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H et w e tte lijk  uur.
In den nacht van heden Zaterdag 

7 tot 8 October te 24 uur (12 uur 
’s nachts) zal het wettelijk uur 
60 minuten (één uur) achteruit 
gezet worden.

G E L D .
Er is heden ten dage veel geld in omloop. 

Zijn de menschen in zekeren zin arm in hoo- 
gere goederen, ze zijn rijker^ veel rijker in 
geld. Men maakt geld bij millioenen en milliar- 
den, onnoozele briefjes die geld verbeelden en 
tellen als gangbare munte.

Er wordt veel geld gewonnen. Er wordt veel 
geld verteerd en weggemaakt, heel dikwijls 
nutteloos. Juist door den overvloed van ’t papier 
heeft het geld minder weerde Maar de menschen 
laten zich verblinden : een frank blijft voor 
hen een frank, en met een aantaal franken 
meenen ze rijk en weeldig te zijn.

Doch groote weelde of kleine, het geld heeft 
toch weerde. En die overvloed van geld, en 
dat gemakkelijk bereiken van geld heeft veel 
slechte kanten. Daarom is ’t dat de volkswijsheid 
zegt, dat het geld een goeden meester moet 
hebben.

* * *

Een der slechte kanten van ’t geldbezit is 
dat het den mensch hoogmoedig maakt, ’t Is 
klaar en verstaanbaar voor eenieder dat men 
om en door het geld niet beter is. Beslaat een 
ezel met goud, hij blijft een ezel. Een rijk 
man, juist daarom omdat hij heele koffers geld 
bezit, is geen haar beter dan een andere dom
pelaar. De weerde van den mensch is immers 
te schatten naar ’t geene van binnen zit, in 
de ziel, in ’t gemoed en den geest.

Evenwel is ’t geld een middel wgarmee de 
mensch veel kan en veel verricht.

Voor u gaat een onbekenden burger. Ge 
bekijkt hem niet Gij verneemt dat hij eigenaar 
is van een millioentje, ge zult hem van hoofd 
tot teenen beschouwen en misschien wel be
wonderen.

Geld heeft macht en vrijheid. Daarom baart 
het hoogmoed

Dat bespeurt men bij geringe lieden zoowel 
als bij rijke geldbezitters.

* * *

Een schamele jongen is de school ontgroeid. 
Hij was te voren schuchter en bedeesd en 
gewillig. Hij gaat de wereld in om te werken. 
Er is werk te veel en er zijn werkers te kort. 
Hij wint al geld en veel. ’t Geld — de hoog
moed door ’t geld heeft hem veel veranderd 
Hij is vrij, onafhankelijk. Hij beeldt zich in 
dat hij overschot van verstand verkregen heeft. 
En de meester bij wien hij ter school ging 
zal hij op straat niet meer groeten, en t’huis 
zal hij ongewillig en lastig worden.

Tegenwoordig zijn veel geldbarons opgeko- 
men. Zeep en loensche handel en landverraad 
soms heeft ze schatrijk gemaakt. Ziet ze nu 
pronken. Ziet ze nu rondkijken in hun snelgerij, 
ziet ze tere doen en feesten. Ook zij meenen 
dat ze nu verstand te koope hebben, en ze 
zouden ’t reeds aandurven om te willen baas 
spelen op hun dorpen, of hooger nog zouden 
ze willen stijgen, ’t Is ’t geld dat hen hoog
moedig maakt.

Er wordt geklaagd dat de menschen veelal 
niet meer bestuurlijk zijn. Algemeen is dat niet, 
maar ’t staat toch vast dat veel menschen minder 
gesteld zijn om te luisteren naar wijzen raad 
Zij hebben geld en verstand, en hoogmoed.

* * *
Hoe die slechte gevaarlijke kant van 't geld 

afkrijgen ?
’t Is al moeilijk. O. L. Heer zei dat de rijken 

al zoo moeilijk de hemelpoorte zullen doorgaan 
als een kemel door de ooge van een naaide 
kan kruipen

Maar er zijn toch menschen die goed gebruik 
maken van hun de toegemeten rijkdommen 
’t Zijn de menschen die zich laten bestieren 
door de kristelijke wijsheid, die denken dat 
hun schatten die hun zullen ontvallen, dat de 
rijkdom een middel is om behoorlijk te leven 
volgens zijnen stand, en dat ze van hunnen 
overvloed moeten meedeelen

Kristelijke wijsheid alleen zal den gevaarlijken 
kant van ’t geldbezit wegnemen.

Tot kristelijke wijsheid moet groot en klein 
terugkeeren. Rijkdom en uiterlijk vertoon mag 
ons niet verblinden ; de weerde van binnen, 
de zedelijke weerde van den mensch dient 
meer beschouwd.

Wat Christus leerde dient beter overwogen 
en in ’t werk gesteld Uit « D e St e m . »

Senator Baron Karei Gilles de Pélichy 

Voorzitter gekozen 

van het Belgisch Katholiek Verbond

In de vergadering van het Belgisch Katho
liek Verbond, over eenige dagen te Brussel 
gehouden, wierd Baron Karei Gilles de Pélichy 
tot Voorzitter gekozen voor het jaar 1922-23.

De Voorzitter van het Katholiek Verbond wordt
jaarlijks gekozen door een der vier stichtende 
federaties, zijnde dit jaar deze der kleine bur
gerij of middenstanders.

Beter keus kan voorzeker niet gedaan worden, 
want iedereen weet hoe Baron Karei de kleine 
burgerij genegen is.

Van 1900 zetelde hij onafgebroken in de 
Kamer tot in 1919, en van dan af in de Senaat

In menige omstandigheden, toen er over de 
belangen der kleine burgerij gesproken wierd, 
heeft hij bewezen hoe genegen hij dezelfde is.

Onze Schoen- en Borstelfabrikanten weten 
beter dan gelijk wie, wat Baron Karei al ge
daan heeft voor den vooruitgang hunner nijver
heid, en hoe hij op de bres stond, toen het er 
op aankwam de tolta.rieven te bespreken met 
Frankrijk, wanneer men wilde den uitvoer onzer 
Produkten onmogelijk maken

In menige gevallen kwam Baron Karei er 
in tusschen om van den minister beter aan
sluiting met de reizigerstreins en andere ver
beteringen in het vervoer der koopwaren 
te bekomen tot voordeel onzer nijverheden.

Jaarlijks ontvangt hij in verhoor duizende 
werklieden en burgers om uit hunnen mond te 
vernemen wat zij zouden begeeren tot hun 
stoffelijk welzijn.

Baron Karei telt 50 jaren. Hij deed zijne 
studiën in de Hoogeschool van Leuven en be
kwam de titel van doctor in rechten, doktor in 
staatkundige en maatschappelijke wetenschappen, 
doktor in geschiedkundige en zedelijke weten
schappen. Hij legt er zich bijzonder op toe om 
de groote vraagstukken van den tegenwoordigen 
tijd, de werkmanskwestie en deze der kleine

burgerij ten besten mogelijk op te lossen. 
Daartoe deed hij bijzondere studiën, trad 
in onderhandeling met werklieden- en bur- 
gersvereenigingen, onderzocht nauwkeurig hun
ne manier van leven en werken, hunne middels 
van bestaan; enz., en dat niet alleen te 
Iseghem, maar door geheel Vlaanderen, te 
Antwerpen, tot in Engeland, Duitschand, Frankrijk 
enz... Hij zoekt de verbeteringen welke aan 
hunnen toestand kunnen toegepast worden, en 
de middels om tot die verbeteringen te geraken. 
De vrucht zijner studiën houJt hij niet voor 
hem alleen, maar wat hij gevonden heeft dat 
wilt hij ook aan anderen doen kennen, om 
zoo doende licht te verspreiden en elders soort
gelijke opzoekingen Ie verwekken.

Ten dien einde heeft hij verscheidene werken 
geschreven, die allen voor doel hebben naar 
verbetering te zoeken, voor werkman en burger.

Onder deze stippen wij aan.

1. Cordonnier d'lseghem, uitgegeven te Parijs 
in 1896 door de Société d’économie sociale 
reconnue d’utilité publique.

2 L’organisation du travail dans les ports 
flamands, sous l’ancien régime et à l’époque 
moderne

3. Le Règne du travail dans les principaux 
ports de mer de l’Europe. Beide werken in 
Leuven uitgegeven.

4 L’industrie ds la cordonnerie en pays 
flamand uitgegeven in 1900 door het ministerie 
van Nijverheid en Arbeid.

Verders is Baron Karei Gilles de Pélichy be
kend door zijne historische opzoekingen, nopens 
het leven der oude volkstammen in onze 
streken, tijdens het Romeinsch iij'dperk en 
vroeger. Hij wordt aanzien als de baanbreker 
dezer opzoekingen in Vlaanderen.

De tentoonstelling van oudheden in Brugge 
bevatte eene zeer belangwekkende verzameling 
zijner vondsten en opdelvingen.

Zijn werkzaam leven, zijn vriendelijk karakter, 
zijne edelmoedige gedienstigheid, zijnen min- 
zamen omgang met werkman, burger alsook 
met den hoogeren stand, hebben van hem. eenen 
waren volksvriend gemaakt. Zijnen invloed welke 
hij daardoor geniet bij de lagere als bij de 
hoogere burgerij, hebben hem doen verkiezen 
boven zoovele andere om voorzitter te zijn der 
Katholieke Vereeniging van Belgie. Mocht hij 
als dusdanig optreden, om de eendracht en 
regeltucht onder de verschillige Katholieke 
Standen te bewerken en te bewaren. Dat wen
schen wij hem.

Donderdag 28 September hield het Belgisch 
Katholiek Verbond eene belangrijke vergadering 
onder het voorzitterschap van Baron Karei 
Gilles de Pélichy, als voorbereiding der alge
meene vergadering van 15 October aanstaande

Dç aanwezigen waren talrijk. Het programma 
der algemeene vergadering die binnen eenige 
dagen zal plaats hebben, wierd er vastgesteld

De belangrijkste punten van ’tdagorde wierden 
er met de beste instemming besproken.

Op 18 October aanstaande zal de algemeene 
vergadering plaats hebben, De schikking dezer 
bijeenkomst zijn voorloopig vastgesteld als volgt:

Om 10 1/2 ure in de kapel van St Lodewijk’s 
kollege te Brussel, solemneele mis ter eere van 
deu H. Geest. Om 11 ure algemeene vergade
ring, openingsrede door Heer Baron Karei 
Gilles de Pélichy Voorzitter, redevoering door 
Staatsminister Helleputte. Om 2 ure algemeene 
vergadering, redevoeringen door Staatsminister 
Segers, H. Heyman, Volksvertegenwoordiger 
en den Heer Crauwels, Voorzitter der Burger
en Middenstandsafdeelingen.

Levensschets der Missionnarissen.
(Vervolg)

E. P. Beeuwsaert, zoon van Bruno en 
Theresia Cleedt, geboren te Iseghem 15 April 
1881. Deed zijne la’ijnsche studiën in ’t Klein 
Seminarie van Rousselare Den 9 September 
1901 trad hij in ’t Missiehuis van Scheut, wierd 
priester gewijd den 14 Juli 1907 en vertrok 
nog ’t zelfde jaar naar den Belgischen Congo. 
Na een jaar verblijf te St Maria Moll in Mayambe, 
werd hij naar Nieuw Antwerpen gestuurd al
waar hij neerstig werkt aan de bekeering tot

1 het waar geloof van onze ongelukkige mede
broeders van Congo, en tot beschaving dezer 
wilde volkeren.

Zijn broeder E. H. Alberic Beeuwsaert is thans 
bestuurder der Damen van de H. Familie te 
Thielt.

E. P. Roger, in de wereld Marcel Buyse, 
zoon van Henri en Elodie Vandekerckhove, werd 
den 22 Augusti 1892 te Iseghem geboren.

Na zijne Eerste Communie voltrok hij zijne 
humaniora op het Serafijnsch Collegie der Min
derbroeders Capucienen te Brugge.

Op den leeftijd van 18 jaren werd hij Capu
cien en werd den 22 Sept 1911 te Edingen 
geprofest.

Na zijne philosophische studiën in het Capu- 
cienenklooster van Aalst te hebben voleind, 
keerde hij als student in de Godgeleerdheid naar 
zijne geboortestad terug en verbleef er in ’t kloo
ster der PP. Capucienen tot in Februari 1919.

Op 17 Mei 1917 ontving hij te Brugge de
H. Priesterwijding uit de handen van Mgr. Waf- 
felaert, Bisschop van Brugge.

Ten gevolge van den oorlog wierd het Klein 
Seminarie van Rousselare gesloten en de leerende 
jeugd moest hun studiën staken. E. H. Delaere, 
Onderpastor te Iseghem, richtte een nieuwe 
leergang in van volledig Humaniora in ’t Kloo
ster der EE. Paters Capucienen te Iseghem, 
alwaar verschillige Paters als leeraars wierden 
aangesteld. Onder deze wierd E P. Roger belast 
met den cursus van Rekenkunde.

Pas zeven maanden in het ministerie, werd 
P. Roger eruit getrokken om in 1919 zijne 
hoogere studiën aan de Gregoriaansche hooge
school van Rome te doen. Aldaar werd hij 
den 15 Juli 1922 tot doctor in de Godgeleerdheid 
uitgeroepen, en op 8 Augustus 1. 1. benoemd 
tot zendeling van Punjab in Engelsch Indië, 
waarnaar hij den 24 October a. a. uit Antwerpen 
zal vertrekken om den 1" November te Venetië 
in te schepen

E. P. Gothard, in de wereld Michel Daenens, 
zoon van Charles en Louise Dezutter, werd 
den 4n November 1890 te Iseghem geboren.
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Na het middelbaar onderwijs in St Joseph’s 
Gesticht genoten te hebben, voltrok hij zijne 
Humaniora op het Serafijnsch Collegie der Min
derbroeders Capucienen te Brugge

Ten jare 1909 trad hij te Edingen in de 
Capucienen-Orde en werd er den 17 September 
1910 geprofest.

Na drie jaren philosophie bestudeerd te hebben 
in het Capucienenklooster van Aalst, kwam hij 
naar Iseghem terug om er zijne Theologie af 
te maken.

Den 11 Juni 1916 genoot hij het overgroot 
geluk de H. Priesterwijding uit de handen van 
Mgr Everaart der Minderbroeders Orde te Cent 
te ontvangen.

Na den oorlog werd hij als predikant naar 
Antwerpen gestuurd tot dat hij einde November 
1919 naar Punjab (Engelsch Indië) als zendeling 
ünscheepte.

Thans, na kennis genomen te hebben van 
dit land, het volk, zijn zeden en zijn godsdienst, 
is hij te Sialkot gevestigd waar hij ijverig werkt 
aan het zielenheil van 56 Indiaansche dorpen.

God verleene hem eenen vruchtbaren oogst.

E. P. Joseph Ghekiere, zv. Emile en Maria 
Delobelle, geboren te Iseghem in het jaar 
3888. Deed zijne latijnsche studiën in ’t Kollegie 
van Thielt, trad in 1907 naar het klooster der 
EE. PP Redemptoristen te St Truiden. Van 
daar wierd hij gezonden naar ’t klooster van 
Esschen op de Hollandsche grenzen alwaar hij 
binst den oorlog 29 en 30 Juni de H. Wijdingen 
ontving en Priester wierd In Januari 192Ü zei 
hij vaarwel aan zijn familie en vaderland om 
in Manitoba (Canada) een missie te stichten. 
God geve den jonge missionaris de noodige 
krachten en gezondheid om aldaar vele jaren 
te werken in den akker des Heeren.

Een onzer lezers zendt ons het volgende over 
de lijst der Iseghemsche Missionarissen ver
leden week in de Iseghemnaar verschenen.

Laat mij toe een bemerking te maken over 
de lijst der Iseghemsche Missionarissen. Mij 
dunkt dat M. Gust. Thibau de oudstgekende niet 
is ; immers M Edward Van Campenhoudt priester 
missionaris in Amerika is hier geboren den
7 April 1824.

Hij vertrok naar Amerika den 15 Mei 1846 ; 
wierd er priester gewijd door den Aartsbisschop 
van New-York, bouwde de St Joseph’s kerk 
te Detroit, waar hij (pastor was.

Bij de Wijding der kerk den 25 Mei 1855, 
deed hij er een sermoen in het engelsch en 
vroeg onder andere aan zijne parochianen een 
gebed voor zijnen ouden vader.

Over tien jaar, zei hij, liet hij mij voor uwe 
zaligheid naar Amerika komen ; hij leeft nog 
maar is ziekelijk. Bidt voor hem in deze mis, 
die voor den eersten keer in deze kerk opge- 
dregen wordt, opdat hij door de voorspraak 
van den Heiligen Joseph eens zou mogen eene 
zalige dood sterven. Maar zie, het was juist 
onder deze mis dat zijn vader Aug. Van Cam
penhoudt te Iseghem, godvruchtig in den Heer 
ontsliep, in den ouderdom van 79 jaar.

In 1873 kwam E. H. Van Campenhoudt zijn 
vaderland en geboortestad bezoeken ; hij was 
alsdan pastor van Croyes, in ’t bisdom van 
Albany ; hij keerde weer naar Amerika den
25 Augusti 1873 en stierf schielijk te Baldwins- 
ville den 27 7ber 1880.

— Nog iets wegens E. H. Henri Van Wtberghe ; 
hij was Missionaris in Noorwegen ; in de jaren 
tachtig kwam hij terug en verbleef hier eenigen 
tijd bij zijne familie ; men herinnerd zich nog 
dat hij in de groote Congregatie eene schoone 
voordracht gaf over Noorwegen

Later heeft hij zijn zendelingsverk verricht in 
het bisdom tot hij ziekelijk geworden zijnde naar 
Gent is komen uitrusten alwaar hij ook schie
lijk overleden is.

De Socialisten en de 

Gentsche Hoogeschool.

Gezel E. Vandervelde, hoofdleider der Bel
gische socialisten, schrijft over de kwestie der 
Gentsche Hoogeschool :

« In de afdeelingen, heb ik TEGEN het 
voorstel Van Cauwelaert gestemd.

Na er lang, rijp, te hebben over nagedacht, 
ben ik bereid in Oktober aanstaande, VOOR 
te stemmen, doch onder zekere voorwaarden, 
welke ik straks zal aanduiden.

Indien ik ertoe gebracht werd mijn ziens
wijze te wijzigen, betreffende de Geritste Hooge
school, is het alleenlijk om redenen, verband 
houdend met het belang van ons hooger onder
wijs en het belang van het Vlaamsche volk.

Deze redenen — welke ten anderen meer 
bekeeringen hebben te weeg gebracht dan de 
mijne — wensch ik aan te stippen, of liever 
in het kort te herinneren.



Vooreerst is er een essentieel punt, nopens 
hetwelk mijne zienswijze nooit is veranderd 
en waaromtrent men het ten slotte volkomen 
eens is geworden.

In Belgie moet er een Vlaamsche Hoogeschool 
komen.

Dit is noodig, omdat het rechtvaardig is. 
Dit is noodig, omdat, in een land dat in twee 
taalblókken ' is verdeeld, van nagenoeg gelijke 
sterkte, de gelijkheid in rechte en in feite 
zich opdringt.

Allen zijn het eens om te erkennen dat de 
ontdubbeling der leergangen aan de Gentsche 
Hoogeschool eene gebrekkige oplossing zou zijn, 
welke in de Hoogeschool zelf eene verderfe
lijke politieke beweging zou tot stand brengen 
en ten andere zou hebben te kampen met 
moeilijkheden van praktischen aard, welke niet 
zouden kunnen worden weggeruimd zonder 
de wetenschappelijke waarde van het onder
wijs in gevaar te brengen.

Niets is leerrijker dan hier de argumenten 
samen te vatten van Antoine Depage.

1) Indien wij besluiten tot het in het leven 
roepen eener vijfde Belgische Hoogeschool, is 
het noodig dat |zij sterk en leefbaar weze ; 
haar tezelfdertijd de middelen van bestaan, van 
leven en gezondheid te verzekeren. Welnu, 
het tot stand brengen van eene inrichting van 
dien aard, zou eene immobilisatie eischen van 
een kapitaal van minstens 150 millioen

2) Zulke uitgave ware alleen wenschelijk 
indien de nieuwe inrichting geroepen ware om 
diensten te bewijzen in evenredigheid met de 
opofferingen welke hare organisatie aan den 
Staat zou opleggen, en indien haar sukses 
werkelijk kon worden verzekerd, zonder de 
reeds bestaande Universiteiten te benadeelen.

Welnu, er bestaan reeds te veel Universiteiten 
in Belgie Zij hebben nauwelijks het aantal 
leerlingen welk noodig is voor een normaal 
beheer. De hoogeschool van Gent in het bij
zonder, — indien men geen rekening houdt 
van de school van Burgelijke Genie — heeft 
een zeer klein aantal studenten : nauwelijks 
vier honderd in de fakulteiten, zoodat de kosten 
der studiën er 50.000 frank per student be
dragen, wanneer men uitsluitelijk rekening houdt 
van het budjet ; 80 000 frank, wanneer men 
rekening houdt van den intrest der kapitalen 
besteed aan de inrichtingen en gebouwen » 

***
Van den anderen kant staat Priester Van 

den Hout, Bestuurder van de « Revue des 
Idées et des Faits », de vervlaamsching der 
Gentsche Hoogeschool voor ; hij is geenszins 
een « Flamingant » maar verdedigt deze oplos
sing in het belang van het Vaderland en de 
eendacht der Belgische bevolking.

V an  alles w a t.
Vernieuwing van ’t Ministerie.

Minister Kuzette wegens ziekelijkheid en Minister 
Hubert, om andere redens hebben hun ontslag 
ingediend. Het verlies van beide zulke uitstekende 
mannen zal ongetwijfeld een groot verlies te wege 
brengen in ons landbestuur. Met ^Minister Kuzette 
zijn de zaken van den landbouw en bijzonderlijk 
met het herstel der Verwoeste Gewesten snel 
vooruitgegaan. Hoe spijtig voor het land en bij
zonderlijk voor onze Verwoeste Gewesten zulk een 
Minister te moeten verliezen. Minister Hubert was 
ook een zeer bekwamen bestuurder en men zal 
het moeilijk vinden om hen naar weerde te ver
vangen.

E I S E M A A R S K O N G R E S .
Zondag werd te Brussel een algemeen eigenaars- 

kongres gehouden, dat overtalrijk werd bijgewoond.
Het kongres was belegd, voornamelijk om verzet 

aan te teekenen tegen de nieuwe voorgenomen 
huishuurwet.

MM. Huysmans, Van den Nest, senators, en 
Wauwermans, volksvertegenwoordiger, woonden de 
zitting bij.

Bene dagorde werd gestemd luidens dewelke de 
wet op de huishuur ongelegen, schadelijk, wille
keurig en onrechtvaardig is

De Bond van Eigenaars van Belgie, verzoekt de 
Senaat geen nieuwe huishuurwet te stemmen — 
geeft nochtans toe dat in voorhouding tot een 
toestand waarvan het bestaan werkelijk bewezen is, 
de huidige wet voor een jaar zou verlengd worden

De eigenaars vragen geen voordeel, enkel den 
terugkeer tot het gemeene recht.

Likw idatie der duitsche goederen.
De likwidatie der duitsch«* goederen in Belgie 

zal onverwijld aanvangen. Zoo hebbpn het de 
bevelen van Minister Theunis aan de Parketten 
van het land voorgeschreven.

Lloyd George heeft zijne 
gedenkschriften uitgegeven.

Zij werden verkocht aan eeu Amerikaansche 
Gazette voor den spotprijs van een Pond Sterling 
van ’t woord.

Oottenys. — Dinsdag morgend bemerkte de 
koster dezer parochie dat dieven in de kerk ge
drongen waren Daar er tegenwoordig eene missie 
in die parochie gegeven wordt, zal denkelijk een 
kwaaddoener zich laten opsluiten hebben, en 
’s nachts de offerblokken opengebroken hebben om 
’t geld te rooven. Men heeft ook belet dat pogingen 
gedaan waren tot het openbreken van het tabernakel. 
De dief moet de kerk stillekes verlaten hebben 
toen de koster ’s morgens de deur had geopend.

Spiere — Dinsdag nacht heeft men dieven 
verjaagd die poogden in te breken bij de Wed. 
Oesmet, rentetiierster. Het waren de geburen die 
het gerucht gehoord hebben, die de dieven deden 
vluchten.

BRUSSEL, — De rechterlijke politie der hoofd
stad doet ee groot onderzoek nopens eene schrikke
lijke misdaad aldaar gepleegd.

Een zekeren Demeye, marktkramer, die binds 
eenige dagen verdwenen was, heeft men terug- 
gevon len in de vaart van Charleroi.

Zijn lichaam was in stukken gesneden en gezaagd 
en in verschillige deeler. in de vaart geworpen, 
lieeds zijn verscheiden personen onderhoord en de 
politie doet een zeer streng onderzoek.

— Madame had een goede meid gevonden, ’t was 
een perel van netheid, beleefheijl, enz . — Maar ja 
ze danste geerne. — Nu dat’ dansen kost ook 
geld, en toilette enz... De meid bestool Madame 
een paar 100 franken en ging er mede gaan dansen. 
De politie heeft de meid uit de danszaal gehaald 
en in de gemeente gevangenis opgesloten.

-  STREPY-BRACQUEGNIES. —  Werkstaking in 
de koolmijnen. — Woensdag morgend is in de ver
schillige koolputten der koolmijnen van Strépy-

Bracquegnies, eene werkstaking uitgebroken. Het 
getal stakers wordt op 3000 geschat.

De staking is uitgebroken ter wille eener dis- 
kussie tusschen een meesterknecht en een werkman ; 
de mijnwerkers vragen dat de meesterknecht worde 
weggezonden.

Telefoon. — 1500 gemeenten in het land be
zitten thanR een publieke telefoon. De Staat dringt 
er op aan dat alle gemeenten zich bij het telefoonnet 
zouden aansluiten, en doet opmerken dat zij ge
machtigd zijn 10 centiemen te eischen voor elke 
telefonische verbinding, van hun post uit, aange
vraagd.

Vo»rzeker dat in ’t algemeen het grootste deel 
der inwoners, vooral handelaars en nijveraars 
daarin volkomen met den Staat ’t akkoord zijn en 
niets beters wenschen dan over eene publieke 
telefooninstelling in hunne gomeente te mogen 
beschikken.

Vele gemeentebesturen, zelfs van aanzienlijke 
plaatselijkheden, zijn echter, jammer genoeg, van 
een ander gedacht ..

THIEU. — B a n d ie te r ij. — Maandag nacht 
drongen drie gewapende bandieten in de woning 
der echthenooten Parée. De vrouw die te bed lag 
sprong op, maar op denzelfden stond, drongen 
drie personen in de kamer en riepen haar toe : 
« Handen omhoog »! »

Mad. Parée werd door een der bandieten in 
bedwang gehouden, terwijl de twee anderen gansch 
het huis doorzochten

Middelerwijl was haar man binnen gekomen, 
en insgelijks gedwongen van de handen omhoog 
te steken.

M. Parée bleef zoo eenige minuten in die 
houding ; gebruik makende van een oogenblik on
oplettendheid van zijn bewaker sprong op den 
bandiet en geholpen door zijne vrouw, ontwapende 
hem en maakte hem onschadelijk.

De twee ander bandieten die het gevecht hadden 
gehoord, maakten zich uit de voeten, zonder naar 
hun gezel nog om te zien.

De gendarmerie van Roelx en Havre' verwittigd, 
zochten de twee andere bandieten op, die Dinsdag 
morgend reeds achter slot zaten De bandieten 
zijn drie Vlaamsche werklieden, 18 en 19 jaar oud, 
werkzaam in de koolmijn Boussoit en gelogeerd 
in het hotel der koolmijn ingericht voor het kasteel 
van de familie de Liedekerke, waar ongeveer 300 
personen zijn gehuisvest.

De drie bandieten werden Dinsdag namiddag 
naar het gevang van Bergen overgebracht. Woendag 
werden zij door den heer prokureur des konings 
onderhoord.

— M in is te r Oevèze heeft verbod gegeven dat 
de krijgsmuzieken, de soldatenmissen nog mogen 
opluisteren, en doen de kruisbeelden weghalen 
uit de pupillenschool van Aalst en ’t morgen- en 
avondgebed in die jonge soldatenschool verboden. 
Van wege een liberalen minister en is dit niet te 
verwonderen. Als den dag met 'iod niet begint 
en met God eindigt, hoe wilt gij dat hij gezegend 
wordt.

— M Br m e t, voorzitter der Kamer, wilt dit 
postje niet meer aanveerden en zijn vrienden en 
partijgenooten de socialisten, zijn er mede in hun 
schik, immers M Brunet om onpartijdig dit 
voorzitterschap uit te voeren, moest gedurig zijn 
eigen partijgenooten tot het orde roepen en dit 
ging hun niet.

— De V o o rz itte r van den Senaat is verleden 
weke overleden en begraven, en er zal moeten 
uitgezien worden tot een nieuwen voorzitter voor 
onze Hoogkamer.

Baron de Favereau, was een uitstekende man. 
Zijn afsterven is een groot verlies voor de katho
lieke partij.

Valsche Bankbiljetten van 1000 fr.
Voor het assisenhof van Brabant komen een 

groot getal personen beschuldigd van valsche bank
biljetten van 1000 fr. uitgegeven te hebben.

Tusschen de leden der bende zijn er twee die 
in de sportwereld goed bekend zijn, waar zij zelfs 
eens zekere beroemdheid genoten. De eerste is 
.Tuliaan Lootens, die, onder den naam van Samson, 
zes maal deelnam aan de Konde van Frankrijk 
en verscheidene ritten won ; wat later hield Samson 
zich onledig met den verkoop van produkten, door 
de renners gebruikt ; hij stelde regelmatig ten 
toon in het « Salon de l’Automobile » en ontving 
zelfs eens het bezoek des Konings in zijnen stand.

De tweede is de wielrijder Ferdinand Buyl, 
Lootens-Samson en Buyl lieten zich door slechte 
makkers van den goeden weg afwenden en tot 
uitgevers van valsche bankbiljetten verlagen

De schadeherstellingen door 
Duitschland.

De Duitsche Schatkfstbons.
Men verneemt dat een belangerijk konsortium 

van Zwitsersche Banken aangenomen heeft de 
Duitsche Schatkisbons te escompteeren die de be
talingen der herstellingen van den 15 Oogst en 
den 15 September vertegenwoordigen.

De onderhandelingen die eenen uitslag opleverden, 
werden geleid door M. Leopold Dübois, den geken- 
den Zwitserschen financier, en M. Louis Vauchier, 
afgevaardigde-beheerder der « Société de Banque 
Suisse ».

MM. Lepreux en Houtain, wederkeerig onder- 
gouverneur en bestuurder der Nationale Bank, 
vertegenwoordigden Belgie.

Ex-keizer Willem van 
Duitschland gaat hertrouwen

De gazetten staan er vol van evenals de illustratie» 
met het beeld zijner toekomende vrouw, eene Prins* 
cesse von Eeust, 34 jaar oud en weduwe met 4 
kinderen.

Den exkeizer verblijft altijd in Doorn (Holland), 
en heeft zijne gedenkschriften opgesteld welke 
tegen millioenen verkocht worden aan alle nieuws
bladen der wereld.

Intusschen leeft die man op zijn uitterste gemak, 
hem, die men zei, die na den oorlog, zou opge
knoopt geweest zijn aan de galg.

Gebrek aan Priesters.
Het katholieke « Journal de Seraing » meldt :
Een zonderlinge statistiek toont ons aan dat in 

Belgie en vooral in de Provincie Luik et'n tekort 
is aan geestelijken.

In het bisdom Luik staan 26 pastoorplaatsen 
open, voor welke men geen titularissen vindt. 
Sommige parochiën die recht hebben op drie on
derpastoors deservanten hebben er slechts twee en 
elders vind men slechts één pastoor voor twee 
parochies.

Tentoonstelling van hopte Poperinghe
Het Hopverbond houdt zijne 10e gewestelijke 

tentoonstelling van prima-hop te Poperinghe, 
van den 6 tot den 8 October eerstkomende. 
Dewijl de 220 tentoongestelde baaltjes uit den 
spijker of zolder der planters genomen werden, 
en reeds in de gemeentelijke keuringen als 
prima-hop aanvaard werden, zal deze belang
wekkende toogdag den gedurigen vooruitgang 
onzer hopteelt bevestigen. Den Vrijdag, 6 Octo
ber, ten 10 1/2 was er eene openbare voordracht 
over der Belgische hopteelt.

S T A D S N IE U W S
KATHOLIEKE BTJRGERSB0ND 

Leerlingensecretariaat.
Van wege ’t ministerie werd ons gevraagd 

het volgende te willen inlasschen.

Onder de bescherming van het ministerie 
van Economische Zaken, werd in onze Stad 
een Bureel of Secretariaat van den Leertijd in 
de burgersambachten gesticht. Leerjongens en 
meisjes van af 14 jaar die ernstig een stiel of 
ambacht willenaanleeren bij een bevoegd patroon 
of die reeds op stiel zijn, kunnen na zich 
verbonden te hebben twee of drie jaar bij een 
zelfden meester hun vak aan te leeren, eene 
beurs van den Staat genieten van 125 tot 200 
fr. en een diploma bekomen over hunnen 
leertijd. De bazen ontvangen dan eene vergoeding 
van 400 fr.

Voor alle inlichtingen mag eenieder zich 
wenden tot het secretariaat CAFÉ ROYAL 
Nieuwstraat iederen l n en 3" Zondag der maand 
van 11 tot 12 ure. Het werk is gansch kosteloos.

Aldeeling Bakkersbond.
Op aanvraag van den Katholieken Burgers- 

bond zal er een serie van vier lessen gegeven 
worden over het bakkersbedrijf.

Die lessen worden gegeven door M Houyaux 
meester-bakker uit Brussel op Dindsag 10 dezer 
en dan de drie volgende Dinsdagen ter bak
kerij van M. DEQUECKER in de Gentstraat 
telkens van 3 tot 6 ure.

Het Bestuur

JON GELIN6EN-C0NGREG ATIE.
De « Harmonie * heeft de eer de huisge

zinnen van Eereleden en! Werkende Leden 
uit te noodigen op ’t Gezellig Avondfeestje
dat ze geeft Dijnsdag toekomende. 10 October 
te 7 12 ure ’s avonds in de feestzaal

SPELW IJZER :
I. Deel.

1. « L ’E cla ireu r » Stapm arsch H arm onie
2. « L ’oiseau bleu » (Clarinette) H. L eo n  T erryn
3. K oorzan gen  : a) K erelszonen  M andelkoor

b) de m orgend
4. Invitation à la  valse (Fluit) H . A rth. H oornaert
5 a) « De dood van den V rijdenker »

H . A ser. M oenaert
b) « H erfstlied »
c) K luch tlied
II. Deel.

i. Opening voor Turnerstrom petten.
2 « V ader A dam  »(Clarinette) H. Joseph M issiaen
3. D uo Concertant (tuba en piston)

H [l. F lorent D ecro ix  en H enri M issiaen.
4. « S e re n a »  (viool) H. M aurice V an dew alle
5. « E sp an a  » va ls  H arm onie

Bemerk a u. b. wel dat we te 7 1/2 uren
beginnen.

Voorbereidende lessen voor den soldatendienst.
Morgen en 8 dagen (15 Oktober) hernemen 

we die « voorbereidende lessen » tot den Sol
datendienst. De liefhebbers kunnen inschrijven 
in de Jongelingen-Congregatie, morgen en den 
15“, telkens van 9 tot 9 3/4 ’s morgends.

Tentoonstelling van Luik ^  
en de Iseghemsche Schoennijverheid

De Stad Luik heeft eene « Foire de la 
Chaussure » geopend waarin verschillige onzer 
schoenfabrikanten hunne produkten hebben 
tentoongesteld.

Hunne uitstallingen mochten voorzeker onder 
de schoonste gerekend worden. De aloude 
gekende faam der Iseghemsche schoennijver
heid werd aldaar vertegenwoordigd door de 
volgende firmas :

MM Bourgeois Gebroeders, (Emelghem-Dam- 
Iseghem), Fabriekmerk « Union »
M. Bral-Donego, Fabriekmerk « Den Anker » 
MM. Clement Gebroeders, Fabriekmerk « Lux- 
oria ».

MM. David De Coene en Cie Fabriekmerk 
« Le Coq »

M. Em. Vansteenkiste-Missiaen, Fabriekmerk- 
« Ibis ».

MM. Christiaens Gebroeders.
W ij wenschen al deze firmas geluk over 

den uitslag die zij aldaar verworven hebben 
met de uitstalling der produkten hunner fabri
catie en verhopen dat hunne moeite niet zal 
onbeloond blijven door de menigvuldige be
stellingen die zij daardoor zullen bekomen. 
Dit wenschen wij hun van herte tot voordeel 
van handel en nijverheid en ’t welzijn onzer 
medeburgers. __________

W e lg e lu k t  Feest.
Zondag laatst hebben wij in ’t Gildenhuis 

een feestje bijgewoond waarvan wij den wel
doenden indruk lang gaan bewaren. Aan 109 
kinders uit onze knechten- en meisjesscholen 
werd het uitgangsdiploma van lagere studiën 
overhandigd. Al degenen die iets of wat ge
voelen voor het grootsche werk der opvoeding 
onzer kinders, waren er aanwezig of vertegen
woordigd : EE. HH. Geestelijken, H.H. Bur
gemeesters, Schepenen, leden van Schoolkomiteit 
en tal van onderwijzers en onderwijzeressen 
alsook de bekroonde leerlingen. De plechtig
heid werd voorgezeten door den achtbaren
H. Goetinck, hoofdopziener van ’t lager onder
wijsgebied Rousselare, wien wij bijzonderen 
dank verschuldigd zijn voor zijn gemoedelijke 
aanspraak waarin hij de kinders vooral geluk 
wenschte en eenige passende wenken wist te 
geven en deed uitschijnen dat opvoeding steeds 
de hoofdtaak blijft en hoe de geleerdheid als 
krachtig hulpmiddel daartoe dient aangewend. 
Onzen welgemeenden dank echter ook aan 
den waarden Opziener H. Carette, die in zijn 
ons bekende offervaardige toewijding al lang 
de gedachte had opgevat zulkdanig feest in 
te richten, dewelke hij dan ook met de be

reidwillige medewerking van eenigen heeft 
kunnen uitwerken. W ij begroeten met diepge
voelde vreugde het ontstaan van dit goeddoende 
feest nu vooral dat wij met weerzin en machte- 
looze spijt te zien krijgen dat overal talrijke 
feesten en vermakelijkheden worden aangelegd, 
waarheen ’t volk als begoocheld naartoe rukt 
en er in zijn geniepig kortzichtig stoffelijk 
denken en voelen wordt gevoed en gelaafd 
en maar voort een processus ondergaat van 
verdere verwildering en ontaarding.

In blijde verwachting zien wij op naar menige 
hernieuwing van dit feest waar edelmoedige 
zielen worden gesteund en gestaafd in diep 
plichtbesef, in onverpoosd ieverig werken om 
de jeugd, dit is de toekomst te redden, waar 
zij samen met ouders en kinders een stond« 
innige geestesvoldoening genieten om ’t goede 
dat is bereikt en den weg die is afgelegd Gode 
ter eere ons land en ons volk ten goede. 
Bijna vergeten wij de gelukkige medewerking 
van de muziek van Emelghem te noemen en 
te roemen, die medegekomen was met de talrijke 
bekroonde der meisjesschool, en die niet weinig 
ertoe heeft bijgedregen om het eest nog wat 
meer op te luisteren. E e n  d ie  e r  w a s

Goedkoope W o n ingen .
De Bouwmaatschappij voor Goedkoope Woningen 

zal in de eerste dagen bepaald gesticht worden. 
Het bedrag der tusschenkomst van den Staat, Pro
vincie en Gemeente, hangt af van het bedrag der 
genomene inschrijvingen door de bijzonderen, eren 
als de voorschotten die door den Staat gedaan 
worden voor de uitvoering.

Om grooten steun van de hoogere bestieren te 
krijgen, moeten wij een schoon aantal inschrijver» 
hebben. Daarom doen wij eenen laatster, en drin
genden oproep, ten einde te kunnen overgaan tot* 
de pleegvormen der stichting.

Degenen die hunne inschrijving nog niet afge
haald werden of niet ingebracht hebben, worden' 
verzocht dezelve tegen Donderdag 12 October ten' 
stadhuize te willen afgeven.
3[De begoeden en bijzonderlijk de nijveraars ge
lieven het belang hunner werklieden te beden
ken. De werklieden zelf mogen niet uit het 
oog verliezen dat er voorkeur zal gegeven worden 
aan de inschrijvers van ten minste vijf aandeelen, 
waarop 250 frank te betalen is.

H e t  v o o r l o o f ig  K o m it e it .

Wij vernemen dat onzen Stadsgenoot M .J . 
Vandermeersch zijnen militairen dienst heeft 
uitgedaan, en zich in de Gentstraat als advo- 
kaat komt te vestigen. W ij verhopen dat hij 
in die hoedanigheid aan zijne medeburgers 
vele diensten zal kunnen bewijzen.

— Sedert eenige dagen is men bezig met het huis 
te herstellen van Jos Decoutere, zinkwerker, 
Brugstraat, huis voorheen toebehoorende aan Jan 
Opsommer.

De werklieden hadden hunne ladders aan de 
stelling vastgemaakt Zondag nacht hebben kwaad
doeners dezelfde losgemaakt en ze dwars over de 
straat geleid Kond 1 ure van den nacht kwam M. 
Alberic Ostyn van Cachtem aldaar met zijn moto 
voorbijgereden. Hij bemerkte deze hindernissen 
niet, viel met zijn moto, bezeerde zich erg, en had 
nog groote schade aan zijn moto. Spijtig dat de 
nachtwakers en de lieden onzer nachtwacht op tijds 
dit niet bemerkt hebben om dit te verhinderen.

—  Hoogeschool van Leuven — M. Kaphaël De- 
queker heeft zijn examens als kandidaat in na
tuurlijke wetenschappen met groote onderscheiding 
afgelegd

M. Michel Verhamme heeft zelfde examen ook 
met vrucht onderstaan. Aan de heeren Studenten 
en hunne familie onze beste gelukwenschen.

Stoutmoedige diefstal te Lendelede 
op de plaats.

In den nacht van Woensdag op Donderdag 
hebben stoutmoedige dieven den winkel van 
ellegoederen van den Heer Jos. Meersseman, 
gemeentesekretaris te Lendelede geplunderd.

Ziehier hoe de dieven zijn te werk gegaan. 
Langs de keldervenster, uitgevende langs buiten 
op den Steenweg zijn zij binnen gekomen en 
hebben van daar in den winkel gedrongen. 
Omtrent 20 à 30 duizend franken koopwaren 
hebben zij mede genomen alsook een damen- 
velo, 3 paren schoenen en een so;n van 300 
fr die in de tooglade lag Onder ’t gestolene 
bevinden zich vele schoone wollen sargiën. 
Vooraleer het huis te verlaten hebben ook den 
lessenaar van den Heer Meersseman doorsnuffeld, 
alle papieren enz. ten gronde werpende, doch 
geen geld gevonden. Zij hebben ook een flesch 
wijn en rhum gestolen, verders de eieren ge
zopen.

Rond 1 ure van den nacht heeft een man 
komende van St Catharine Kapelle naar Lendelede 
drie personen tegen gekomen waarvan twee 
met een klak en een met een hoed aan. Een 
hunner droeg een lantaarn, de tweede zat op 
den velo en de derde voerde een kruiwagen 
met goed geladen die een witachtigen schijn had.

Verder langs den steenweg van St Catharine 
op Heule stond een automobiel waarop zij 
waarschijnlijk het gestolene geladen hebben. 
Het was slechts ’s morgens dat de be toners van 
’t huis gewaar wierden dat zij bestolen waren. 
De dieven moeten buitengewoon stout geweest 
zijn, daar het huis van M Meersseman nevens 
de olieslagerij staat van den Heer Alfons 
Dassonville, en er aldaar dag en nacht in ge
wrocht wordt. Wat meer is, een nachtwachter 
der fabriek, belast met alle uur zijn nachtronde 
te doen, in en rond de olieslagerij, was nog 
een gedurig gevaar voor de dieven, om in hunnen 
nachtelijken tocht gestoord te worden. Genoeg 
en zooveel dat de diefte toch begaan is geweest 
Alles doet veronderstellen dat er onder die 
schelmen zich een of meer bevinden die op 
de hoogte waren en alles goed kenden.

De kortewagen waarmede zij het gestolen 
goed vervoerd hebben, is teruggevonden geweest 
te St Catharine Kapelle De Gendarmen van 
Iseghem en het parket van Kortrijk is ter plaats 
geweest. Reeds bij verschillige inwoners van 
St Catherine en Ceurne is . er huiszoeking ge
daan geweest. Het is te hopen dat de dieven 
zullen ontdekt worden

Alles doet veronderstellen dat men hier te 
doen heeft met eene welingerichte dievenbende 
en die wel dezelve zou kunnen zijn die over 
eenige weken ingebroken heeft in den juwee- 
lenwinkel van Sweveghem, en verleden week 
bij eenen wisselagent van Vichte-



W ie in korten t i jd  Fransch wil leeren zonder  
m eester, kan dit bij middel vân het boek

De Fransche Taal Dit boekwerk is zoo
danig geschikt dat eenieder fransch kan leeren 
lezen, schrijven en spreken in zeer korten tijd. 
De manier van uitspreken der Fransche woorden 
en zinsneden is er klaar en duidelijk in uit
eengedaan, hetgene alle gemak bijbrengt tot 
het aanleeren van spreken en schrijven der 
tale. Ook zijn deze boekdeelen door al die ze 
kennen 'hoogst naar weerde igeschat om hunne 
praktische wijze van onderricht. Door den- 
zelfden schrijver ook te bekomen boeken voor 
’t aanleeren der Engelsche en Duitsche taal 
alsook eene machtige verzameling van opstellen 
voor Vlaamsche en Fransche briefwisseling, 
smeekschriften, enz.

Dit alles te verkrijgen ten bureele van 
«D e Iseghemnaar »,Rousselarestraat97, Iseghem

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 het hoofddepot KAREL STEPPE, 
Apotheker, Geraardsbergen ' en in alle apo
theken.

Heer Apotheker Steppe. 6 eer aar dsb erg en 
Met genoegen laat ik u weten, dat ik den 

besten uitslag bekomen heb met uw ideaal kieken
poeder « SALVATOR » Mijne kiekens zijn volkomen 
van het 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. PIETERS Meester-Steenhouwer, 
Kerkhofstraat 3 Wilryck.

De B ank  van  K o r tr ijk
(oude ha.nk Kuusselare-Thielt) 

b etaa lt  of koopt terug de SCHATKISTBONS OP
6 MAANDEN zonder kosten en zonder eenig  
verlies.

Gevraagd bij Alphonse DEVOLDER goede 
t rekkers  voor Cocos, bezems en grof werk.  
voor op den w inkel en te huis. Standvastig  
werk.

’t  Is gekend en ’ t  is w aar  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.

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN  

Louis Verbeke, zv- Joseph en Jeanne De 
Keersmaecker, Rousselarestr. 124. — Gaspard 
Nyfels, zv. Aloys en Zulma Verheile, Beiaardstr.
30. — Daniel Deplae, zv. Joachim en Emeliana 
Eeckhout, Krekelstr. 104. — Marie Depoorter, 
dv. Paul en Jeanne Lodewyckx, Brugstr. 17.
— Paula Devyver, dv. François en Julia Van- 
sevenandt, Droogen Jan, 26 — Agnes Meu- 
lebrouck, dv. Leo en Gabrielle Cornelis, 
Krekelmotestr. 394.

STERFGEVALLEN :
Constantinus Vermaut, wed. Romania Vuyl-

cfpl/p

HUWELIJKEN.
Michel Denolf, aardew. 23j. en Eiisa Beheydt, 

meid, 19 j. — Camille Vermaut, plakker, 26 j. 
en Sara Dehullu, spinster, 23 j. — Alberic 
Vynckier, landb. 25 j- en Alida Tack, zb. 27 j.
— Gustave Degezelle, meubelm. 25 j. en Martha 
Himpe, vernister, 21 j. — Frannciscus Linseele, 
aardew. 23 j en Godelieve Sintobin, borstelm.
18 j. — Gerard Decroix, borstelm 23 j. en 
Marie Dupont, borstelm. 27 j.

Vrije Vakscholen.
1° De beroepsleergangen in patroonmaken 

vangen aan Zaterdag 7 Oktober te 6 uur ’s avonds 
voor het eerste jaar en Zondag 8 Oktober te
9 uur voormiddag voor het 2° (hoogste) jaar.

2° De beroepsleergangen in timmeren en 
meubelmaken vangen aan Zondag 8 Oktober te
9 uur voormiddag..

3° De beroepsleergangen in metaalbewerken, 
alsook deze voor metsen, vangen aan op 
Maandag 2 Oktober, te 7 uur ’s avonds.

Men kan zich laten inschrijven alle werke- 
dagen op het Sekretariaat, Wijngaardstraat, 9, 
van 8 tot 12 en van 2 tot 5 uur, ofwel bij 
den E. H. Bestuurder in het Lourdesgesticht.

A a n  f a m i l i e 
led en  en  v r i e n 
den k a n  m e n

g een  N U T T I G E R  G E S C H E N K  g e v e n  dan een
O T "XT A  /\7 T 7 T T T  I D  ZT» T\T O N V  E R S L I J T B A A R  !
O W  -  V  u J h l y  E E U W I G D U R E N D  !

TE BEKOMEN BIJ U I T E R S T  P R A K T I S C H
B u s s c h e r e - B o n t e , R o u s s e l a r e s t r a a t ,  I s e g h e m .

A U T O - G A R A G E  L E  L I O N
Téléphoon 73

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

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

Autos : E N ,  FOHL), C I T F l O E N  enz. 
Motos : E N ,  SA.FtOL.EA, I N D I A N .

A n d e r e  m e r k e n  n a a r  k e n s  d e r  K l a n t e n .

GROOTE KRACHT — KLEIN VERBRUIK -  VOORDEELIGE PRIJS.

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

G R É D I T  FONG I E R  D ’ f l f l V E R S
H U L P H U IS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M .

— Kapitaal 6 0 0 0 .0 0 0
B. Spaarkas :
I 9 op zicht 4 .0 0  °/
2° op term ijn  van een ja a r  4 .5 0  « / ’
Langer te rm ijn  volgens overeenkom st.

Naamlooze Maatschappij

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op z icht 3 .00  °/o
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.35 °/0
3 op driem aandelijksche rekeningen 3.50 °/„
3° op zesmaandelijksche rekeningen 3 .75  °/0 
4° op jaar l i iksche  rekeningen 4.25 °/0

A A N K O O P  e n  V E R K O O P  van Fransch, SDgelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men, bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A M M E  te Iseghem 

Leden : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunster, 

Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke, 

Eugène VE1HAMIVIE dokter in geneeskunde Iseghem

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 dooi on
voorziene omstandigheden verschoven werd tot 
Zondag 29 October

De Velo Club VRIJ en BLIJ. 

P. N. Er zijn nog loten te bekomen

W ijnhandelshuis  v ra ag t bekwam en VERTEGEN
WOORDIGER voor Iseghem en om streken . Inlich 
tingen ten bureele van ’t blad.________________

VERLOREN.
W andelstok m et gouden ring is den Dinsdag 
namiddag van Iseghem Kermis verloren, waar
schijnlijk van aan de Statie tot het Koersplein. 
Terug te brengen ten bureele van ’t blad, tegen 
goede belooning.

Gevraagd GOEDE MEID in een ^oed en deftig 

burgershuishouden van Iseghem.

TE KOOP SCHOONEN TOOG dienstig voor 
herberg of winkel bij LIFARD VANDAELE, 
Rousselarestraat, 248, te Iseghem.

Voor uwe aankoopet van

F O U R R U R E N
IN A L L E  

H O E D A N IG H E D E N

wendt a lot het huis

Gezusters STROBBE
Gentstraat, 57, ISEGHEM.

Overgroote Keus -  Trouwe bediening.
V A S T E  P R I J S

SCHOONE KEUS VAN

R e g e n m a n t e l s  - -  I m p e r m e a b l e s  
voor Heeren, Damen en Kinders

v o o r  I j . ' i i n o j i  v a n  a f  - 4 5  F ’ r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.
In wolle Gabardine S 8  F r.

TROUWE BEDIENING.

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

MEN VRAAGT bij de Heeren DUPONT en 
KESTELOOT Gebroeders, Rijssel, Rue des Postes, 
241, goede COCOTREKKERS en BRASSINE alsook 
voor CHIENDENTWERK

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

HUIS VAN VERTROUW EN

A .  D E G E Z E L L E - V Y N C K E
Rousselarestraat, 111, ISEGHEM.

Eerste hoedanigheid van

W i j n e n ,  L i k e u r e n ,  C h a m p a g n e .  

f , 0 .  D E N  V R H E M  D E N  T A  H A K
—  voor CIGARETTEN en PIJP -

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.

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

MARKTPRIJZEN.
KORTRIJK 2 October Haver, 52 tot 55 

peerdeboonen, 76 tot 77 ; aardappelen, 9 à 10 
Boter 11,00-15.00 fr. de k ; eieren ’t stuk, 62 65 
koolzaadolie, 240 tot 000; liinzaadolie, 000 tot
000 ; koolzaad 000 tot 000 ; lijnzaad, 100 tot 
000; koolzaadkoeken, tot 50 ; lijnzaadkoeken 
74 ; sodanitraat, 74.00 ; ammoniak, 103 00 
suikerij, 000 tot 00 ; duivenboonen, 48; hooi, 30 
tot 40; strooi, i 1 tot 15.

Kantoor van den Notaris DUPONT, te Ardoye.

O VERSLAG  Donderdag 12 O ctober 1 9 2 2 , om
i5 ure, te Ardoye, in het nieuw Vredegerecht'van :

Gemeente ARDOYE, W i jk  de Tassche.  

Twee WOONHUIZEN
met i6 aren io centiaren erve, langs den steenweg 
naar Rousselare.

Onbewoond en ongebruikt ; dus onmiddelijk inge- 
bruiktreding.

INLANDSCHBN ROOKTABAK 
Roltabak. — Steenen pijpen

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers en 
aan de beste voorwaarden.

Damen,
om u te beveiligen tegen de koude en naar 
de mode gekleed te zijn, koopt een GEBREIDE 
PALETOT (laats te  nieuwigheid)

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

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

Voor inlichtingen ten bureele van ’t blad.

KOMT W EDEROM  TE VERSCHIJNEN

’t  M anneken u it  de Mane
Volksalm anak voor ’t  ja a r  1923.

Prijs -.,30 Jr. 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.

Om u it  gem eenzaam heid te  scheiden

O v e r  t e  n e m e n  

e e n e  S t o o m b o r s t e l f a b r i e k
(m et M ekanieke en e lek tr ieke  verlichting)

in vollen bloei, geleden Ie Brugge, Voor alle 
inlichtingen /.ich wenden lot den Heer A lo i s  

TIMPERMAN, Ie Iseghem, of schrijven oonder 

de letters PAX, postliggende te Brugge.

A ll ) .  V  A  N N  E S T E -  V  A  N I IO U T T  E
Tafelhouder (Traiteur)

— Gentstraat 35, ISEGHEM  —
Opvolger van ’t oud gekend huis

V a n h o u tte -N e y r in c k  van ü o u s s e la r e
Wordt aanbevolen voor :

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 
INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGENHEIDSDINERS 
M atige  prijzen —  Rijke  en Burgerskeuken  

Verhuring van Tafe lserv ies .

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen : Bank G r .  D E  L A E  R E  &  C () Naamlooze Maatschappij  

Fr. 10 MLLIOEN 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

A L L E  B A N K V E F L F t l C H T I N G E N
Depot rekei ing op zicht en op termijn Rekeningen 41/2 <>/*» op ö jaar zuiver van lasten

V K I U l U R I i N C ï  v a n  B r a n d k a s t e n  ( C o f f r e s - f o r l s )  a l l e  g r o o t t e

VERWARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A lle  slach van buizen Auto géne-Soudure

B , I I N S T E L L A T I E N  B A D E N  E N  S T O R T B A D E N



H T X I S

J .  Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

A L L É É N  verkoop van  de 

bekende C O R S E T S  m erk

CORSETS

H . D . B  O v e r g r o o t e  k e u s  e n  l a a t s t e  n i e u w i g h e d e n

a a n  p r i j z e n  b u i t e n  a l l e  e o n e u r e n t i e .
BRUXELLES

of

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 uitvinding (zonder plaat) 

----- Herstellen van Gebitten enz.

HUIS VAN VERTROUWEN

dos. Vanlandegtiem-Betiaeglie
fc'rcote ffatkt, 21, ISEGHEM.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

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

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

ELKEN V R IJD A G

Stokv isch  en M oluw e

o o k  V e r s e h e  V i s e h  

D r o o g e  e n  I n g e l e g d e  H a r i n g

16, W ijn g aard s traa t ,  ISEGHEM. 
Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

I

G e p r e s t e  ( ' i m e n t b u i z e n  o p  a l l e  w i j d e n  

C I T E R A S  e n  R E I R P U T T K N  v a n  g e l i j k  w e l k e n  i n h o u d  |

S T E E N  P U T B U I Z E N ,  E N Z .  J :

flmand D e n y s - H o e h e p i e d
Dweersstraat, 17, IS E G H E M

K iekenkw eekers, Landbouw ers
STERVEN UWE KIEKENS VAN AFGANG (stinkend, soms met bloed 
doorstriemdi ; 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

Apotheker V er mander e’s
ONFEILBAAR POEDER N °  4 - . 2 0 0  tegen 3.75 en 7.50 fr. het pak. 

Apotheker Verm and ere ’s MARVOL geneest snot ( 2.50 en 5 0 )

Apotheker Verm and ere ’s ARSYLOL geneest pokken | de flesch 

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

G. HOET-ANNE. opticien, S t A m a n d s t r a a t  8, l i O U S S E L A H K
Waarom wordt het huis, 6  Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

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

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

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t «tuk. Allerfijnste geslepen glazen, met lïjno monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunsto»gen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

GERMAIN HOET reist niel meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zo n 
hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :
Gtrwain Hoef-Anne, St Amandstraat 8. tegen do Miordstraat, Rousselare.

Er is alti jd een oogmeester ten ieder beschikking.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 

voldoen zal Doktoor DELCROIX en EDM. MOREL 
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensdag van iedere week bij M. P ie r r e  

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

TE KOOP UIT TER HAND een zeor 

Goed EIKEN BEDDE m et ressort. Zich. te be

vragen ten bureele van 't blad.

HANDEL IN FLESSGHENBIER

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

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

Schoth-ale — I?âle-ale. 
Verkoop van W ij nen

HANDEL in KOLEN.

H OUT ,

Het huis JULES DELSAERT van W aterm ae l
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.

0. L. V rouw straat,  ISEGHEM
beveelt zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
behoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen 
In coutil of leder ;

Levert alle slach onderleder en belast zich met 

allerhande Herstellingen.
Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor

deelige voorwaarden.

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

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

VALERE LARIDON
Zegeplaats, 15, ISEGHEM.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPOEDIGE EN TROUWE BEDIENING.
In ' t  groot en in ’t  klein

bij

Alex. Roose-vuylsteke
,PCLIC^ R" ' I '  ! 2’ ISEGHEM.

recht over hl HiJomuskerk

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5. ISEGHEM

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

MOEDERS vooralleer aankoopen te doen, komt, 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle eoneurentie' 

nmogel ijk.

HUIS VAN VERTROUWEN.

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

Plaatsingsdienst voor bedienden van ’t  Na
t ionaal S i jnd ikaa t  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

- S. H O ET -H O ET  -
Gezichtkundige, 

de Pélichystraat, 38 ISEGHEM
B r i l l e n ,  P i n c e -N e z ,  B a r o m e t e r s  

J u m e lle n , V e r r e k i j k e r s
Wij berichten het publiek dat de receplen der 

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

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

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

A u t o m o b i e l e n  F O R D
RECHT3TREEKSCH AGENTSCHAP

de ELECTRO-MECANIEK,
H O V E N  I E R S S T R A A T .

KORTRIJK

Het ecuigstu Huis dor streek dat reeds de Ford bewerkt heeft vóór den 
oorlcg, sedert de eersle lypen uiig komen zijn.j

Groote stock van alle stukken en toebehoorten FORD 

AUTOMO BIELEN van ALLERHANDE MERKEN

W E R K H U IS  voor alle HERSTELLINGEN met waarborg uitge
voerd door specialisten, in ’I bijzonder herziening van motoren « s a r s  
soupapes, » zes, acht en twaalf cylinders

Herstelling van Magnetos, Dynamos en Accumulatoren — Vulcaniscc ring.

W e rk h u iz e n  d’Electro-Mecaniek A . E. M. C.

Elektriciteit - vervaardiging - bobijneeriDg : hooge en lage spanning.

ALGEMEENE TOEPASSING DER BARNKRACHT IN 1;E FAI RIEKEN.

bëasieloosheid—Zenuwachtigheid 
en Dyspepsie.

O u d e  s tr ijd e r , d ank  aan  de D r. C a s s e l l ’s T a b le t te n  

v ind t k r a c h t  cn  g oede  g e zo n d h e id  te ru g .

Al. Evan Hughes. 37, James street, Wrexham, 
zegt: “ De Dr. Cassell’s Tabletten hebben m ij 
genezen, titan wanneer geen ander geneesmiddel 
ii iet ééne werking verschafte. Ik  was in 
veldtocht toen ik ziek wierd, <le grneesheeren 
zondeu m ij naar het hospitaal als ï.eurasthonie 
lijdende; ik wierd vreeselijk zwak en zoo 
zenuwachtig dat ik mij. niet stil houden kon 
In  plaats te slapen, bewcegde ik m ij uren lan& 
in m ijn  bed; ik had geene eetlust meer, zooda* 
ik erg vermagerde. Ik  w ieid moedeloos 
vreesde alléén te zijn , eindelijk, was m ij: 
gansch lichaam  verslapt.

“ Na eenige maanden verblijf in het hospitaa 
zond men m ij als invalide sol iaat naar m ijne 
woonste terug; ik was dan eene ware 
menschelijke vod. Ik  bepr- c de alle soorten 
van geneesmiddelen, maar niet ééne v-erbeterde 
m ijnen toestand dan den dag waar ik de Dr.
Cassell’s Tabletten innam . Na eenige dosis 
gonpmen te hebben, voelde ik m ij veel beter 
en weldra was ik genezen. Heden ben ik in goede gezondheid.

Dr. Cass©
P R IJ S  3 FR EN 

7.50FR .

( h e t  g r o o t  
model bevat 
cl rie maal het 
kleine) V e r  
kocht door de 
apotheken in  
alle werelddee- 
len. Vraag de 
Dr. C a s  sell’s 
T a b  letten en 
we^gerd a * 1 e 
n a m a k in g .  ■%

l a D i e u e n
Universeel fam ilie  geneesmiddel tegen :

/ .e n u w a fm a t t in g  S la p e lo o s h e id  H a r t k lo p p in g e n  
Z & n u w z w a k h e id  Bloedgebrek Levc/isafftialiing 
l e n u w o n s t e k i n g  Siochtc rpijsver.ee .n g  !etiuwac!ittgft«.d 
N e u r a s t h e n ie  U i t p u t t i n g  N ie r e n z ie k te

Bijzonders aanbevolen aan de voedende moeders en aan 
de personen die de kritische tijdvakken van het leven 
doorgaan. Dokter Cassell’s Co., Ltd., Manchester, Eneland 
Algem een depot v o o r  B e l g i e  en het Croo’ Hert« d >rr.:

Maison i . o u i t  S a n d e r s .  22. R u e  d e  l a  G l a o l S r e ,  B r u s s e l .

NEEM T TW EE 
T A B LE T T E N .

bij het slapen 
gaan en ge zult 
bemerken hce 
goed ge slapen 
zult: vervolgd 
en ge zult wel 
dra de vreugde 
kernen kracht 
en gezondheid 
te bezitten.

Te koop te 
VERHAMME,


