 1000 millioen heidenen zijn onze even
naaste ! Ook voor hen vloeide bet bioed van den 
Godmensch !

Moest men U komen zeggen dat er in uwe nabij
heid een inensch, van alle hulp beroofd, op sterven 
ligt die door den barmhartigen Samaritaan nog kan 
gered worden, zoudt gij ’t onmogelijke niet doen om 
hem het noodige te doen geworden ? Welnu, millioen 
neu menschen verheeren in geestelijken nood en 
gij kunt hun het leven schenken voor eeuwig ; 
millioenen heiden kennen nog het H. Sakrament 

niet, in onmeetbare vlakten vindt men het beeld 
nog niet der Moeder-Maagd om maar te spreken 
van die twee voorwerpen uwer innige liefde Gij 
kunt in hun toestand verhelpen en misschien havgt 
de zaligheid van een dier zielen van u a f  !

Christus’ liefde dwingt ons !
Daarom vragen wij aan de rijken een weinig 

van. hun goud, aan de armen een penning maar, 
aan allen een vurig gebed !

De Missiedag die hier op morgen Zondag zal 
plaats grijpen zal u op de hoogte brengen, van 
den toestand der missies 

Elkeen brenge het zijne bij voor het welgelukken 
van onzen Missiedag.

Gode ter eere en de arme heidenen ten bate !

ORDE DER PLECHTIGHEDEN VOOR 'S MORGENS : 
In S t H ilo n iu s - H. H a rt en P a te rske rk  :

Algemeene Communie voor de Missiën l)ij de 
heidensche volkeren.

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

De Missieseruinenen zulleu gepredikt yorden 

in île Kerk van St Hilonius door Eerw 1' Van 

den IJofch overste van Antwerpen en E I’. Deinaeght.

In do Kerk van het II Hart door E 1’. Van 

den Bulcke, overste van Gits en 1*1. 1’ Geeraert
i Witto Paters)

In de Kerk der EE P I’. Capucijiieii do°r E. P. 

Koger, Capuci jo-Mission naris,

’s Namiddags

V o o r d r a c h te n  m e t L ic h tb e e ld e n
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- 
T1EZAAL door E. P Van den Bulcke, der Witte 
Paters Missionnarissen van Afrika.

O n d e r w e r p  : Is de Congolees vatbaar voor 
Europeesche beschaving ?

In de GERMANAZAAL ; door E. P Ben
jamin Capucijn-Missionnaris :

O n d e r w e r p  : Over de Capucijnen-Missicn.

Ingang v r ij
Onder de goddelijke diensten en onder de 

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

DERDE EEUWFEEST
der Heilige Congregatie 

tot Voortplanting des Geloofs 
1622-1922.

Haar ee rs te  M a rte la a r : S t F iJ e lis  van 
S igm aringen  M inderb roeJe r-C apuc ien

II. F ide lis  a ls M a rte la a r.
De dag der H. Priesterwijding was voorbij 

Eidelis, met ’t boetekleed van Franciscus om
huld, had zich aan de wereld onttrokken om 
door boete en gebed aan den ouden mensch 
te sterven en in den nieuwen te herleven.

Zes jaren bijna was dit iicht in ’t klooster 
verborgen, toen de tijd naderde net voor de 
wereld op den kandelaar te plaatsen. Lang 
genoeg had den zielenijveraar zjch in de stilte 
der eenzaamheid aan de genadebronnen van 
Christus gelaafd. Thans werd hij met onweer
staanbaar geweld getrokken om den overvloed 
zijns herten als een vruchtbaarmakenden stroom 
over de dorre aarde uit te gieten.

Nu eens trad hij op als vredestichter, en 
verdediger, dan weder als prediker en biecht 
vader ; hij ging de hospitalen en gevangenissen 
troostend rond en vergezelde de ter dood ver
oordeelden met zekere voorliefde naar de ge
rechtsplaats, om hen voor den hemel voor te 
bereiden, of ook om niet zeilen voor hen ge
nade te vragen en te verkrijgen.

Toch haakte de liefde van Fidelis naar nog
grootere dingen. Het zelfde verlangen, dat eens 
Franciscus van liefde brandend hert vervulde, 
het verlangen zijn bloed voor 't geloof te ver
gieten, bezielde ook dezen waardigen zoon van 
den Serafijnschen Vader. En die genade, welke 
God den Serafijnschen Vader onthield, zou Ilij 
diens trouwen zoon verleenen. Fidelis tot nu 
toe getrouw in de kleinste zaken, zou weldra 
de gelegenheid geboden worden, zich ook 
trouw te toonen in liet grootere, ja, getrouw 
tot in den dood.

Gregorius XV had ten jare 1622 de missie 
van Grauwbundenland den Zwitserschen Ca- 
pucienen opgedragen Grauwbundenland ten 
Z-0 van Zwitserland gelegen, stond te dien 
tijde op politiek gebied onder het beheer van 
den aartshertog Leopold van Oostenrijk, en op 
godsdienstig gebied waren de twee derden van 
de bevolking bijna geheel tot de reforme van 
Calvijn en Zwingel overgegaan

Fidelis nu werd aan ’t hoofd der missie 
gesteld, en met uitbundige vreugde nam hij 
die taak op, wijl ze hem een langen kruisweg 
in het vooruitzicht stelde, welks laatste statie 
misschien wel de zoo vurig verlangde martel
dood kon wezen.

Hem was hei district Prätigau het hoofd
broeinest der ketters, tot arbeidsveld aange» ezen.

In het midden van den winter, omstreeks 
half Feb uari 1622 kwam de Heilige te Prä- 
tigau aan, Zonder letten begon hij zijn aposto
lischen arbeid Met onvermoeibare volharding 
en taai geduld doorkiuiste hij de landstree , 
overal het Catholicisme tegen de valsche Her
vorming van Luther, Calvin en Zwingel kracht
dadig verdedigende.

Door zijn woord en voorbeeld getroffen keer
den honderden protestanten tot de Moederkerk 
terug. Pijnlijk moeste het den protestanten 
wezen hun gezag bij het volk te zien ver
kwijnen. « Wat zullen wij toch doen ; jammerden 
zij vol bitterheid en haat, al het volk loopt 
dien paapschen verleider na ». Ze belegden tal 
van vergaderingen, waar zij een volksopstand 
beraamden tegen het Oostenrijksche huis maar 
bovenal den dood eischten der Capucienen. 
Fidelis was het mikpunt hun aller haat. Maar 
onversaagd, op God alleen betrouwende zette 
hij zijn Apostelwerk ijverig voort.

Een zwaar onweer nochtans pakte zich samen 
boven het hoofd van den vromen missionaris

Op zekeren dag kwamen wolven in schapen- 
kleederen tot bij Fidelis om hem uit te noodigen 
ook in Sewis het Goede Nieuws te willen 
aankondigen Niettegenstaande dat Fidelis het 
verraad vermoedde, en overtuigd zelfs dat zijn 
laatste uur was gekomen, dat de martelaarskroon 
hem te wachten stond, trok hij blijmoedig naar 
Se.vis op ’t Was op den vierden Zondag na 
Paasclien. den 24 April 1622. Te Sewis begon 
hij zijne preek met de woorden des Apostels :
« één Heer één Geloof één Doopsel ». Nog nooit 
waren de woorden met zooveel geestdrift en 
zalving tevens van zijn lippen gevloeid ; hij 
slingerde waarlijk gloeiende schichten naar de 
herten zijner hoorders, opstokers en ketters ; 
maar alles bleek te vergeefs.

Opeens ontstond een dof gemompel, dan een 
vreeselijk geraas en meteen stormt een troep 
gewapende lieden de kerk binnen. Een eerste 
schot, dan een tweede werd gelost, terwijl eene 
ruwe stem schreeuwde : « Houd op met uw 
preek ! kom af van den predikstoel ! * Onder- 
tusschen had Fidelis den preekstoel verlaten 
en was de kerk uitgegaan op weg naar Grüsch 
Nauwelijks was hij eenige schreden van de 
kerk verwijderd, of én bende van 18 tot 2ü 
woedende landbouwers vielen hem op ’t lijf 
om hem te dooden. Een knotsslag bracht den 
Heilige een diep gapende wonde aan het achter
hoofd toe De slagen volgden gedurig elkander 
op totdat Fidelis inet verpletterden schedel en 
gebroken ribben op de weide ineenzonk en 
kalm zijne ziel gaf in de handen van Hem 
Wien hij getrouw was tot in den dood.

Zoo stierf op 24 April 1622 de eerste mar 
telaar der Capucienen Orde, de eerste martelaar 
van eene ontelbare missionarissen die door de
H. Congregatie der Propaganda werden uitge
zonden ter bekeering van Heidenen en onge- 
loovigen,

Na zijne dood verheerlijkten vele mirakelen 
Gods dienaar, zoodat Paus Benedictus XIII 
hem den 12 Maart 1729 zalig verklaarde en 
Benedictus XIV den 29 -luni 1746 Hem onder 
het getal der heiligen opnam

Zoo heeft God zijne belofte vervuld : * Wees 
getrouw tot den dood, en ik zal u de kroon 
des levens schenken ».

*
* *
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M  van
i

Aan ons nu, wie het niet gegeven is ons 
bloed voor ’t geloof te vergieten, aan ons eens 
na te gaan wat wij gedaan hebben tot Voort
planting des Geloofs, wat wij bereid zijn te 
doen in de toekomst. Morgend is het in Stad 
groote Missiedag ; niemand mag uitzondering 
maken, maar allen moeten bijdragen tot het 
welgelukken van dien dag.

En wanneer zullen we mogen zeggen dat 
die dag gelukt is ? Als iedereen tot het 
vaste besluit zal gekomen zijn p ra c tis c h  mede 
te  w erken  aan het missiewerk. Practische me 
dewerking die bestaat in moreelen zoowel ais 
in njaterieelen steun.

M oree le  s teun  : 1 Door zooveel mogelijk 
de missieroepingen te bevorderen, bij jongens 
en meisjes, die er zich geneigd toe voelen 
Kristene ouders wederhoud toch uwe kinderen 
niet uit vrees voor eene tijdelijke scheiding ! 
één missionaris aan God geven, is Hem niet 
één, maar duizend zielen geven. 2. Door 
een vurig gebed te storten voor de bekeering 
der heidenen. Te dier intentie zullen wij zooveel 
mogelijk morgen ter H. Tafel naderen.

M ate rie e le  s teun  : 1. Door de liefdewerken 
te hevorderen, die ten voord' ele der missies 
reeds bestaan en door de kerk zijn goedge
keurd, zooals het genootschap van de H. Kinds
heid; —; 2 Door geldelijk ondersteuning van 
allerhande instellingen tot afschaffing der sla
vernij, het liefdewerk voor inlandsche catechisten, 
voor het onderhouden van deugdzame jongelingen 
die tot het priesterlijke leven gevormd en tot 
het missieleven bereid worden, 3 Hier ook 
is eene edele taak de kristene vrouw voorbe
houden, oneindig veel kan zij bijdragen tot den 
bloei der missies door het maken van gewijde 
paramenten voor den priester en van kinder- 
kleederen voor die tallooze kleinen die zelfs niets 
hebben om hunne naaktheid te dekken op den 
dag hunner Eerste H. Communie.

Dit alles weze eene kleine dankbetuiging Qode 
gebracht voor de weldaad die Hij ons schond 
door ons in het Katholiek Geloof te laten ge
boren worden.

v a n  V r i j d a g  1 5  Sept. 1 9 2 2  t e  6  u.
Voorzitter M. C. Staes, Burgemeester

Na goedkeuring van het verslag, wordt het 
aandeel der stad voor het fonds der meest 
begaafden vastgesteld voor den vierden tri
mester van 1922 Het bedraagt fr. 350 40.

M. Dewaele vraagt bij hoogdringendheid te 
spreken over een geval van uitzetting. Het 
wordt hem toegestaan

M. de Burgemeester. — Gisteren heb ik van 
M. Dewaele daarover een schrijven ontvangen 
Zoude hij willen de zaak wat nader toelichten ?

M. Dewaele, — Over drie maanden heb ik 
in eenen brief aan het schepenkollege drie 
huizen aangewezen die ledig stonden, met ver
zoek dezelve in beslag te riemen en te verhuren. 
In de Slabbaardstraat heeft men gisteren eene 
menagie buiten gezet. De meubels staan daar 
nu nog in regen en wind. In ’t gebuurte staat 
er nu no : een huis leeg Ik vraag dat het 
schepenkollege dat huis zou rekwisitionneeren. 
Als het niet te pas en komt voor die menagie, 
\ kan dienen voor eene andere.

M de Burgemeester. — Heb ik wel verstaan 
M Dewaele, dat die meubels op straat nog 
staan, I lootgesteld aan regen en wind ?

M Dewaele. Ja.

M. de Burgemeester. — Is dat wel noodig? 
Ik heu tot driemaal toe aan die menschen 
gezeid waar ze hun meubels mochten in ’t drooge 
brengen. Het is waar, ’t is ongelukkig hun 
huis alzoo te moeten verlaten, en ik neem aan 
dat ze moedeloos zijn, maar ’t is toch nutteloos 
van hun meubelkens te laten te kwiste komen.

M. Dewaele, — . Ik en wist niet dat ze plaats 
hadden voor hun meubels.

M. de Burgemeester. Wat nu • betreft het 
voorstel om een huis op te eischen, M. Dewaele 
wist sedert geruimen tijd dat die menschen 
gingen buiten gezet worden. Had hij zich met 
het geval bemoeid van over een'of twee maanden, 
het huis had misschien wel ter beschikking 
van dat huisgezin kunnen gesteld worden. Maar 
om ’nen uitsla.; te bekomen, was het niet noo
dig de zaak aan te pakken daags voor de zitting 
van den Gemeenteraad om ze voor de publieke 
opinie te kunnen brengen. Indien er nalatigheid 
geweest is, ’ten is in alle geval van den kant 
van ’t stadsbestier niet.

M. Dewaele. — Voor de publieke opinie, 
zegt gij In eenen brief van den 1 Juni heb 
ik U laten weten dat er in stad drie huizen 
of liever twee huizen en half leeg stonden. 
Wij vragen om deze zaak in de zitting te 
bespreken opdat de raad aan ’t schepenkollege 
zou macht verleenen oin iets te doen.

M. de Burgemeester. - Die brieven heb ik 
hier onder handen ; ik zal ze maar voorlezen. 
(Waaruit blijkt dat die huizen niet beschikbaar 
konden gesteld worden) Onze handelwijze valt 
dus niet te verdenken.

M. Gits. — M. de Voorzitter hebt gij ant
woord ontvangen van den eigenaar van dat 
huis waarvan M. Dewaele spreekt?

M de Burgemeester. Neen.

M. Vandenbroucke Zou de plaatse om de 
meubels te bergen nu nog te krijgen zijn ?

M. de Burgemeester. — Voorzeker ja

M. Vandenbroucke. — Werkinenschen hebben 
maar werkmenschen’s verstand ; zij luisteren 
te veel naar slechten raad. Zou dit huis niet 
kunnen in gebruik genomen worden op de 
eene of de andere manier ? De eigenaar is een 
goedhertrg mensch.

M. de Burgemeester. — Ge kunt het laten 
opeischen, maar dan kan de eigenaar ook wel 
middel vinden om de opeisching te ontduiken. 
Ware ’t :iiet veel beter met den eigenaar in 
der minne te trachten een akkoord te krij en, 
en maar van ons rechte gebruik te maken als 
hij weigert ?

M. Vandommele. Ik geloof dat de zaak 
reeds ver genoeg üitgebreid is, en dat wij 
allen hiermede ’takkoord zijn ; ten eerste trachten 
die meubels in ’t drooge te brengen, en ten 
tweede, inet den eigenaar een akkoord te maken. 
Als wij mislukken, dan kunnen wij gebruik 
maken van ons recht van opeisching Dat is 
kort en klaar.

De raad is daarmede algemeen ’t akkoord.

In geheime zitting worden benoemd :

Gemeenteschool. Onderwijzer : M. Michel 
Sarre ; Meesteres van Naaiwerk : Jufvr. Ma
deleine Wittouck.

Nijverheidsschool. —  Leeraar van Burgerlijke 
Bouwkunde : M Karei Lalloo ; Leeraar van 
Meet- en Rekenkunde : M .Jos Vandekerckhove.



INHULDIGING VAN HET VAANDEL 
DER INVALIEDEN TE ISEGHEM

Om 9 1/2 uren werden de leden van den bond der 
Invalieden met hun Voorzitter J. Leenknecht voorge
steld door den Heer Burgemeester, voor het overhan
digen van ’t vaandel, tegenwoordgheid van de Heeren 
van deu gemeenteraad, van ’t Steunkoiniteit en van 
de Feestcommissie.

De Heer Burgemeester legde de beteekenis uit der 
symbool die op het vaandel prijken eu wenschte de 
Invalieden geluk met het prachtig vaandel zoo edel
moedig door de Iseghemsche bevolking geschonken 
en drukt de hoop uit dat de Bond bloeien zou, zonder 
aangroei, dat zij op hun vlag fier zouden blijven, zij 
die nog in hun wezen, de wonden dragen die de 
wreede oorlog hun toebracht

Na deze korte aanspraak overhandigde de Heer 
Burgemeester het vaandel aan den Heer Voorzitter, 
J. Leenkuecht, die zeer bewogen antwoordde :

Heer Burgemeester M ijn Heeren Oudstrijders.

« In name van onzen bond van Oorlogsinvalieden 
druk ik oni-en welgeineenden dank uit. Eerstens oin 
het belang dat gij in onze inrichting stelt, ten tweede 
om de gemoedelijke woorden onder dewelke gij ons 
het symbool onzer vereeniging komt uit te leggen. 
Straks zullen wij dit geliefkoosd prachtig vaandel 
ter zegening dragen en wij bidden dat het ons 
volgen moge in den strijd voor al wat recht en 
goed is, tot heil van ons volk, tot heil van ons 
duurbaar vaderland.

Hertelijken dank Heer Burgemeester. »

Daarna ging de stoet met het vaandel voorop 
naar de St Hiloniuskerk alwaar het door den E. H. 
Pastor Loosveldt wierd gewijd.

Na de hoogmis richtte zich destoet naar de Ze- 
geplaats waar eene kroon wierd nedergelegd als 
hulde aan de gesneuvelde helden.

De Heer Voorzitter der Invalieden deed de volgende 
toespraak :

Mevrouwen, Mijnheeren, Oudstrijders.

Wij hebben eraan gehouden op den dag der 
plechtige wijding van ons Vaandel, deze kroon 
neder te leggen op het Gedenkteeken dat ons 
aan onze gesneuvelde makkers herinnert.

Deze eenvoudige hulde is kort, maar ze is 
vol beteekenis.

1. Dit huldebetoog is een uiting van onzen 
diepgevoelden dank voor dezen die ginds ble
ven en stierven als helden in de moerassen 
van den Yzer.

2. Tot hen eerst en vooral brengen wij ’t sym
bool onzer vereeniging, dat wij ter zegening 
droegen, en dat wij dezen namidag vol geest
drift zullen inhuldigen Waar ook onze vlag 
wapperen zal, ’t zij in godsdienstige plechtig
heid, ’t zij in feest ’t zij in den optocht voor 
recht, daar ook weze immer op den voorgrond, 
de dankbare herinnering aan ons gesneuvelde 
makkers, die stierven voor ons, en voor ’t heil 
van ons vaderland.

Wij maken van dit oogenblik gebruik, om 
de maatschappijen, de bonden, en al deze die 
het hunne bij brachten om het feest van 
dezen namiddag op te luisteren, onzen wärm
sten dank te betuigen De eensgezinde deelname 
van het Stadsbestuur, en van alle vereeigingen 
van Iseghm, de geestdrift waarmede gansch de 
bevolking het feest van dezen namiddag voor
bereide, de algemeene bevlagging der huizen, 
hebben ons aangenaam verast, ja diep getroffen.

In name van den Bond der Invalieden roe
pen wij :

Leve het Dankbare Iseghem.

Vervolgens nam den Heer Desseyn van Thielt, 
voorzitter van den Thieltschen bond het woord en 
wenschte in eenige korte en welgepaste woorden de 
Iseghemsche bevolking geluk voor de hulde die zij 
brachten aan de oorlogsinvalieden.

In het lokaal van den Invaliedenbond wierd er een 
smakelijk noenmaal bereid, waar benevens de Oor
logsinvalieden, het Comiteit der leesten, de Heer 
Burgemeester, M. de Baron Karei Gille's de Pe'lichy, 
Senator, M. Em. van den Bogaerde, Mevrouw Vande 
kerckhove-Laleman, MevrouwEinile van den Bogaerde 
aan deelnameu. Aan ’t nagerecht wierden verschillige 
heildronken voorgesteld namelijk door den Heer Bur- 
meester C. Staes, door M. Jules Leenknecht, voor
zitter van den Bond der Invalieden, die sprak in 
dezer voege :

Mevrouwen, Mijnheeren, Oud-Strijders,

Het is ons een waar genoegen U op dit maal, dat 
wij als een vriendenmaal aanschouwen, welkom te 
mogen heeten.

Wij nemen deztf gelegenheid te baat om ü, M. Tim
mermans, Voorzitter van den Invaliedenbond van 
Belgie, M. Truens, Voorzitter van den Invalieden
bond van West-Vlaanderen, M. Desseyn, Voorzitter 
van den Invaliedenbond van Thielt, de Heer Baron 
Karei Gillès de Pe'lichy, M. Em. van den Bogaerde, 
de Heer Burgemeester en leden van ’t Steunkomileit, 
enz., onzen besten dank uit te spreken om uwe bereid
willige medewerking en uw krachtigen steun tot het 
welslagen van het Vaandelfeest.

Mijnheeren, Oud-Strijders,

Gij zult mij wel willen toelaten een bijzonder 
woord van dank te richten tot Mevrouw Vandekerck- 
hove en Mevrouw van den Bogaerde, die zoo goed 
geweest zijn dit maal met hunne tegenwoordigheid 
te vereeren en ’t Eerevoorzitterschap van onzen In
valiedenbond te willen aanveerden, ’t Komt mij niet 
af den lof te maken van beide Damen, de stad weet 
het, ze maken hem zelf door hunne daden. Hun Eere
voorzitterschap doet aan onzen Bond de grootste eer.

Drinken wij op Uw allergezondheid, en op haar 
lang en gelukkig Eerevoorzitterschap.

De Heer Timmermans, voorzitter van den Belgi
schen Invaliedenbond, dankte en wenschte den Bond 
van Iseghem geluk over zijn goed ingericht feest. 
Hij wees op de dankbare hulde gebracht door de 
Iseghemsche bevolking aan hare Invalieden, maande 
ze aan om deze gevoelens steeds indachtig te zijn en 
weerdig te blijven. Hij drukte den wensch uit dat 
de Iseghemsche Invaliedenbond bloeien zou en blijven 
wat hij is : het edelste deel der Iseghemsche bevolking.

In name van M. Truiens, voorzitter van den West- 
VL.amschen Invaliedenbond, sloot M. Desseyn zich 
aan bij de woorden door voorgaande Heer Spreker 
uitgebracht In genioedelijke taal wees üij op den 
vooruitgang en bloei van onzen Invaliedenbond.

Daarop nam den Heer Burgemeester C. Staes het 
wpord :

In eene korte samengevatte redr, drukte hij zijne 
tevredenheid uit over de gulhertigheid van het vrien
denmaal ; zelden of nooit, zegde hij, woonde hij een

feestmaal bij, waar gasten uit alle standen zoo ouder
ling vereenigd waren in eene en zelfde gevoel van 
broederlijkheid.Hij wenschte den Heer J. Leenknecht 
geluk over de moeite en offerveerdigheid met dewelke 
hij ’t Vaandelfeest had [ingericht. Als vertegenwoor
diger van de Belgische regeering, stelde hij een heil
dronk voor aan de koninklijke familie.

Na de aanspraak van den Heer Burgemeester, die 
gretig aanhoord werd, moest het gezellig samenzijn 
verbroken worden ; ’t was tijd om den stoet te vormen.

In den namiddag Jkwamen tal van Maatschappijen 
en Gilden naar de van den Bögaerdelaan om zich in 
rang te schikken voor den stoet. Jammer genoeg dat 
het weder zeer ODgunstig was en regen en wind vele 
schoone versierde groepen en wagens deerlijk kwam 

treffen.
Het weder klaarde rond 3 ure op en de prachtige 

stoet kon door onze bevlagde straten in de beste orde 
voorbij trekken. Toen men op de Zegeplaats aankwam 
was het bijna 4 ure De verschillige maatschappijen 
met hunne vaandels schaarden zich rond het gedenk
teeken der Zegeplaats.

Toen alles nu stil was deed M. Jules Leenknecht 
de volgende aanspraak :

Mevrouwen, Mijnheeren, Oudstrijders.

Het feest dat ons hier heden samen riep is 
van de grootste beteekenis. Dit niet alleen, 
om de algeineere deelneming der Iseghemsche 
bevolking, die onder onloochenbare blijken van 
geestdrift, hulde en dankbaarheid komt bieden 
gaan dezen, op wien ze vier jaren lang anstig 
wachtten, die voor hen bloedden, die voor hen 
stierven, of die voor hen geknakt uit den 
wereldstrijd terugkeerden. Oude vetenpolitieke 
oneenigheden, wert'en over het hoofd gezien, 
noch geld, noch moeite bleef gespaard, om ons 
feest licht en luister bij te zetten, om ons 
Gilden vlag op weerdige wijze in te huldigen.

Een vlag inhuldigen en eeren ware onzin, 
en gekheid indien men dezelve slechts van de 
stoffelijke zijde aanschouwde, inaar zij heeft 
eene zinnebeeldige beteekenis, zij beduidt de 
sterke samensnoering, de vereenzelviging van 
al de oorlogsverminkten onzer streek. Deze 
vereeniging bezegelt onze broederlijke genegen
heid welke gelouterd werd, en groeide in 
gemeenzaam lijden, zij staalt den liefdeband 
dien wij ons smeedden in den vuurpoel van 
den grooten wereldkrijg. Daarom huldigen wij 
haar beteekenis, wij dragen haar omhoog ] 
vol fierheid, en in uitbundige vreugd. En wat 
zeggen van het doel onzer vereeniging ?. Ons 
doel is heilig. Omdat het is ingegeven dooi
de edelste gevoelens van moed en inenschen- 
liefde. Als uien een oogslag werpt in de 
vouwen van ons wapperend vaandel, is men 
getroffen door de wijddragende zedelijke beteek- 
nis, die de kunstenaar er heeft afgemaaid. Hij 
heeft begrepen dat het de lïere verdedigers 
van onzen geboortegrond, die verstumeld uit 
den strijd terugkeerden, in het geheel niet 
past alleen te rekenen op de openbare liefda
digheid. flij bracht op het doek een verminkte, 
sukkelend op een been, leidende een blinde, 
die hem steunt, beiden onderschragen zich, 
vereenigen hun krachten om de graven hunner 
gevallen makkers te bezoeken. O edele gedachte 
onzer vereeniging. Zij roept tot U verminkten : 
vereinigt U ! Helpt U zelf ! Herinnert uw achter
gebleven strijdmakkers, en vergeet soms uw 
eigen nood, om hun schamele weezen hulp en 
zonder te brengen. Daar ligt ons' doel ! Zuiver, 
troost nevendoel.

Door onze vereeniging worden wij sterk. 
De stemmen die uit haren schoot opgaan zul
len weerklank vinden bij het landsbestuur en 
bekomen wat ons billijk is en recht. Zij zal 
de massa aantoonen, wat al onheil de schrik
kelijke oorlog heeft nagelaten, onheil, waarvan 
de droevige gevolgen ten huidigen dage nog 
onafzienbaar zijn.

Het is waar, wij oorlogsverminkten, mogen 
niet blind zijn voor de genegen dankbaarheid, 
en achting, waarmede men ons in het algemeen 
bejegent. Het landsbestuur heeft, in den onge- 
lukkigen toestand waarin het verkeert, blijken 
gegeven van voorkomendheid, en goeden wil 
ten onzen opzichte, maar meer nog dient ge
daan te worden, daarop houde onze vereeniging 
een wakend oog.

De volksmassa ook is ons zeer genegen, 
daarvan bewijst de algemeene bijval, die de 
“ Nachtwacht >• hier in ons geliefde- stad heeft 
genooten. Elk huis, iedere inrichting van be
lang, ieder eerlijk mensch, heeft begn pen dat 
aan zwaarverminkten een kommerloos bestaan 
dient bezorgd, en dat min beschadigden door 
een gepasten arbeid het leven meer dragelijk 
dient gemaakt te worden. Deze algemeene 
belangstelling onzer bevolking verdient onzen 
innigen dank.

Benevens de gedachte van vereeniging geeft 
onze vlag er nog andere.

In den hoek rechts al bdven, prijkt het 
herkenningsteek en der invalieden, nevens het 
wapen van Iseghem. Boven op de Belgische 
Leeuw, zinnebeeld van Eendracht en Macht. 
Deze machtspreuk is ook de onze!! Als trouwe 
Vlamingen huldigen wij onder Belgische kleuren 
een gelukkige eendracht tot aller heil en tot 
voorspoed van ons lieve Vadeiland.

Na eenige jaren zal onze Bond verdwenen 
zijn, 't is de gang van alle aardsche instellingen, 
dan kome onze vlag, als een kostbaar pand 
ons nageslacht ten goede. Dat ons kinderen 
en kleinkinderen in haar vouwen lezen.

Welke puinen en gruwzaamheden den grooten 
oorlog medebracht, tot welk offerveerdigheid en 
heldenmoed hun ouders bekwaam waren als het er 
op aankwam hun rechten te verdedigen, dat men- 
schenliefde zware wonden heelt, dat vereeniging 
zieke toestanden gezondheid brengt, maar dat een 
God van vrede alleen, het menschdom behoeden 
kan van den gruwelijkste!) geesel, « den oorlog » .

Mevrouwen, Mijnheeren, Oudstrijders.

Ik eindig met een woord van dank aan al dezen 
wier mildadige hand ons dit prachtig vaandel ge
schonken heeft, aan al dezen die aan de inrichting 
van ons Vaandelfeest hebben meëgeholpen, aan alle 
maatschappijen, vreemde invaliedenbonden, aan de 
prachtige muziekmaatschappij vau het 4 linie, aan 
allen onzen diepgevoelden dank.

Daarna [sprak M. de Burgemeester C Staes, de 
volpeude redevoering uit :

Mevrouwen, Mijnheeren, Achtbare Medeburgers,

Het is vooral in omstandigheden als deze 
die ons hier samenbrengt, dat wij, beseffen 
dat een broederband ons allen samensnoert in 
één gevoel van sympathie en onderlinge ge- J 
hechtheid, een gevoel dat slechts bij gepaste 
gelegenheid tot uiting komt, omdat wij menschen 
inet koele gemoedstemming zonder het te weten 
of &te willen, het kenmerk van ons raseigene 
hoedanigheden, niet loochenen en niet afleggen 
kunnen.

Gaat den lande uit, in streken waar Ge 
noch vriend noch maag vermoedt te zullen 
ontmoeten, een landgenoot dien ge aantreffen 
zult is U als een vriend en broeder. Het is 
een onbewust betoog van innige vaderlands
liefde, een bewijs van verknochtheid aan al 
liet dierbare dat het vaderland voor ons in 
zich draagt.

Evenzoo op dagen als dezen dien we heden 
beleven komen tot uitdrukking der sluimerende 
genegenheden die in het diepste van ons wezen 
•iggen, en die niets anders zijn dan de inge- 
borene en ongerepte vaderlandsliefde zoo diep 
bij ons Vlaamsche volk ingeworteld als bij 
eenig ander volk ter wereld.

Schooner gelegenheid kon ons daartoe niet 
geboden worden dan de plechtigheid die ons hier 
vereenigde aan den voet van het denkmaal onzer 
gesneuvelde helden, rond het heerlijk vaandel 
door de bevolking van Iseghem geschonken aan 
hunne invalieden en verminkten, bij hunne aan
sluiting in het Nationaal Verbond der Invalieden 
van den grooten oorlog.

Dat de invalieden onze belangstelling verdienen 
hoeft geen betoog Het gulhartig onthaal dat 
de inschrijving genoot wanneer eenige burgers 
het op zich namen de noodige gelden te ver
zamelen voor vaandel en feest, bewijst ten 
overvloede dat de gansche bevolking zich ge
lukkig gevoelde aan de overlevende slachtoffers 
van den oorlog een blijk van genegenheid te 
kunnen geven.

En dat is ook zoo billijk ! De nagedachtenis 
van dezen die sneuvelden voor het recht en 
de vrijheid van hun volk, hebben wij willen 
vereeuwigen met hunne namen te beitelen in 
den steen die tot voetstuk dient van het heer
lijk beeld van den zege, gewonnen door den 
heldenmoed der strijders, betaald met het offer, 
van net leven der eenen en de gezondheid der 
anderen. Hoewel deze laatsten hunne wonden 
overleefden en aan de genegenheid hunner gelief
den niet werden ontrukt, toch kwamen zij geknakt, 
afgestroopt of verminkt in hunne haardsteden 
terug. Zij dragen de diepste wonden van het 
uitgebloede vaderland, de onuitwischbare merk- 
teekens van de verwoesting door het verlies 
of de verminking van ledematen, de verlamming 
of ontwrichting van hun jeugdig gestel, de 
ziekelijkheid die de plaats van hunne bloeiende 
gezondheid ingenomen heeft. Doch het wee 
van den oorlog zij vergeten—  vooreen oogen
blik althans, want wij zijn in leest.

Welke is de hoofdgedachte die ons heden be
zielt bij de inhuldiging van dit prachtig vaandel ? 
Het|is.bovenal de verbroedering van dezen die bij 
gemeenzaam lijden, elkander zoeken te steunen 
en vooruit te helpen zooals het op het doek 
zoo heerlijk is uitgebeeld. Het lijden is zoo 
vaak de ondergrond der liefde Bij onze dier
bare invalieden is die liefde gegrift op het 
onderlinge medelijden dat zich uit in weder- 
keerigen steun en troost, in de betrachting van 
allen voor ieders recht, in het navolgensweerdig 
voorbeeld van moed en zelfopoffering waar 
het geldt een lijdenden broeder eene hulpzame 
hand te reiken.

Invalieden en verminkten, draagt weerdig de 
eereteekens van uw lijden, want aan onweer- 
digen |worden ze door het vaderland niet 
geschonken. Blijft de eer van uwen bond, de 
trots van uwe stad, de kostbare ledematen 
van uw volk Het nageslacht dat uw vaandel 
erven zal, moet weten dat hunne voorvaderen 
door werken en strijden, in sterven of lijden 
de faam en de kracht voor hun land zijn 
geweest

Uwe medeburgers zijn fier op U. Moge 
deze fierheid zich bestendigen en uitbreiden 
opdat gij heeten en wezen iroget : de lieve
lingen van uw volk ! En wanneer van 
ons allen c'ie hier op heden samen zijn nog 
slechts de gedachtenis zal overleven, en God 
uw lijden zal geloond hebben, dan zal het 
nageslacht bij hoogtij herdenken en vieren : 
den roem hunner vaderen in den zegepraal 
van het lecht !

Vervolgens sprak M Timmerman over de be
teekenis die dient aan ’t fee;t gegeven te worden, 
en wenschte den Invaliedenbend van Iseghem geluk 
over zijn feest en zet hem aan tot eendracht en 
broederlijkheid.

Daarna deed M. Desseyn een levendige toespraak 
tot die groote menigte rond het gedenkteeken ge
schaard. Hii schetste ons het otter voor, die de 
invalieden gedaan hadden, van hun gezondheid en 
verminkte leden tot het behoud onzer vrijheid, 
onzer nationaliteit, ons vaderland, enz Spreker 
wees op den plicht van dankbaarheid van ’s lands 
bestuur en der bevolking welke in het feest die 
heden gevierd wordt tot uiting kwam, en eindigde 
met den wensch uit te drukken tot plooien van 
der maatschappij onder de schoone heil eu welzijn 
hun prachtig vaandel.

Daarna wierd door het muziek van ’t 4e Linie 
regiment ons nationaal lied aangeheven, waarna 
’t volk de Zegeplaats verliet om naar de Groote 
Markt te gaan waar het militair muziek een 
schoon inuziekconcert zou spelen. Vele muziek
liefhebbers van Iseghem en ’t ronde waren daar 
om te luisteren. Onder de beste nummers der uit
voering was het openingsstuk uit het opera Pique 
Dame en de Mascarade van La Corne

Daarna speelde de Harmonie der Congregatie, deze 
van Emelghem en de Stadsfanfaren eenige muziek
stukken en ’t feest sloot met eene cinema-vortooning 
in open lucht. Jammer dat het zulk zuur en koud 
weder was.

Vanwege bet comiteit der feesten ontvingen wij 
volgende bericht van dank aan de burgerij van 
Iséghem.

De Bond der Invalieden en Verminkte Soldaten 
van den Oorlog heeft de eer de bevolking van 
Iseghem te bedanken voor zijnen milden steun ver- 
leeud tot het welgelukken van haar feest van Zon
dag 17 September 1.1. en tevens voor zijne groote 
belangstelling >n de plechtigheid.

HET BE STUUK.

I

KATHOLIEKE BURGERSBOND. 
Secretariaat van den leertijd.

Deze nieuwe inrichting hier voor stad en om
liggende tot stand gekomen is er eene die haar 
zelf aanbeveelt De groote voordeelen die verleden 
week in dit blad wierden uiteengezet lieten die 
ten anderen voorzien. Verschillige personen kwamen 
reeds inlichtingen vragen en eenige contracten 
tusschen baas en leerjongen zijn reeds zoo goed 
of gesloten.

De bazen, zoo mannen als vrouven, die een 
leerjongen of meisje begeeren den stijl aan te 
leeren kunnen op het Secretariaat « Café' Koyal » 
Nieuwstraat iederen 1 en 3 Zondag der maand 
alle inlichtingen bekomen. Evenzoo de jongens of 
meisjes die begeeren eenen stijl te leeren.

Voor ’t oogenblik is er een jongen die vraagt 
het ambacht van mecanicien of schrijnwerker 
te leeren. Het Bestuur.

Kneehtenschool van ’t Heiliy Hert
Zooals iedereen weet worden er telkenjare door 

’t Ministerie van Wetenschappen en Kunsten 
examens ingesteld ten einde de leerlingen der 
lagere scholen gelegenheid te verschaffen het 
diploma van voleindigde lagere studiën te laten 
verdienen.

Verleden jaar werden uit bovengenoemde school 
zeven leerlingen niet een diploma bekroond en 
werd hun, als belooning, een uitstap naar Oostende 
gegund.

Dit jaar echter was de vooruitgang aanzienlijk. 
Elf leerlingen wonnen het diploma ! Ten einde 
die leerlingen te beloonen en een spoorslag te 
geven aan de anderen, hebben die jongens, onder 
het geleide van hun Bestuurder en Onderwijzer, 
verleden Woensdag de reis ondernomen naar 
Brussel en naar Antwerpen.

Hier volgen de namen der bekroonde leerlingen: 

M M. Cyriel Bardoel, Amaat Debal, Robert 
Decock, Gerard Décru, Arthur Goddeeris, Daniel 
Parret, Kafaël Parret, Alois Pattyn, Joris Perneel,. 
Eemi Roilens, Joris Vandoinmele.

Hartelijken dank aan de personen die, door hun 
milde giften, bijgedragen hebben tot liet houden 
der prachtige prijsuitdeeling en deze heerlijke, 
leerrijke reis hebben mogelijk gemaakt.

JONGELINGEN CONGREGATIE 
Spaarkas voor Lourdes.

De inzet van 17 September is goed. Gaat het 
zóó voort, Iseghem zal te naaste jare wel verte
genwoordigd zijn in den Pelgrimstocht. We hoorden 
spreken van spaarders die ’t huis vergaren en dan 
met Juli alles in eens zullen storten, ’t Is ook 
goed ; maar ’t brengt 2 nadeelen mee Ten eerste 
’tis niet aanmoedigend voor de « Spaarkas » Beter 
met velen dan met eenigen, de eene steunen de 
anderen. En ten tweede, ’t zou wel kunnen gebeuren 
dat al de plaatsen in «’t Vlaamsch Hote'l » te Lourdes 
bezet zijn door de regelmatige spaarders De andere 
zullen dan moeten zelf elders voor verblijf en kost 
zorgen. Daarom wakkeren we ALLEN aan, — ook 
diegenen die de som in eens kuntien betalen — 
aanstonds en regelmatig stortingen de doen Wat 
de studenten betreft, die kunnen anderen voor hen 
laten storten, of met ’t einde van ’t verlof de som 
die zo voor Nieuwjaar willen storten bij den Be
stuurder der Congregatie brengen en hem, volgens 
gegevene aanduidingen de stortingen laten doen 
Tot morgen, tusschen 9 en 10 uren, in de Con- 
gregatiezaal.

In den Hoenderbond.
In de vergadering van 16 dezer is er besloten 

eenen prijskampmeeting ten voordeele der leden 
van den bond in te richten op den Zondag 5 
November aanstaande.

Die prijskamp bestaat hierin dat al de tentoon
gestelde dieren zullen, ieder per klas, in drie 
categoriën door den Jurij gerangschikt worden. 
Alleen deze die in de eerste categorie voorkomen 
verdienen voor ’t oogenblik in groote tentoonstel
lingen mode te dingen, deze van de derde cate
gorie zijn hoegenaamd niet bestem I om er uit voort 
te kweeken.

Op 21 October zal er eene nieuwe bijeenkomst 
van den Hoenderbond plaats hebben : dan zullen 
de inschrijvingen voor den prijskamp opgenomen 
worden aan 0 50 o per lot. Aliuen afzonderlijk 
tentoongestelde dieren worden ingeschreven. In 
iedere klasse zullen er twee eereprijzen toegekend 
worden : een voor den schoonsten jongen baan, 
en een vcor de schoonste jonge hen

Het is dus vooral met het oog op den teelt 
dat die prijskampmeeting plaats grijpt. Iedeieen 
zal kunnen weten of de jonge dieren vau dit jaar 
de hoedanigheden van hun ras hebben of niet. 
Nochtans mogen ook andere ingeschreven worden ; 
inaar deze kampen niet mede voor den eereprijs.

Er wierd ook in deze vergadering door den 
Heer Voorzitter, M Cam. Vandenberghe, gesteund 
op de voordeelen die er aan vast zijn van het 
ringen der jonge dieren. Een haan of h3n in 1922 
geboren, inlandsch ras en geringd, en die var 
October 1923 voort, gedurende het jaar twee eerste 
prijzen bekomt, krijgt' eene premie van 25 fr. 
geschonken door de Federatie, in eene internati
onale tentoonstelling mits het dier aldaar inge
schreven zij voor de tentoonstelling van 1923. 
Idem het zelfde voor buitenlandsche rassen bekomen 
15 fr. Verders geeft het ringen meer waarborg 

! voor de liefhebbers ingeval van verkoop
De tege woordige leden begrepen goed die voor

deelen, en schreven ter plaats in om ringen te 
koopen. De kosten zijn gering en alles wordt 
door den sekretaris gereedelijk bezorgd. Dat degenen 
die hierin nog ten achter zijn zich spoeden, later 
kunnen de ringen op de pooten niet meer en 
zich daartoe aanstonds wonden bij M Valere 
Laridon.

Gevraagd bij Alphonse DEVOLDER gnede 
trekkers voor Cocos, bezems en grof werk 
voor op den winkei en te huis. Standvastig 
werk.

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.



’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.

BERICHT Avondschool

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.

Heer Apotheker Steppe Geeraardsbergen.
Met genoegen laat ik u weten, dat, ik den 

besten uitslag bekomen heb met uw ideaal kieken- 
poeder «SALVATOR» Mijne kiekens zijn volkomon 
van hets snot genezen en, o wonder, ze leggen we
derom regelmatig. Stuur mij nog twee dozen op, 
Ik wil die goede remedie in huis hebben, en ont
vang mijnen besten dank en vriendelijke groeten.

L. FIETERS Meester-Steenhouwer, 
Kerk hofstraat 3 Wilryck.

De B ank  van  K o r tr ijk
(oude bank RuusselaroThielt) 

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

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN

Maurice tioddeeris, zv. Valere en Florence 
f  byvaert, Wijngaardstr. 3 — Alice Grymönprez, 
dv. Michel en Magdalena Lefere, Slabbaardstr. 1 0 .
- Jan Vanantwerpen, zv. Henri en Magdalena 

Vanderheeren, Kortrijkstr. 163

STERFGEVALLEN :

Emiel Koiisseau 61 j. echt Clementine D’hondt. 
— Petrus Lapeire, zb. 81 j . zv. Joannes en Maria 
Verbelle — (Jabrielle Verhoye, Scholierster. 9 j. 
dv. Gustaf en Clemence Tiberghien. — Henricus 
Vanantwerpen zb 82 j wed. Maria Clement. — 
Jules Vanmellaerts, schoenm. 39 j. echt. Elisa 
Huysentruyt. — Maria Bardoel, huish 48 j wed. 
Aloys Beels.

HUWELIJKEN :

Leon Vangheenberghe, Schoerif'. 28 j. en Lucie 
Declercq, bijz. 22 j — Finnin Neirynck, advokaat 
30 j en Gertrude Werbrouck, 24 j. — François 
Kapoeye, borstelm 34 j en Margarita Koose, 
corsetm. 39 j — Camiel Coppens, borstelm. 23 j. 
en Maria Kominel, 19 j.

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. L00NTJENS.

STAD ISEGHEM 

V o lled ige  Leergang in de

F R A N S C H E  T A A L
Zooals verleden jaar- zal er in de KNECHTEN

SCHOOL van he t H. HERT een vo lled ige leergang 
in de Fransche taa l gegeven worden.

Voor de MANSPERSONEN : op Dinsdag en
Vrijdag te 8 uur ’s avonds.

Voor de VROUWSPERSONEN : op Maandag en 
Donderdag te 6 1/2 ure

Een bijzondere aandacht zal gewijd worden aan 
het HANDELSFRANSCH

De werken van eiken leerling, ten huize gemaakt, 
zullen met veel zorg nagezien en verbeterd worden.

De Inschrijving grijpt plaats op Zondag aanstaande 
24 Sept. in  de Knechtenschool (H H ert) van 8 1 /2  
?s voorm iddags to t 12 uur

De lessen zullen beginnen op Maandag 25 Sopt. 
voor de vrouwspersonen en Dinsdag 26 Sept voor 
de manspersonen.

Voorwaarden zooals verleden jaar.
HET BESTUUR.

Vrije Vakscholen — Iseghem.
I. De beroepsleergangen in PATR00NMAKEN 

vangen aan op Maandag 7 Oct te 6 uur’s avonds 
voor het eerste jaar — en Zondag 8 October te 
9 uur voormiddag voor het tweede (hoogste) jaar.

2 De beroepsleergangen in TIMMEREN en MEU- 
BELMAKEN vangen aan op Zondag 8 October te 
9 uur voormiddag

3 Do beroepsleergangen in METAALBEWERKEN 
alsook deze voor METSEN vangen aan op Maandag 
2 October te 7 uur ’s avonds.

Men kan zich laten inschrijven alle werkdagen 
op het Secretariaat, Wijngaardstraat 9, va 8 tot 12 
en van 2 tot 5 uur ofwel bij den E H. I’estuurder, 
in ’t Lourdesgesticht

Do Bestuurder,

E. H. 0. SPRUYTTE

AVONDLESSEN worden gegeven in St Josephs- 
gesticht van af October. Fransche leergangen.

Inschrijvingen op Zondag 24 Sept, en Zondag 
I October ’s voormiddags.

E. H. E. Dhondt

Gemeente EMELGHEM
ter gelegenheid der Kermis

op Zondag 1 October 1922
GROOTE

PEERDENLOOPSTRIJDEN 
Maandag 2 October om 4 ure

G R O O T E  V E L O K O E R S  
200 fr. PRIJZEN fr. 200

Baankoers voor alle Beginnelingen. Afstand 
40 Km. — Inleg 2 fr

Prijzen : 70 50 35 20 15 10 fr.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voorde 

ongevallen.

tn^elmunsttr Kermis
Muziekfeest Begeven dooi de Koninklijke Phil

harmonie op Maandag 25 September om 4 1/2 ure 
namiddag in ’t Park van ’t Kasteel.

PR O G R A M M A  :
1. Villars, Allegro G  Allier
2 . Les cloches de Corne ville,JFantasia L. Chic.
3- Fête Isiaque, Scènes Egyptiennes W atelle
A) Danses Sacrées
B) Invocation
C) Marche-Cortége
4. Ballet d’Isoline v. A. Messager. Arr C. Eustace
5. Elfenreigen, W alzer J. Gung’l
6. Perles fines, Polka voor Clarinetten P. 3eaume

GEVRAAGD TE KOOPEN een STOOF voor 
bureau. Aanbieden ten bureele van ’t blad

Er worden twee personen gevraagd om eene 
schoone ter trouwe bediening te vervullen in 
een der bijzonderste fabrieken van stad. — 
Zich aan te bieden ten bureele van ’t blad.

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 t o s  :  E N ,  E O t t D ,  C I T R O E N  e n z .  

M o t o s  :  E N ,  S A . F t O L . E A ,  I N D I A N .

Ändern 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.

B E R I C H T .
Hierdoor berichten wij aan allen die in 't bezit 

zijn van loten voor den tombola die moest plaats 
hebben Zondag 24 dezer dat de zelfde door on
voorziene omstandigheden verschoven werd tot 
Zondag 29 October

De Velo Club V R IJ en BL IJ. 

P. N . Er zijn nog loten te bekomen

Wijnhandelshuis vraagt bekwamen VERTEGEN 
W00RDIGER voor Iseghem en omstreken. Inlich 
tingen ten bureele van ’t blad.

Een goede STOKER MACHINIST vraagt plaats.
Zich te bevragen ten bureele van ’t blad.

Om uit gemeenzaamheid te scheiden
Over I<1 nemen 

ee n e Stoom borsf e I fa b r i ek
(met Mekanieke en elektrieke verlichting)

111 vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor alle 
inlichtingen zich wenden lot den Heer A l o is  

TIMPI'jRMAN, te Iseghem, of schrijven oonder 
de letters l’AX, poslliggende te Brugge.

" o c c a s ie

TE  KOOP ongeveer - 4 0 0  
Voor inlichtingen ten bureele van ’t blad.

VERLOREN~
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.

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

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, 

jp zaadhandelaar, Emelghem-Dam, 35.
ii i mi ui»! im hihi il niiiiiiii— ■Mum« mmsmmmumgmf'jmsi

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

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

Studien van de Notarissen DOSSCHE te Oost- 
roosbeke en SCHOTTE te Ingelmunster.

D O N D ERD A G  8 October 1922 om 2 ure na"
m iddag, « A la  B elle V u e » bij M. A d D eclercq  
te V y ve  Sint Baafs

INSTEL van een

Schoon Woonhuis met goed Zaailand
langs de g r i n t w e g  bij den « A b e e le »  te Vive Sint 
B aafs, groot 5o a. 62 c.

Vrij gebruik met K erstdag aanstaande.
G ew on e voorw aarden. —  1/2 0/0 Instelpenning.

Studien van de Notarissen Aug. DENECKER 
te Iseghem en Maur. ISSACKER te Hooghlede.

Op Donderdag 5 Oct. 1922 om 12 ure stipt ten 
hove van Heer V IT A L  G H E K IE R E  te CACHTEM , 
nabij de herberg « De Snackebosch. gravier van 
Rousselare naar Cachtem :

Belangrijke Venditie van :
a) Beestialen : 9 melkoeien, 5 iaarlingen, 2 kalvers
b) Vruchten te velde : Een Hectare aardappels 

verdeeld in verscheidene koopen.
c). Landbouwalm  : Zevescharre, Keernmachien, 

booncylinder, raapmolen enz. enz.
d) B randhout in verschillige koopen.

12 0/0 verhoog en gereed geld 
Ter ontvangst van den Notaris Van Issacker te 

Hooglede.

Studie van den Notaris Aug. DENECKER te 
Iseghem.

Op Vrijdag 29 Septem ber 1922 om 9 ure
’s morgens en 2 ure nanoen, voor en ten huize 
bewoond door door H r Gust Lecluyse, Roussela
restraat, 12 te Iseghem.

Openbare Verkooping in ’t klein
van I. M enagerief en Huisraad zooals kookstoof,
beelden, stoors, tafels, stoelen enz.

II. Drie toogbanken, rekken en bakken, baskuul 
met gewichten, petroolpomp met bidon van 2 hecto
liters.

I I I  Allerhande nieuwe koopwaren, in verlot goed, 
sloten, vijlen, nagels, booten, koffijkannen, melk
potten in gegalvaniseerd goed : heemers, marmieten ; 
spaden, vorken, krauwels. lantaarns, zagen, potten 
en pannen en enz.

Zie de plakbrieven.

Met i3 0/0 verhoog en gereed geld.

Kantoor van den Notaris DUPONT, te Ardoye.
IN STEL Donderdag 28 Septem ber 1922, om

i 5 ure, te A rd o ye, in het nieuw  V redegerecht van :

Gemeente ARDOYE, Wijk de Tassche.
Twee WOONHUIZEN

m et 16 aren 10 centiaren erve, langs den steenw eg 
n aar R ousselare.

O nbew oond en ongebruikt ; dus onm iddelijk inge- 
bruiktreding.

Studie van den Notaris
L. DE BEER te Lendelede.

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

WOONHUIS
en 4 perceelen Bouwland 

- te L E N D E L E D E  --

D e N o ta risL . DE BEER, verblijvende te L en delede , 
za l openbaar verkoopen de volgende goederen .

Gemeente LENDELEDE
K O O 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- 40c. 

Sektie C, deel uit nummer 839A.
K O O P  I V .—  E e n P e r c e e l B ouw land groot 25 a.43 c. 

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

Sektie C. deel uit nummer 83gA.
De gezam entlijke grootte 1 H . 27 a. 37 ca In g e 

bruik tot O ktober 1923, bij P attyn
1/2 0/0 I N S T E L P E N N I N G  

ZITDAGEN :
O V E R SLA G : Woensdag 4  October 1922, 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.

CRÉDIT FONGIEK D’ ANVERS
H U L P H U IS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M .

N a a tn lo o z e  M a a ts c h a p p i j  
A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :

1° op zicht 3 00 <>/o
2 op veertiendaagsche rekeningen 3.35 "/„
3 op driemaandelijksche rekeningen 3.50 '>/0
3" op zesmaandelijksche rekeningen 3.75 ,, 
4" op jaarliiksche rekeningen 4.25 °/0

AANKOOI

K a p i t a a l  6  0 0  0  0  0 0  
8 Spaarkas :
1 op z ic h t 4 00 "!
2" op te rm ijn  van een ja a r 4 .5 0 ° /
Langer te rm ijn  vo lgens ove reenkom st.

> en VERKOOP van Fransch, Engelsch en Amerikaanse!] Papier
a a n  d e  v o o r d e e lig s te  w is s e lk o e r s

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 S P IN C E M 4ILLE  dokter in geneeskunde Rumbeke 
Eugène VE3HA1VI.1/IE dokter in geneeskunde Iseghem

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
\ O O rh e e il  \ Bank G r - D E  L A . Î L R E &  G °  Naamlooze Maatschappij 

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

Hoofdzetel te ROUSSELARE
Telephoon N° 1 en N° 250

^ O i ^ J S T T S O Ü ^ F F i E i l S r  ;

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

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

A L J L E  B A N K  V E F t J R I C U  T I N  G E N

Depot rekei ing op zicht en op termijn Rekeningen 41/2 % op 5 jaar zuiver van lasten

VKItHURI.NG van Brandkasten (Coffres-forts) alle grootte

VERW ARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A l l e  s l a c h  v a n  b u i z e n  A u t o g è n e - S o u d u r e

IN STELL ATI EN BADEN EN STORTBADEN


