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Over de kwestie der

verlenging van den legen lienst
en het stemmen van zekere dagorden il i de 
politieke vergaderingen der verschillige a. rron- 
dissementen schrijft de « Gazette vara Tfcit elt » 
van 23 Juni als volgt :

« De enkeling var; onzen tijd denkt veel te 
gemakkelijk dat hij' het monopolium heeft van
de waarheid......  niet alleen in godsdienst mm iar
in alles, doch bijzonderlijk in politiek

Wij zien dat nog eens bijvoorbeeld met
nieuwe militaire wet......  Verre van mij, d a t
te willen verdedigen.. - Ik meen dat de uit
gever over 14 dagen hev ware woord gezetd 
lieeft « Wij zijn onbevoegd ! ».

Er, toch worden langs aile kanten vergade
ringen op touw gezet om aan de volksver
tegenwoordigers op te leggen wat zij in die 
zaak mogen denken en doen..

Daarop staan w'ij verbluft te kijken.... en 
de zaak is nog niet onderzocht geweest ! de 
Kamers zijn er over bezig. Merk w e lo p j le z e r  : 
dat ik buiten mijn onderwerp niet ben, ik wil 
er alleen op wijzen hoe door de gedachten 
van onzen tijd meegesieept in geheel Europa 
niet alleenlijk de godsdienstige maar aile  tucht 
verloren is, omdat iedereen het recht het'ft zijn 
gedacht te stellen boven het gedacht van een 
ander, hoewel deze misschien honderd keer 
meer weet van de zaak... en dat is de grot.'d- 
ketterij van het protestantisme

En dat na zulke lessen ? Ik zeg niet dat 
de verlenging van dienst zoo maar seffens te

-13.sauveerden
ls : inaar zijTs ook niet üriiûicUeiijk te vei wc i|/c 
omdat zij kan noodig zijn. Toen de generaal 
Brialmont en minister Beernaert de forten van
Luik wilden bouwen, was er O'jk geweld tegen;
toen de Smet de Naeyer, geloof ik, de ver
sterking van Antwerpen voorstelde, wat g e w e lf . . .  
Toen zegde ons Mgr Waeffelaert hier te Thielt 
bij de inhuldiging van het (irldhof : dat w ij  de 
ministers moesten gelooven, omdat zij oneindig 
veel meer wisten dan wij en sommigen waf®n 
misnoegd, maar wie had gelijk, en wie sprak 
het wijze woord ? Dan wierp zich Leopold 
de II in het gedrang omdat hij veel wist. 
Dezelfde koning had geene ruste, indien voor
aleer te sterven hij geen ernstige legerwef 
naliet, en wij waren zoo blind dat wij niet 
wilden en konden verstaan, hoe die man nog op 
z jn stetfbed daarmee bekommerd kon zijn en 
geluxkig was de wet « de Trooz », geloof ik 
te teekenen, enkele uren voor zijne dood. 
maar hij wist....

Alzoo ook wist onz^n koning in 1913 on- 
ein lig meer dan wij, hij wist wat zijn oom 
Carol van Roemenie hem gele gd  had .. toen 
hij minister de Broqueville aanspoorde om 
zijne wet door te drijven waartegen wij waren !

Als ik in het licht van dien oorlogsbrand 
beschouw wat ik nu weet, dan vraag ik mij 
af o f ik nu meer weet dan de koning die zich 
nochtans in het gedrang werpt, en of zooveel 
hooggeplaatste mannen die nooit militarist 
waren aan mij mieten vragen wat hun te 
doen staat en ik denk als dat de wereld alzoo 
voortdraait het nooit zal gaan.

omdat tnp,a zeu l dat ze noodig ; , 11
lok niet onmiaùeiijk t e T i - n v c ip t ,  -

tnen te Brussel bezuinigingspolitiek. Het budget 
van den Staat wordt aldus verminderd met 
enkele millioenen de uitgave is daarom niet 
weggevallen maar op de Provincie verschoven. 
Onze provincie moet aldus 8.023.054 fr. afdra
gen zoodat op eene totale uitgave van fr. 
12,246,000 er 8,000,000 ten profïjjte van den 
Staat komt en enkel 4,000,000 fr. ten bate 
der Provincie Moest de Staat zelf de kosten 
dekken van de wetten door jiaar gestemd, 
zoo zou de Provincie het grootste gedeelte der 
belastingen voor haar deel mo.gen afschaffen. 
O ngelukkig het tegenovergestelde gebeurt. Meer 
en meer uitgaven worden door den Staat op 
rekening der Provincie geschoven, zonder dat 
er ooit gevraagd wordt of de Provincie over 
de noodige middelen beschikt om hierin te 
voorzien. Vandaar het te kort in de begrooting.

D e  V rije  uitgaven worden als volgt  vf.-rdeeld :
Kosten van het Bestuur fr. 325.713
Buurtwegen, waterloopen, gezon'l- 

heidswerken 
Buurtspoorwegen 
Gezondheidsdienst 
Kerken en praalgebouwen 
Gestichten van liefdadigheid 
Openbaar onderwijs, vakscholen 
Landbouw, landbouwonderwijs 
Maatschappelijke werken en instel

lingen van vooruitzicht 1,041,855
Het onderwijs en de maatschappelijke werken 

schijnen vooraf de aandacht van den Raad te 
treffen. Het eigenlijk vakonderwijs vraagt te
genwoordig 350.000 fr. Thans is een voorstel 
ingediend tot verbetering van het vakonderwijs 
met eene bijvoegeJijke uitgave van 100.000 fr. 
O o k  het landbouwvakonderwijs vraagt 1 1 7 ,001)

Aan d e 'mutiialTteiten geeft' (Je Provincie

769,901
422,168
251,800
101,783
20,000

940.500
349.500

vraagd
409.000 fr. en aan de instellingen van voor
uitzicht tegen de onvrijwillige werkloosheid :
140.000 fr., eindelijk de goedkoope woningen 
vragen 450,000 fr.

De groote brok blijft immer de electrifïcatie.
I Z'oo het voorstel doorgaat zal de Provincie 
I een o  leening moeten aangaan van 9,500,000 fr. 

j  waif eene jaarlijksche uitgaaf zal vergen voor 
! intrest  en jaardooding van 700.000 fr. Wij 

hopen dat de Provincieraad grondig de zaak 
der e l  ectrificatie zal instudeeren vooraleer tot 
dergeli jke  uitgaven over te gaan.

ousselarestraat. 9 7

even. zoodat datgene wat zuiver stoffelijk en 
menschelijk zou kunnen worden opgevat, door 
den padvinder word dienstbaar gemaakt voor het 
christelijk leven. »

De gedachtenis, welke de H Vader hun nu 
wilde medegeven, was deze : « Weest inderdaad 
kalholieke padvinder ; houdt hoog. zoowel in uw 

1 Katholiek geloof alsook in u w  Katholiek leven de 
karaktertrekken van uwe leuze. Uw jeugdig ge
moed, vervolgde de H Vader, en uw hart als 
zonen, hebben reeds begrepen, wat het hart van 
den Vader bedoelt. Voorzichtigheid en moed 
moeten de twee hoofdeigenschappen zijn van den 
Katholieken padvinder Voorzichtig moet hij we- 
zeiiopdat hij datgene zou vermijden wat God kan 
befeedigen en de schoonheid en de waardigheid 
aaif de ziel kan ontrooven. Voorzichtig kan dege- 
neöenoemd worden, die zich niet schaamt zijn 
gefcjof te belijden, wanneer de omstandigheid 
het eischt, of zijn plicht hem dit oplegt of de 
stiçhting van den naaste dit vordert.

¥ Er is echter nog een andere voorzichtigheid 
zegde de H Vader, die Wij u aanbevelen en die 
beschouwd moet worden als het leven van uw. 
eigen leven. Het is die voorzichtigheid, die Jesus 
aanbe val met deze wooTden : -W eestwaakzaam  » 
Deze woorden moeten ook staan op de leuze van 
de katholieke padvinders. Heel dikwijls z ijnde 
padvinders aan zich zelf overgelaten. De gevaren 
van duivel, wereld en vleesch zijn groot en juist 
daarom moeten zij de woorden van den Godde- 
lij ken Meester ter harte pemen ; « Weest w aak
zaam », vooral wat betreft het kwade voorbeeld, 
de slechte lezingen het menschelijk opzicht.

V Weest waakzaam en weest moedig. Moedig 
omdat God met u is en gij met God. Laat u leiden 
op'Uw wegen door het licht, dat neerdaalt var,

A A N K O N D I G I N G E N  :
Notarieele en andere 0.40 per regel 

Tusschen Stadsnieuw« 8,75 per regel

'knippen, doch de bende blijft voortbestaan en 
werken. De bedriegers zijn duivelsch rap en 
’t zijn zij die eerder policie en gendarmen 
schijnen te bewaken, hetgeen het « gros » der 
bende deelaat bij het minste verraad zich uit 
de voeten te maken

Bovenstaande dient dus als waarschuwing 
'voor >de kooplieden en buitenlieden die de 
West-Vlaamsche markten verkeeren. Zij wezen 
op hunne hoede tegen deze sluwe en behendige 
ibedriegers.

'Verleden Zondag 
ie  zien te Cachtem 
:speélden ook langst de vaart

waren nog vaft die kerefs 
op den ommegang. Zê

je  vaart Om groeit geïd.
Overal in alle gemeenten komt rnen dezelfde tegen 
op de peerdekoersen, haneprijskämpen en
andere gelegenheden waar zij V eten  zulk volk 
meest aan te treffen. Vreemde ’politie bedienden 

iin burgerskleederen zouden hier alleen in state 
.zijn zulke kerels te betrapen op heeterdaad.

DE ZAAK. DE MAZ1ÈRES
voar h»t haf van assisen te Gent

De Provincie begrooting.
Aan al de Provincieraadsleden werd het 

begrootingsontwerp voor 1924 uitgedeeld.
De voorziene inkomsten bedragen

fr 11,870,609
De voorziene uitgaven fr. 12,246,275
’t Zij een te kort van fr. 375,666
In het ontwerp zijn de kosten van electri- 

ficatie der provincie niet voorzien, om reden 
dat de Raad zich nog eerst moet uitspreken 
over het princiep en o/er de som die eraan 
dient besteed.

Inkomsten
Enkele cijfers over de inkomsten :
Er wordt voorzien voor cedulaire belastin-

Uitvoer in Congo.
In het weekblad der Handel- en Nijverheids

kamer va,n Thielt, lezen wij een artikel over 
Congo waarin schrijver eindigd met het vol
gende :

« Wij zullt 'n  over de productien schoenen en 
borstels, die de belangerijkste zijn niet meer 
spreken.

De onverschilligheid die wij jn die middens 
bestätigen, zal d^ oorzaak zijn,- dat zij zullen 
te laat komen in alle betrekking op exportatie- 
gebied

Het is heel jammet om bestätigen, maar als 
de belanghebbenden zelf onverschillig blijven 
aan iets dat voor hen de schoonste uitslagen 
kan opleveren, hoe wilt gij dat wij.. .. er iets 
voor' doen'?.-,,

ß  * *

Het is spijtig voor onze plaatselijke nijver
heden, zoo voor schoen als borstels, dat de 
fabrikanten zich niet kunnen’t akkoord stellen 
om een kierti kapitaal te vormen, ten einde 
in onzen Coïfgo het uitvoeren hunner produc
tien te doen, nogmaals zullen het vreemde- 
mededingers zijn die in onzen Congo hunne- 
waren zullen zenden tot groot nadeel van anzen 
eigen plaatselijken en^nationalen handel

Christus, ja met Christus zelf, behoeft ;?e nif.ts te 
vreezen. L)e zuiverheid en de w aardigheid van 
uw le en zullen beschermd worden door d e  waar
digheid van uw  christelijk geloof en gij 2  uit zijn 
zonder vlek, zonder vrees, zonder onzuiverheid.»

Nadat hierna de H Vader hun de woc.rden in 
herinnering had gebracht aan den H. Be rnardus : 
* Overal waar gij zijt, denkt aan uw Engelbe
waarder » en over hen den hemelscben zegen 
had afgesmeekt, trok hij zich terug in zijne bij
zondere vertrekken, uitgeleide gedaaft door de 
Edelwacht en voorafgegaan en gevo lgd  door de 
Zwitzersche wacht.

Daarna heeft Mgr Giobbe, getieim-kapelaan, 
het H. Misoffer opgedragen, waaronder de ka
tholieke padvinders tot de H.Tafel zijn irenaderd. 
V 'ói de H Communie hield Pater Gianfranceshi 
nog eene korte toespraak. Nadat zij na de H. Mis 
verschillende gewijde liederen hadden gezongen 
en in de sala Regat hadden gedefileerd verlieten 
zij langs de scala Berniniana het Vatjkaansch 
Paleis.

Deze weis e js voor het hof van assisen te 
Gent, de zaak opgeroepen van zekeren De 
Mazières > echtgenoot van Juffrouw Coppieters, 
der a io ’ jd e  edele familie Coppieters-de Stockoven 
van Brugge, beschuldigd, zijn schoonzuster 
Val'-_rie Coppieters met strichenine vergeven te 
frp.oben.

De Mazières is franschman van geboorte, zijn 
vader was apotheker. Hij en zijn broeder deden 
beiden studiën in de rechtsgeleerdheid 
kwamen den 

“ TïoF

fr. 3.415.000
190.000 

1 80 J. 000
540.000
940.000

gen
Opbrengst op de auto’s 
Opbrengst der velop'aten 
Drankslijterijen 
Openbare vermakelijkheden 
Dit zijn zoo wat de bijzonderste inkomsten 

Er dient om het budget in evenwicht te hou
den 542 893 fr. gevonden.

Uitgaven.
De uitgaven worden verdeeld in verplichte 

en vrije.
Verplichte uitgaven zijn deze door een wet 

aan de Provincie opgelegd. Tegen woordig wor
den er vele uitgaven gestemd door de Kamers 
en gewoonlijk wordt een groot gedeelte er van 
op de rug der Provincie gelegd Dit noemt

DE BOY-SCOUTS
Toespraak van den H. Vader.

Z. H. Paus Pius XI heeft in de zaal der « Zege 
ningen boven de portiek van de Vatikaansche 
Basiliek, dè H Mis opgedragen in tegenwoor
digheid van meer dan 1200 katholieke Boy-Scouts.

Na de H. Mis heeft de H. Vader voor hen eene 
toespraak gehouden, waarin Z. H hun, die Hij 
de allerdierbaarste onder Zijn meest dierbare zo 
nen in Jesus Christus noemde, behalve den Apos 
tolischen Zegen, nog eene herinnering wilde 
medegeven, die zij diep in hun hert moesten be
waren.

« Weet gij wel, zoo vroeg de H. Vader, w at  
het eigenlijk zeggen wil : een katholieke padvin 
der ? Een vraag die de H. Vader overbodig achtte 
nog te stellen, want het antwoord werd gegeven 
in hunne leuze. Een katholieke padvinder is toch 
en moet zijn iemand, die de paden tracht te vin
den van het Katholiek geloof en het Katholieke

Een bende zakkenrollers
in W EST-VLAANDEREN.

Sedert vele maanden lang « werkt » in West- 
Vlaanderen eene bende « bonnetteurs » of af- 
drogers, die bijzonder wel ingericht schijnt 
te zijn. Zij bestaat uit een 12 tot 15-tal mannen, 
woonachtig te Brugge, Gent, Brussel, enz., 
die regelmatig hun stieltje uitoefenen op de 
marktdagen van Brugge, Kortrijk, Thielt, enz. 
Zij hebben een schijnbaar deftig voorkomen 
en zijn beurtelings gekleed als reiziger, koopman, 
rentenier, enz. en huit weinig eerlijk bedrijf 
moet zeer winstgevend zijn want zij schijnen 
er gansch op te leven.

Deze mannen komen, zonder ooit op straat 
bijeen te zijn naar de markten en oefenen 
hun stieltje uit in kleine herbergen rondom 
de markten gelegen. Zij zenden hunne opjagers 
of visschers naar de slachtoffers op markten 
en wegen Deze laatsten komen onder een öf 
ander voorwendsel op straat in gesprek -mét 
een boer of een koopman en weten toet 
zoo behendig aan boord te leggen dat £i'ï de 
« dupe » meêkrijgen naar een van bedoelde 
herbergen, waar de medeplichtigen «ftten die 
onder hen bezig zijn met kaartspèlen voor 
geld De opjager neemt oogensciïiljnlijk belang 
in het tuischspel, eindigt met ook de kans te 
wagen die natuurlijk ten zijnen voordeele uitvalt. 
Negen op tien maal laat de aangelokte vreem
deling zich aan dat ppeüetje vangen, speelt 
meê en schiet er natuurlijk van zijne pluimen 
bij in. Sommige menschen hebben alzoo reeds 
groote sommen geld verloren.

’t ls te laat wanneer de slachtoffers het 
bedrog bemerken Bedreigt hij met aanklacht 
aan het gerecht, dan trekt hij spoedig zijne 
dreigementen in, bij het antwoord dat hij ook ; 
even plichtig is om meegespeeld te hebben.

Dat is een enkel voorbeeld van de manier 
waarop deze sluwe gasten te werk gaan

Tot hiertoe zijn de gerechtsdienaars er in 
gelukt enkele « bonnetteurs » op heeterdaad te

.. en be-
graad van r'oktor in rechten, 

doch Ten gevolge van zeReie rm sunjvcir-  

van de lijst der advocaten geschrapt Vervolgens 
zocht hij naar alle middels om aan geld te 
geraken. Hij vond niets beter dan zich door 
valsche stukken een eeretitel aan te schaffen, 
richt een huwelijksch agentie in. Hij kwam 
(ver na Belgie,, om hier ook zulk eene agentie 
te stichten, ’t ls alzoo dat hij in betrekkingen 
komt met de familie Coppieters, maar ’t en 
lukte niet.

Met den oorlog :deed hij dienst i n ’ t fransch 
leger, wierd officier en zelf ridder van het 
eereligioen benoemd. Na den oorlog terug ih 
Belgie. verneemt hij de dood van M. Coppieters. 
Hij herneemt^ dadelijk de betrekkingen mét dè 
familie Coppieters en treedt eenige tijd nadièh 
in den echt met Juffr. Alice Coppieters.

Uit het onderzoek in Frankrijk gedaan door 
onze Belgische Magistrature, is gebleken dat 
De Mazière alle slach v'ah bedriegerij heeft 
gepleegd *—  reeds -géttüwd was sedert lange, 
hij was niet min ‘âan met 52 vrouwen in 
briefwisseling

Hij wordt 'nu beschuldigd zijne schoonzuster 
;te hebbèn vergeven om zich meester te makeh 
van hare fortuin, welke hij zou bematch'iige/i 
bij middel van een valsch testament, welkë 
hij verborgen had in de kamer der Overledene 
en die gevonden is geweest in eene kasse met 
oud linnengoed.

De Mazières “ die rechtsgeleerde is, en is geen 
fcatte om zondér handschoenen te pakken. Op 
al de beschuldigingen Wéét hij zich sterk te 
verdedigen, toch zijn verledene en de zeer 
bezwarende feiten t̂eh iijrt'en laste gelegd, g e 
tuigen tegen hem.

He zeg^fpraalfeesten van Verdun

De fusten  van de 7e verjaring der zege- 
praal'van Verdun hebben plaatsgegrepen midden 
een ontzaglijken volkstoeloop Maandag mor- 

i-gend werden in al de kerken missen van 
'J dankzegging gecelebreerd. Het detachement en 
j  de afgevaardigden van het Belgisch leger werden 
I door de overheid in het stadhuis ontvangen.

Onder de Belgische persoonlijkheden bemerkte 
men : MM Fraigneux, eersten schepene der 
stad Luik ; Bribosia, burgemeester van Dinant ; 

i Lepage, voorzitter der Handelskamer van Aarlen; 
luitenant Warnez ; kommandant^van Glabbecke ; 
kapitein Dehoessej; luitenant Wouters de Lisse, 
voorzitter van den Bond der Belgische officiers 
van den veldtocht 1914-1918.

Ten 12 1/2 ure 's middags werd maarschalk 
Joffre, vergezeld door generaals Nivelle en 
Ferré, in de statie ontvangen door den_onder- 
prefekt>van het departement der Maas en door 
de departementsieden van dit departement : 
door Mgr. Ginisty, bisschop van Verdun ; ge
neraals Delardelle en Pougin ; den burgemees
ter van Verdun en den gemeenteraad.

Een banket vereenigde de persoonlijkheden 
en uitgenoodigden. Maarschalk Joffre zette er 
in eene rede den slag van Verdun uiteen. 
Zijne toespraak werd menigmaal door gejuich 
ondeibroken.



Telegram aan koning Albert.
Het volgend telegram werd door de stad 

Verdun aan den Koning1 der Belgen gezonden :
« Heden de 7e verjaring vierend van de 

zegepraal die haar beschutte van den inval, 
richt de vrij gebleven maar platgeschoten stad 
Verdun eerbiedig aan Uwe Majesteit hare 
wenschen tot spoedige genezing en zich her
innerend dat dit feest door U moest voorge
zeten zijn, drukt zij de hoop uit weldra den 
geliefden Koning van het dappere Belgie te 
mogen toejuichen ».

In den loop der ontvangst ten stadhuize 
werd ook een huidetelegram door den gemeen 
teraad aan den President der Republiek ge 
stuurd

Maarschalk |offre is inet den sneltrein van
7 ure ’s avonds naar Parijs teruggekeerd.

De k r i s i s  o p g e l o s t .  —  O v e r e e n k o m s t .  
Het  k a b i n e t  T h e u n i s  blijft.

Brussel, den honderdag avond :
De katholieke en liberale groepen afzonder 

lijk  vergaderd Donderdag namiddag, hebben 
eene dagorde gestemd, de nieuwe formulen 
der regeering van M . Theunis, in zake der 
Vlaamsnhe Hooaeschool en der m ilitaire kwestie, 
bijtredende en aanvaardende, en aan hunne 
leden, deelmakende van het aftreden kabinet 
mandaat gevende hun ambt van minister te 
behouden.

De krisis is dus feitelijk opgelost. Er is eene 
overeenkomst tot stand ffekomen om eene 
meerderheid te verzekeren, aan het kabinet 
Theunis, dat dus aan het bewind blijft.

M . Theunis heeft hier onverw ijld  Z. M . den 
Koning in kennis van gesteld.

— o —
Donderdag avond hadden nog bijeenkomsten 

plaats tusschen de leden der vers :hillende par
lementaire groepen, om de hangende kwesties 
te bespreken.

Roerbezetting en Herstelkwestie.
Z H . Paus heeft in een brief aan Kardinaal 

Gasparri gericht, gesproken over een interna
tionaal scheidsgerecht, die tot de vaststelling 
zou overgaan wat het betaalvermogen van 
Uuitschland is H ij vraagt de Verbondene aan 
de bezetting te verzaken. Zal men naar de 
stem van Z H. de Paus willen luisteren ? 
Het zal wellicht den eenigen u itw eg zijn die 
men nog volgen kan om vrede geluk en 
overeenkomst in Europa te stichten. Het ware 
in alle geval wenschelijk voor alle landen en 
volkeren, dat een einde kwame aan dien ge 
durigen opstand en oorlogsbedreigingen in 
Europa, die nu sedert jaren de ruste en vrede 
stoort bijna geheel de wereld door.

Middelbaar Onderwijs 
Getuigschriften. - Examens.

De eerste zitting der Jury, ingesteld bij ar- 
tiKei 7 der wet van 10 April 1890, om over 
te gaan tot de voorbereidende proeven voorzien 
bij de artikelen 10 en 12 dier wet, zal, zoo 
noodig, geopend worden te Brussel, op Woens-

L/t » la gv il iu i u ioc iii ij » iii^* up  uv piuv.vv.il

en tot goedkeuring der getuigschriften zullen 
in het Provinciebestuur te Brugge. Bureel 
N r 8, van 10 tot 12 uur aanvaard worden :

1°) Voor de eerste zitting der voorbereidende 
proeven, van Maandag 2 tot en met Dinsdag
10 Juli aanstaande ;

2) Voor de overlegging der getuigschriften, 
van M aandag 16 tot en met W oensdag 25 Juli 
aanstaande ;

3) Voor de tweede zitting  der voorbereidende 
proeven, van Dinsdag 21 tot en met Vrijdag  
31 Augustus aanstaande.

De Zon- en Feestnagen zijn uitgenomen.
Voor nader inlichting, zie Staatsblad van 2 

Juni 1922, bl 2673 2680

De kantnijverheid in Belgie.
De « Journa l of the Royal Society o f Arts » 

geeft eenige belangwekkende cijfers aangaande de 

kantnijverheid in Belgie. In  1870 bedroog bet 

aantal kantwerksters ongeveer 150,000. Kort voor 

den oorlog beliep het aautal nog slechts 45 000 

en in 1922 nog slechts 30 000. Deze laatste ver

m indering  wordt verklaard door het opslorpings- 

vermogen van de grootnijvorheid.

Het is n iet gem akkelijk de productie te schatten, 

maar voor den oorlog beliep ze zeker 15 miljoen 

frank . Sedert is de productie om de helft geslonken, 

maar daar de prijzen driemaal booger staan, kon 

men de jaarlijksche  opbrengst nog op 25 miljoen 

beramen De kunstmatige productie gebeurt slechts 

op heel kleine schaal, daar de opbrengst van do 

drie tegenwoordige bestaande fabrieken op twee en 

h a lf milioen geschat wordt

De B e v o l k i n g  van ons  Land op 
31  D e c e m b e r  1 9 2 2

Het Staatsblad geeft het cijfer van de be
volking aan ons land op 31 December 1922. 
Het aantal inwoners bedraagt 7.539 568, waar
onder 3 713 756 mannen en 3,825.812 vrouwen. 
Een verschil dus van 112.056 

De bevolking per provincie is als volgt : 
Antwerpen 1.03“ .735; Brabant 1.558.970 ; 
West-Vlaanderen 838.975 ; Oost-Vlaanderen 
1 114.959; Henegouwen 1.235.196; Luik 872.641 
Limburg 309.378 ; Luxemburg, 222,142; Namen 
349,554 ; totaal 7.539.568.

Antwerpen is nog immer de meest bevolkte 
stad met 300 321 inwoners ; daarna komt 
Brussel met 215.504 ; Luik met 165,664 ; Gent 
met 164.375 ; Schaarbeek met 103.638 

De kleinste gemeente van ’t land blijft Zoete- 
naai, in West-Vlaanderen, met 37 inwoners

E E N E  GROOTE O N D E R SC HE I DIN G
Eerw. Pater Bertrand Van der Schelden ge- 

I b ortig ran Rumbeke, Capucien in liet klooster te 
Brussel komt, met de grootste onderscheiding den 
titel van Doctor in Zedekundige en Historische 
Wetenschappen aan de Lenvensche Hoogeschool te 
behalen.

Pater Van der Schelden is geen onbekende. 
Gedurende geheel den oorlog, tot hij op bet einde 
van 1917 moest soldaat worden, heeft hij verbleven 
te Poperinghe. Velen, vooral vluchtelingen en 
oud-strijders zijn hem dankbaar om de» bezorgd
heid waarmede hij hen omringd heeft

In 1916-1917 was Pater Van der Schelden,
I ’ t Patertje van ’t Tentje, (Mm* W" Martens) zoo

als hij gemeenlijk genoemd werd, pastoor in de 
kapel van het Hooge, zijne sermoenen werden 
steeds met liefde aauhoord, alhoewel hij soms 
hard de waarheid zegde.

Hij was opsteller van het blad « Do Belgische 
Standaard». Zoo heeft hij niet weinig medege- 
holpen om den moed onzer strijders en ook dezer 
onzer vluchtelingen hoog te houden.

Hij gaf twee werken uit, het geestige lachende 
« Oorlogsmanneke uit de Mane » en het ernstig 
werk * Duitschland en Vlaanderen ». Thans heeft 
hij den Doctorstitel behaald met eene studie over 
de Franc-Maçonnerie in Belgie tijdens het Oos- 
ienrijksch bestuur

Wij wenschten Pater Van der Schelden geluk 
oin zijne overminning.

’I 75 Jarig Jubelfeest À 

van de Jongelingen Congregatie 

te Iseghem

7 September 1847 17 Juni 1923.

Met haar leuze « Vreugd in Deugd ! » vierde de 
Jongelingen Congregatie en meteen hare vei takkingen 
haar Diamanten Jubelfeest; en elk moet getuigen dat 
’ teen heerlijk feest was!

De voorbereidende Retraite bracht in de kapel te 
savnen een overgroot getal gewezene en huidige Con- 
iTpB'flnisten die. onder de welsprekende geleide van 

i grondwaarheden van ’t tijdelijke en ’t geestelijke le
ven herdachten, en ten voordeele van eigen- en samen 
leven gebeden en Heilige Communiën opdroegen.

Geheel de volgende week, van ’s morgende vroeg 
j tot s avonds laat, wierd er gewrocht en getimmerd en 

gepintom hof en lokalen in gereedheid te stellen,
i Zondag laatst was ’t Jubilo ’t Begin was eene 

Comnmniemis waaronder eene welgepaste aanspraak 
om de Congreganisten door Maria tot Jesuste geleiden.

t Zou geheel den dag feest zijn ! De wind zat wel 
slecht ; het regende van tijd tot tijd bij vlagen ; maar 
t ch liet het stuur weder gelegenheid om, zonder re
gen, te 9 1/2 uren te vergaderen en stoetsgewijze naar 
de Hoogmis te gaan. Eerw. Pater Renaat hield daar 

! een kranige en prachtige Feestrede « ’t En is niet uit 
als g e ’t Jubelfeest gevierd hebt, ge moet uw leven 
lang « goed » feest vieren, zei hij, tot dat ge ’t beste 
feest viert in den eeuwigen Jubile ! En de Ouders, en 
allo huisgezinnen wierden aangewakkerd om bij te 
dragen voor wat goed kan doen om de jeugd te helpen 
opleiden door vooibeeld eerst, door vermaning daarbij.

Under de Consacratie van de Mis bracht de Trom- 
petafdeeling van St Tillo’s Turners met eene flinke 
« Veldmarsch » hare hulde aan het Heilig Sakrament.

Na de Hoogmis was de Optocht ! Door de Klooster
straat en de Roeseh. restraat trok de stoet naar de 
Groote Markt Hoe lang de stoet wel was? .. A l s ’t 
muziek op de Zegeplaats aankwam, gevolgd van de 
Turners, de jonge Zangers van ’t St Josepbsgesticht, 
de leden van den Mandelkoor en de Congre, anisten 
met de Eereloden, waren do laatste aan de Post. 
’t Was deugddoende om te bestätigen dat in gansch de 
Nieuwstraat de bewouers en toeschouwers er eigen 
deugd in vonden dien schoonen stoet te bewondoren.

Niettegenstaande ’t slecht weder, was er veel volk 

op de Markt, om te luisteren naar de Feestcantate, 

getoondicht door M. Leon Terryn, Bestuurder derCon- 

gregatie-Harmonie, en gezongen door do Studenten en 

den « Mandelkoor ». Effen af, prachtig als opvatting 

en uitvoering. A llen die er aan meêwrochten verdienen 

den besten lof.

Door de M arktstraat en do Gentstraat kwam de 

stoet naar de Congregatie, waar de Feestvergadering 

zou p laatshebben . De zaal was lu is ter lijk  vorsierd : 

De noodlottige nagedachtenis der bezetting was ver

doken achter de bloemenkranzen en vlaggen eu w im 

pels, en rondom hingen de troostvolle herinneringen 

aan ’t Congregatieleven ; Portretten van Abt Verheile, 

MM. Vermeire, Jean Paurisse, Ju les  Van Haverbeke, 

met de ramon waarin al de oudere Leden afgebeeld 

staan ; verschillige beschrijvingen der L ijk p le ch tig 

heden van overledene Raadsleden, en daaarbij de 

officieele Roomsche stukken die de Congregatie wet

tigen.

Na den welkomgroet aan de uitgenoodigden en 

aanwezigen, las de Eerw. Heer Bestuurder, in rame 

van den Heer Prefekt Jub ila r is  Em ile Dierick, door 

lichte onpasselijkheid belet ze lf de voorlezing te doen, 

het Algemeen Versiag over het 75 jarisr bestaan der 

Jongelingen-Congregatie, dat met gretigheid aan- 

hoord en met geestdrift wierd toegejuicht.

De E . H. Pastor Loosveldt, van St H ilon ius , sprak 

den groot8ten lo f u it van den Heer Prefekt, als goed

doende christen, voorbeeldig in alles voor eigen leven, 

voorbeeldig in alles als helper en voorman in de chris- 

tene, maatschappelijke en menschlievende werken 

van gansch de stad. —  « ’t Is , zoo sprak E H . Pas

tor, een ware zoon van de H Kerk ; en daarom heeft 

Z ijne  Heiligheid de Paus Pius X I ,  aan M ijnheer Em ile  

D ierick w illen hulde breneren voor de diersten welke 

h ij aan de goede zaak heeft bewezen, en vereert hem 

met het gouden « gouden kruis : « Pro Ecclesia et 

Pontifice » d it is « Voor Kerk en Paus ! »

Het eeiemerk wierd opgevest, ’t muziek — dat lont 

goroken had, zeker —  speelde krachtig.

M. Em ie l D ierick is ;

1. L id  der Jonge linÿen-Congrtgatie  van O . L  Vr. 

Onbevlekt, deed z ijn  opdracht den 8 Dec. 1872, 

Raadslid  in 1876, Assistent in 1896, Prefekt 

in 1919.

2 M edestichter van den K a tho lie ken  O uderlingen  

B ijs ta n d  : « De Vereenigde W erklieden » ingerich t 

den 1 J u l i  1883, schrijver van 1883 heden schat

bewaarder dezer m aatschappij.

3 K atko lieke  S paa rg ild e , Bestuurlid sedert 

I  1876, Voorzitter gekozen na de dood van den 

I Heer I ’ie k r  Aloys Verhamme.

4. In r ic h te r  der K a tho lie ke  S I  C r isp ijnsg ild e  

J u l i  1883 en Deken derzelfde alwaar b ij gedurende 

omtrent 15 jaren kosteloos onderricht g a f over 

de schoenmakerij tot aan hot opkomen der vak

scholen.

5. Katko lieke  Vakschool voor schoenmakers , 

bestuurder en onvergelde leermeester, sedert 1907.

6 Knechtenzondagschoo l, leermeester vau 1873 

tot 1891.

7. M edestichter der K a th .  B ouw  M aa tschap p ij 

« E ig e n  H u is  » waarvan hij sedert meer dan 

38 jaren bestuurlid is.

8 K a th o lie k  Gem eenteraadslid  van 1906 tot 1921 

in vervanging van M Ju les Vandekerckhove.

9 L id  van den K e rk ra a d  van S t  H i lo n iu s ,  van 

1011  heden
« E l Viva Pio X I », ’t Pauzelijk Lied dat door de 

ta lrijke vergadering rechtstaande aauhoord wierd en 

met daverend handgeklap toegejuichd

Een feestmaal volgde, waar 157 vrienden in een 

gulhertigste samenzijn allerhande herinneringen u it 

’t jongere leven ophaalden ; en gezellig verliep de tijd  

onder ’t m itten der spijzen, zoowel bereid en opge

diend door de zorgen van M. Henri D ’Hooghe.

Intusscheu bedankte de Eerw. Heer Bestuurder der 

Jongelingen Congregatie de a. nwezigen. H ij huldigde 

de leuze : « Vreugd in Deugd » en ’t welgelukken der 

Retraite. H ij wees op de noodige samenwerking van 

allen : Gewezene Congreganisten en Ouders, Jonge- 

Hngen u it a lle  standen der Maatschappij, St T illo ’s 

Turners, en de Harmonie, voorwien h ij een bijzondere 

m elding had : « De Bloem der Congregatie ! » H ij 

sprak van ’t verledene, met de vroegere Eerw. Heer 

Bestu irders, waarvan E H Pastor Lagace aanwezig 

was en wien de deelnemers een gulhertige ovatie 

brachten H ij herinnerde aan de nagedachtenis van 

E .H .S losse, van MM August Vermeire, Jean Paurisse 

en Ju les Van Haverbeke; vroeg den steun vau de te

genwoordige helpers, de Eerweerde Heeren Pastorsen 

Geestelijken van stad, van de Wel Edele Fam ilie 

G illes de Pe'lichy, vertegenwoordigd door den vclks- 

geliefden WelEdelen Heer Baron Charles, L id  van 

Senaat, en den oudsten zoon van den W elEdelen Heer 

Barnu Raphaël die ze lf belet was, van de Burgerlijke 

Overheid waarvan twee Leden, de Heer Burgemeester 

Cyrille Staes en de Heer Schepen Constant Rebry, lid  

zijn van den Raad der Congregatie, en van al de hu is

gezinnen van Iseghem die ’t wel meenen met de Jon 

gelingswerken.

H ij eindigde mot een wensch u it de woordon der 

Feest-Cantate :

« ’t Beste van stad kwam hier zooveel jaren,
—  Reeds drie rnaal vijf en twii tig tal —  ; 
Hier moet weerom het beste vergarou 
Waaruit « do Redding » komen zal ! » 

en met de Bede :
« mochte God met milden zegen 
op onz’ scharen nederzien ; 
mocht’ Maria op onz’ wegen 
ons haar steun en hulpe biên !
Eerw. Heer Pastor Loosveldt antwoordde en 

prees de Jongelingswerken en hunnen Bestuurder 
cm het goed dat ze verrichten voor het welzijn 
van de stad. Hij steunde op de bijdrage die ze 
kunnen verleenen, on moedigde allen aan om 
mee te werken tot verderen bloei en uitlreiding.

Daarna sprak Weledelede Baron Senator Charles 
Gilles de Pe'lichy, een welgemeend en gemoedelijk 
woord Hier volgt de korte inhoud van zijne rede. 
« Altijd was de Iseghemsche Jeugd ze»r goed ; 
en ’t was onder den invloed der Congregatie Van 
daaruit komt de godsdienstigheid, de vaste wil, 
de broederlijkheid, zoo noodig om in de tegen
woordige moeilijke omstandigheden aan Kerk, aan 
Land en Stad, welvaren en geluk te verschaffen. 
Ik vorm de beste wenschen voor de Jongelingen- 
Congregatie onder de bescherming van hare Heilige- 
Moeder »

M Fre'deric De Clercq genoot veel bijval met 
het gedicht eu den « Jubelzang » die hij over 25 
jaar op ’t Gulden Jubelfeest had voorgedragen. 
Dat deel dor plechtigheid eindigde te 4 uren

't Vervolgt.

A u t o-Moto-Club W e s t - V l a a n d e r e n
Morgen Zondag 1 Juli wordt een motokoers 

ingericht, Kortrijk, Meenen, Rousselare, Iseghem, 
Ingelmunster, Kortrijk. Men zal 4maal dezen 
toer rijden. Vertrek uit Kortrijk rond 7 ure. 
Einde om 12 ure te Kortrijk.

40 deelnemers zijn reeds ingeschreven.
De snelheid der ritten zal merkelijk grooter 

zijn dan verleden jaar.
De middelbare snelheid is op 60 km. per 

uur bepaald.
Deze koers is niet zonder groote gevaren 

immers er zijn 6 ijzerenwegbareelen langs 
waar de koersers moeten doorrijden.

Tusschen Harelbeke en Kortrijk zal een 
snelheidskoers plaats hebben voor de meeste 
machiene van 115 km. per uur.

Al wie zich in gevaar niet en wil stellen 
dien dag dood gereden te worden, zal best 
doen ’t huis te blijven of ten minsten langs 
daar niet voosbij te komen.

Maatregelen zullen toch genomen worden 
om zooveel mogelijk alle ongelukken te ver
mijden.

Voor die wil fransch leeren 
in korten tijd koopt de

De Fransche Taal.
Da Fransche Taal practische leergang voor zeit 
onderricht ten dienste van alle Vlamingen aie 
'-//wnFP MEKSTER het Fransch verlangen te leeren
I T 1 6 t ‘ C 16 l i g U u X I i J K c  l u i o p i t t c i K  r i  a u o o k o  i v o o r ^ p n

nauwkeurig eenvoudig in het Vlaamsch verbeeld. 
D it werk bestaat uit 3 deelen.

Vlaamsche en Fransche Sam enspraken-Conver
sations naar een klimmende gang bewerkt met de 
uitspraak van het Fransch in het Vlaamsch ver
beeld volgens een zeer eenvoudig en nauwkeurig 
stelsel ten gebruike der Vlaamschsprekenden die 
verlangen Fransch te leeren zonder behulp van 
eenen Meester

Verzameling van Brieven, Smeekschriften, 
Aanvragen enz. in Vlaamsch en Fransch voor 
de bijzonderste levensomstandigheden ten gebruike 
der huisgezinnen. Een boekdeel.

De Engelsche Taal met figuurlijke uitspraak 
der woorden. Dit werk bestaat uit 2 deelen.

Woordenboeken.

Zakwoordenboek inhoudende alle in de spreek 
taal gebruikte woorden.

Callewaerts woordenboek groote en kleine.

Dictionnaire Larousse, gioote en kl- ine.

Alles te bekomen ten hureele van ’t blad, 
Rousselarestraat, 97.

STERFGEVALLEN
E H. Neuville pastor op S l-P itU rs to Y peren, 

is aldaar overleden in den ouderdom van bijj-a 70 jaar 
Hij was geboortig van Killem. Het was een der 
beste vrienden van E H Baes schoolopziener die 
hij dikwijls kwam bezoeken hier te Iseghem.

Priesterlijke benoemingen.
Ter gelegenheid van het bezoek van Mgr de 

Bisschop van Brugge aan de Dekenij van Thielt, 
heeft hij aan de E. H Finnin Verhamme onzen 
stadsgenoot, thans leeraar in ’t Kollegie van Thielt.

Verslag voorgedragen op het \

Vijf en zeventig Jarig Jubelfeest
van de Congregatie der Jongelingen.

TE ISEGHEM : 17 JULI 1923.

(Vervolg)
ten voor de eerste maal mis gedaan den 27 Sept. 1867.
Al de priesters der kerk, de congreganisten en talrijke 
weldoeners waren tegenwoordig in die . plechtige misse 
dië gedaan wierd voor het tijdelijk en geestelijk welzijn 
der leden en weldoeners en tot lavenis der afgestorvene 
congreganisten.

Sedert dien wierden er alle drie jaren regelmatig gees
telijke retraiten gegeven die telkens door veel gewezene 
Congreganisten gevolgd wierden.

De Sierlijke autaar die men in de kapel bewondert, j 

wierd door een onbekende weldoener geschonken in 1868, 
en gemaakt door den heer Ed. Dejonghe, beeldhouwer.
D e Congregatie was nu in regel : eene schoone kapel, 
groote speelzalen, waar het muziek alle zondagen leerde 
en repeteerde, drie bolletra'n in den lommer der boomen ; 
nu was ze volop in groei en bloei en bracht prachtige 
vruchten vöort :

Zooals hooger vermeld, groeide de Congregatie zoodanig 
aan, dat men noodig oordeelde eene afdeeling te vormen 
van jongelingen van de eerste communie af tot den ou
derdom van 16 jaar, waardoor de groote congregatie voortaan 
regelmatig alle jare met nieuwe leden zou gespezen worden.

Het wes in 1870 dat die jongere leden, stoetsgewijze 
met het muziek voorop, naar het nieuw lokaal in Sint 
Josephsgesticht geleid wierden.

Ingevolge de tijdsomstandigheden was de Congregatie 
ile bakermaat van menigvuldige andere werken : zoo kwam 
eerst de Harmonie tot stand die in den loop der jaren 
zooveel bijgebracht heeft voor den bloei, de eer, de roem 
der Congregatie en wier eerste en bijzonderste doel is 
door de beoefening der kunst de openbare kerkelijke 
plechtigheden op te luisteren en alle katholieke feesten 
hare bijzondere medewerking te verleenen. In 1869 wierd 
de leesbibliotheek ingericht ten dienste der congreganisten ; 
zij was ook toegankelijk voor het publiek den donderdags 
na den noen en den Zondag inorgend van 8 \ 2 tot
9 1/2 ; zij behelsde 1350 boeken. In 1883 werd zè over
zien en uitgebreid met talrijke letterkundige werken ; 
de boekenlijst vermeldt 1200 vlaamsche en 1500 fransche 
boeken. 1 ijdens den oorlog waren de boeken alle zondagen 
na de hoogmis ter beschikking van het publiek en met 
vele werken vermeerderd, en 1111 verleden jaar nogmaals 
geheel vernieuwd en uitgebreid, door de zorgen van Eerw 
Pastoor Loosveld.

In 1876 kreeg de Congregatie eene afdeeling fier zoo 
bloeiende spaarkas van de Xaverianen evenals in 1900 
eene afdeeling van de pensioenkas. In 1882 kwam in de 
Congregatie de St Crispijnsgilde tot stand, alwaar er 
menige lessen over het schoenmakersambacht gegeven 
wierden en die alzoo tot richtsnoer diende voor de inrichting 
der vakschool. In 1907 wierd in de congregatie eene af
deeling gesticht van het Christen Vlaamsch Verbond.

Ook een sprekersbojjd, een tooneelgilde en een engelsche 
club kwamen tot stand, alsook de katholieke jonge wacht, 
alwaar de jonkheden bij nuttige kennissen en leerzame 
oefeningen, gewapend werden om moedig cn veerdig het 
katholiek vaandel te kunnen verdedigen en vooral in 
tijd van kiezing de vijanden van het geloof onbeschroomd 
te keere te gaan.

Uit het voorgaande blijkt hoe de Congregatie nooit ten

achteren bleef, maar alles in 't werk stelde om de Iseghemsche 
jeugd aan te trekken en op den weg van eer en deugd 
te geleiden en zoo heeft ze 50, 60 65 jaar gegroeid, ge
bloeid en goed gesticht ! Helaas, daar kwam de groote 
ramp van den wereldoorlog die vier jaar lang onze bevolking 
geteisterd heelt. Iedereen herinnert zich nog hoe de gansche 
bevolking van Iseghem van de Oostmaand tot in October 
alle Zondagen de boetprocessie deed rond de stad, zoo 
te lande als in den binnen om den vrede van den Heere 
af te sineeken. Na korte weken wierd de Congregatie 
beschikt om de vluchtelingen uit het Mechelsche te herbergen 
tot wanneer het Duitsche leger, einde October de Congre
gatie in beslag nam en er zijne reserve bakkerij vestigde 
tot in October 1918 .

D e eerste maanden der bezetting was er geen middel 
om de Congregatie te herbeginnen, de tijd was te gevaarlijk 
en te onzeker; maar in den zomer 1915 wierd door M. 
Debacker een oproep gedaan tot de congreganisten, die 
van af 27 Juni in St Hiloniuskerk den 2 en 4 Zondag 
van elke maand na de vespers de geestelijke oefeningen 
kwamen bij wonen. In d e}  eerste vergadering 'waren 282 
jongelingen aanwezig. O]) 12 Dec. Zondag in d ’octaaf
van d ’Onb. Ont. deden er 184 hunnen opdracht en ’s an
derendaags was er solem. mis met algemeene Communie 
uit dankzegging en om den Bijstand van O. L. V .  af 
te smeeken voor al de levende, overledene en op het 
front strijdende congreganisten.

De oefeningen hebben omtrent drie jaar lang zeer wel 
gevolgd geweest ; in ’ t jaar 18 echter verminderde het 
getal gedurig, daar al de jongheden verplicht waren voor 
den duitsch te gaan werken op het front.

Binst den oorlog stierven er 14 congreganisten, waar
onder 3 gesneuveld of in den dienst van ’ t land overleden

(wordt voortgezet).



kennis gegeven van zijne benoeming als bestuurder 

der Klooster gemeente van ’t Geloove tot T h id t  in 

vervanging van E, I I  D ’Halleweyn

Onze beste gelukwenschen.

Bedevaart naar ’t verre Lourdes
’t Wordt tijd van er ernstig op te peizen. 

We vertrekken den 5 of 6 Oogst. Den 5 voor 
de reizigers langs Paray-le-Monial, den 6 recht 
naar Lourdes. Op 15 Juli worden de Inschrij- 

I vingslijsten gesloten, ’t Legt aan om, dit jaar, 
bijzonder wel te zijn met den Iseghemschen 
groep : rond de 50 alleen bijeen in denzelfden 
reiswagen en in ’t Vlaamsch Hôtel.

Zondag toekomende, 8 Juli, worden de spaar
gelden, bij de 6 duizend frank, aan de Spaarders

I wedergegeven in de Jongelingen Congregatie, 
van 9 tot 9 1/2 uren ’s morgends Allen 
worden verzocht te komen. Op Maandag, 9 
Juli, ’s avonds te 7 uren wordt de algemeene 

! inschrijving gedaan. Elk wordt verzocht 298 
j frank in fransch geld, dat ze in gelijk welken 

Bank kunnen verkrijgen, mede te brengen, 
en daarbij hunne bijdrage, naar beliefte, voor 
de zieken. Dààr zal ook overeengekomen zijn, 
wanneer we best de voorbereidende vergade
ringen zouden houden om onze reis, alhoewel 
eerst en vooral godsdienstig, toch ook zoo 
aangenaam en leerrijk mogelijk te maken.

O nd e rn e min g  vän  a l l e  S c h i l d e r w e r k STAD ISEGHEM.

Michel VERANNEMAN g u ld e n s p o r e n fe e s t e n
31, Vanden Bogaerdelaan, 31 

---------  I S E G H E M  ---------

Alle slach van 
HUIS- en SIERAADCHILDERING

V O L G E N S  S T IJL  en PLAA T S 

Schildering van Kerken, Salons, enz. 
Nabootsing van 

hout en m arm er, bloemen, zichten teekeningen
Beelden en Voetstukken Kleuren en Vernissen

:: Trouwe bediening — Genadige prijzen ::

Te koop : Een MANDOLINE. Zich 
geven ten bureele van dit blad

te be-

In ons blad van 16 Juni laatst, hebben wij 
een artikel opgenomen geteekend door M. Jules 
Leenknecht, voorzitter van de Maatschappij der 
Invalieden, Iseghem. A ls gevolg aan dit artikel 
krijgen wij gisteren een antwoord van wege de 
Nachtwacht, welke wij om verplicht vinden de 
naaste weke in « De Iseghemnaar » over te 
drukken.

B e l a n g e r i j k  b e r i c h t  
Voor de Tabakkweekers

Overeenkomstig artikel 3 der wet van 20 
October 1919, is elke tabakplanter verplicht 
vóór den 1 Juli of binnen de 8 dagen na de 
planting indien deze na dien datum geschied, 
een aangifte te doen der tabakplanten over
eenstemmende met het voorschreven model 
:i De formulieren tot deze aangift zijn ver
krijgbaar bij den Ontvanger.

VERLOREN. —-- Verleden Zaterdag avond eene 
jante m et binnen en buitenband van een Auto
Op weg van de Marktstraat naar Rousselare 
en geheel waarschijnlijk omtrent den Abeele.

—  Terug te brengen tegen zeer goede 
belooning ten bureele van ’t blad.

T E  K O O P  
Door verandering te koop samen of afzonderlijk  

met 1 ja a r waarborg

Groep TRANSFORMATEURS
MOTEUR 220 Volt 20 f,mp.
DYNAMO 70 Volt 40 Amp.

gansch volledig met tableau 
bij

Rob. H U Y S E N T R U Y T , Groote Markt, Iseghem.

Om de 11 Julifeesten waardig te sluiten richt de Vlaamse he Bond 
EIGEN LEVEN ccn groot tooneelfeest in op Zondag 15 Ju li, te 3 uur, en 

j  Maandag 16 Ju li, te 7 uur in den SCHOUWBURG « ONS GILDENHUIS ». 
Wordt opgevoerd het beroemde treurspel uit den Vrijheidsstrijd der 

Zwitsers

W I L L E M  T E L L
in 8 tafereelen door S chiller met koren, begeleid: door symphonisch orkest; 
muziek van Kcssi.nl

150 U ITVOERDERS. — Grootsche Tooneelschikking.
Alle kunstliefhebbers daarheen. 

Kaarten te bekomen van af Zondag 24 Juni bij J o s e p h  B e h a e g h e , Rous- 
selaerestraat, 332, Iseghem. Prijzen der plaatsen 5 fr., 4 fr., 2.50 fr.

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
V o o r h e e n  ; B & n k  G r - D E  L . A . E R R &  G () Naamlooze Maatschapp

JsaKÄEwab

Fr. I 0  M IL L IO E N  K APITAAL Aangesloten bij den Bank van Brussel.

Hoofdzetel t e  ROUSSELARE. — T e l .  n° i en 250.

A G E N T S C H A P P E N  :

Burgerstand -  Iseghem
G E B O O R T E N  :

André Supply, zv. Ferdinand en Margaretha 
Olivier, Groote Markt, 29. Lia Berghman, 
dv Camiel en Celina Vanbiervliet, Boschm 
126. —  Marie Thérèse Coucke, dv. Joseph en 
Irma Caset, Heye 259. —  Hilda Vanderhaeghe 
dv. Francis en Juliana Dejonge, V. d. Bogaerde- 
l.ian, 19 — • Alidore Coucke, z v . — Michel rn 
Maria Linseele, Slabbaerdstr. 6 .

S T E R F G E V A L L F N  :
Antoine Vandoorne bakker, 18 j. zv. Oscar 

en Marie Declerck. —  Au uste Gheysens, 
schoenm. 62 j. man Pharielde Linseele

HUW ELIJKEN  :
Jeroire Vankeirsbilck, schoenm 24 j. en 

Maria Meurisse, borstelm. 23 j. —  Octave 
Devolder, metser 23 j en Celina Verstraete, 
naaister 23 j.  — Oscar Bourgeois, borstelm.
25 j. en Maria Dewaele, borstelm. 20 j

Florent Devos-Dejonckheere
Huurhouder en Voerman 

S t a t i e p l a a t s ,  28,  I S E G H E M
Bericht zijne medeburgers, dat hij schoone 

nieuwe rijtu igen aangekocht heeft voor HUWE
LIJKS-, DOOPPLECHTIGHEDEN, enz.

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

Valère Bourez-Kesteloot vraagt goede STUK- 
WERKB00RDERS.

Gevraagd bij Valère BOUREZ- 
KESTELOOT, een goeden TOPIE- 
W E R K E R , V R IJV E R S  en een 
L IJM E R .

ISEGHEM. Tel. No 6
YPER, Tel. No 98
KOMEN, Tel. No 68
STADEN, Tel. tfo 21
ARDOYE, Tel No 28
MEULEBIKE. Tel No 115
BRUSSEL, (35, Kunstlaan , Tel. No 30626

Aan en verkoop van Beurswaarden 
Voorschotten tegen waarden aan drager 
Rekeningen op zicht 
Kredietopening met of zonder borgtocht 
Inkasseering van alle rentebriefjes (coupons) 
Bewaring van alle waarden zonder of onder zegel 
Handelsinlichtingen -  Bijzondere dienst -  
Wissels, checks en kredietbrieven op de bij

zonderste steden van Europa en over zee 
Kostelooze dienst voor het nazien van uit- 

lotingen van titels 
Uitwisseling van vreemde gelden 
Rekeningen zonder lasten

V E R H U R IN G  vau B R A N D K A S T E N  (coffres-forts)  in alle grootten en prijzen.

Bank heeft zijne Medewerkers in alle Steden van het U nd  en op den Vreemde

KRISTAAL, GLAS EN G L f lE R S W E R K

Raymond DEVETTERE-GENICOT - -
C a s i n o p l a a t s , KORTRIJK.

M arkt van Iseghem 23 Juni . Boter fr. 11,00

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

KOLENHANDEL

Eugène & Albert Verstraete
Brugstraat, 10, ISEGHEM.

aangekomen ’t schip « Les 2 Frères » met 
135 tonnen Huiskolen.

DE OUDE-GEKENDE FABRIEK VAN

MEK AN 1ERE LATTESTOORS
Rolstoors in Staalp laat, 

alle slach van Zonnestoors en W inkeltenten  
Rolstoors voor 

Autogarages, Verandas en Serren

Jules WINDELS-DUSSELLIEB
G e n t s t r a a t , TE IS E G H E M

HUIS  GESTICHT IN 1887 

Diploma en gouden Eeremetalen — —

— — — — met Eersten Prijs

heeft de eer zijne geëerde klienteel ter kennis 
te brengen dat, uit reden van uitbreiding zijner 
zaken, zijne werkhuizen, en alsook zijne woonst 
zijn overgebracht naar de

Vanden Bogaerdelaan, 33 ,  ISEGHEM
waar hij, zooals voorheen, zijne beste zorgen 
zal besteden voor de uitvoering der ontvangene 
bestellingen,

K O ST ELO O ZE  R A A D G E V IN G E N  

Ónmogelijke concurrentie
Spoedig en trouwe bediening

SCHOONE OCCASIE : Een Z0NNEST00R te 
koop voor winkel in zeer goeden staat, nieuw 
verleden jaar. —  Zich te begeven ten bureele 
van 7  blad.

Gevraagd voor meubelfabriek Rousselare, 
bekwame MEUBELMAKERS en halve Gasten 
Standvastig werk. — Zteh aan te bieden Mj-de 
Naamlooze Maatschappij Binnenhuis, Rousselare

Gevraagd bij Valère W e r b r o u c k -  

G h e y s e n s  g o e d e  COCOTREKSTERS 

voor Fabriek en Huis. -- S tand

vastig werk.

Kantoor van’ den Notaris DUPONT te Ardoye. 

I N S T E L
W O E N SD A G  18 JULI 1923

om 4 ure namiddag, te Ardoye-Tassche 

bij den heer Jules Duforret, van :

STAD R O U S S E L A R E , W i j k  d e  T a s s c h e  

langs den Steenweg naar Ardoye.
Een groot en gerieflijk

W O O N H U I S
dienstig voor alle bedrijf

met ingangpoort en 5 aren 47 centiaren erve, 

bewoond door Jerome Dosker, per maande.

-I!

Schoone verzameling van Keuken-en Tafelserviesen. Tafelgarnituren.

Prachtige fantasie voorwerpen, schoone garnituren, buffetten, enz. 

----Groote keus van - Gelegenheidsgeschenken

Verkoop in 't groot en in ’t klein. 

D E  T  HUISB ESTELLING E N  IVORDEN P E R  AUTO GEDAAN.

UIT TER HAND TE KOOP
in ’t  omliggende van ISEGHEM

een schoon en gerieflijk

W O O N H U I S ^
zoo goed als nieuw

met zeven aren hof, dienstig voor alle bedrijven 

Zich ie wenden bij den Uitgever der Gazette.

O P E N B A R E  VER KO O P ING
van een schoone

TWEEWOONST met LAND
te ISEGHEM, (Krekelmote

Huis R. Devolder-Uersehaeve
Schilden «Aannemer

---------- '• DE P É L I C H V S T R A A T , -1 8 , ISLGHEM.

Algemeene aannemingen van alle Schilderwerken 
aan voordeelige prijzen.

VKliKOOP VAN ALLE V Eli VEN EX B E „\r OO DIG U E DEN VOÓIl 

DEZE DIE WILLEN ZELVE SCHILDEREN.

V e r n i s  v o o r  K o p e r w e r k  en wit  m e t aa l .

VERK O O P V A N  TO ILE  EN BEHANGPAPIER
Zuivere waren en van eerste hoedanigheid.

Verzorgd werk — Trouwe bediening

De Notaris LE C O R B E S IE R  te Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

STAD IS E G H E M , Sectie D .

Koop een. — Een Woonhuis, zijnde de westkant 
der tweewoonst, met alhanklijkheden en medegaande 
land. staande en gelegen te Iseghem, wijk Krekel
mote. groot volgens kadaster 16 aren 38 centiaren 
en aldaar gekend Sektie D, nummers izo5 en 1 2 0 6 ; 
palende zuid eene straat, west Heer L. Mahieu- 
Liebaert. noord Heeren Camille en Adolf Van Ackere 
en oost koop twee.

Gebruikt door Heer Paul Oosterlynck, tot 1 Novem
ber aanstaande, mits i5o fr. 's jaars, betaalbaar alle 
zes maanden de helft, boven de lasten.

Koop twee. — Een Woonhuis, zijnde de oost
kant der tweewoonst, met afhankelijkheden en me
degaande land, staande en gelegen te Iseghem, 
wijk Krekelmote, groot volgens kadaster 16 aren 
38 centiaren en aldaar gekend sektie D, nummers 
i 2o3 en 121.14 : palende zuid eene straat, west koop 
een, noord Heeren Camille en Adolf Van Ackere 
en oost Heer Camille Vandecasteele.

Gebruikt door Heer Henri Lefcvre, tot 1 October 
aanstaande, mits 14D fr. 's jaars, betaalbaar alle 
zes maanden de' helft, boven de lasten.

ZITTINGEN :
INSTEL op Dinsdag 10 Ju l i  1923,

TOESLAG op Dinsdag 24  Ju li 1923 , telkens 
om 2 ure namiddag, ter herberg St H i l o n i u s ,  te 
Iseghem. bewoond door den Heer Frederik Kerck- 
hof.

I Z 0/0  INSTELPENNING .

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

— Kapitaal 6 0 0 0.000

B S p a a r k a s :  Vri j  van a l l e  las ten en t a k s e n
1" op zicht 3 .60  7
2° op term ijn  van een jaar 4 .0 0 ° / '
Langer term ijn  volgens overeenkomst.

De koopers iaorden vriendelijk verzocht zich te voorzien 
van hun huwelijksboekje of van een uittreksel uit hunnen 
geboorteakt.

Naamlooze Maatschappij

B a n k r e k e n i n g e n  : z o n d e r  B a ^kloon :
1° op zicht 3 50 %
2 op veertiendaagsche rekeningen 3.85 °/0
3 op driemaandelijksche rekeningen 4.00 >/„
3° op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 %
4" op jaarliiksche rekeningen 4.50 °/0

a a .Vk o o p  « n  v e r k o o p  yan Fransch, äugelsch en Amerixaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere in lich tin gen  kan men bekomen b ij den P la a tse lijk e n  Beheerraad

B e s t u u r d e r :  JULES CROCHON-VERHAMME te i s e g h e m .
L eden : Paul  S C H O T T E  N o t a r i s ,  In ge lmunst er ,  

Jozef S P I N C E M A I L L E  dokter  in g e n e e s k u n d e  R u m b e k e ,
Euflètte VERHA!VI!¥!E dokter  in g e n e e s k u n d e  Iseg h e m 

BIJHUIZEN uit WEST-VLAANQEREN : Ardoye ; Bavichove ; Brugge; Cuerne ; D e e rlijk ; Dessel 
ghem ; Gulleghem ; Ingelmunster ; iseghem ; Kortrijk  ; Moeskroen ; Meulebeke ; Oostende ; 
Oost Roosebeke ; Reckem ; Rousseiaere ; Th ielt ; Waereghem ; Wevelghem.



H O T S

J. Vaolandeghem-Behaeghe
Groote Markt ,  IS E G H E M .

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende CORSETS merk

H D B
*1 Overgroote keus en laatste nieuwigheden

® MmSg ® Mma£'

BRUXELLES aan prijzen buiten alle concurentie,

G. HOET-ANNE. opticien, StAmandstraat 8, KOUSSELAKE

Waarom wordt het huis, G Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N
Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer tn 
meer aanbevolen ?

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

2° Omdat het huis voorzien is van uitjrelezene glazen en alle verschillige modellen tan 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 stuk Allerfijnste geslepen grlazen, met djne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPKIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoogen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximatl ermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers Lfupen voor wevers, enz...

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

Men lette goed op ons adres :

G e r i r a i n  Hoet-Anne,  S t  A m a n d s t r a a t  8, tegen de Noor d st r aa t ,  R o u s s e l a r e  
Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking

Te koop bij Alt. DE JAN, Gentstraat, Iseghem, 
een LEOERAFSCHOLMMACHIEN. Merk Fortuna

Per Occasie te Koop BUIZESTOVE met oven
Verdere inlichtingen ten bureele van 't blad.

Te koop eene KEUKENSTOOF met oven hij
Valère LARIDON, Zegeplaats, Iseghem.

In  de Belgische V lag

Hip. Deschryvere-Oevos
Brugstraat, 25, ISEG-HEM.

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

MOEDERS vooralleer aankoopen te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
ónmogelijk.

DE W IT T E  C A P S U L L E N  vau 1  
Dr. Davidson genezen radikaal,zon- 3j 
der werkverlet,aJIe ziekten < n infli- 
maliën der ui lerorgcnen, blaas en & 
nieren, lewlepijnen, steen, troebele, '■£ 
pijnlijke of brandende waters, gl 
speen, enz. 5 fr. per dcos van 50 cap- 1  
sullen; ü fr. [ er do s van ]<)!> cap- 3  
snl en.»> Iirimnel : Pharmacie des & 
Croisades, 15, rue des Croisades, 15 a- 
en in file apotheken.

T E  K O  O P  
Een Schoone KOKSTOOF met 4 ovens me

tende 1 m 30 X  65 gemaakt in gesmeed 
ijzer. Prijs 225.00

Een BEO, zonder ressort Prijs 30.00. 
Inlichtingen ten bureele van ’t blad.

mue. lYiunc Cordy.

Chronische 
hoofdpijn 

en Slape
loosheid

Onderteekende getuigenis 
eener persoon die van deze 
droevige ziekte genezen 
werd. Deze ziekte had als 
bijzonder kenmerk hevige 
hoofdpijnen, slapeloosheid 
en verlies van krachten; dit 
jonge meisje was ziek gedu
rende omtrent  een jaar, 
maar  drie doozen Tabletten 
van D r Cassell gaven haar de 
gezondheid en de levens
kracht terug.

Neem tw ee  tab le tte n  
bij het n a a r  bed gaan 
en let dan op hoe goed 
gij slaapt en hoe frisch en 
wel te pas gij u voelt des 

morgens.

Mejaffer Cordy Marie, van Vlvegnie* bij Luik, zegt :

« In September 1922 werd ik ziek, ik had voortdurend 

hoofdpijn, ik sliep niet meer, ik voelde mij zoo zwak 

dat het mij onmogelijk was nog te werken. Men ried mij 

heel wat geneesmiddelen aan, die mij slechts voor korten 

tijd verlichting brachten.

Een dag echter, ried een van mijn vriendinnen mij aan 

de Tabletten van Dr Cassell te beproeven; denk eens hoe 

gelukkig ik was, toen ik mij, na het gebruiken van het 

eerste fleschje, reeds veel beter voelde. Ik ging met de 

behandeling voort, en na het derde fleschje ondervond 

ik niet het minste ongemak meer.

Ik beveel de Tabletten van Dr Cassell aan bij al mijn 

kennissen en iedereen is er zeer over tevreden.

Tabletten v a »  Dr Cassell

Het universeele familie- 
geneesmiddel tegen

Zenuwverslapping Slecht« spijsver 
Zenuwafmatting Vermagering 
Overspanning Hartkloppingen 
Zwaarmoedigheid Uitputting 
Slapeloosheid Zenuwkwalen 
Bloedarmoede Nierkwalen 

In ’t  b ijzonde r aanbevo len  
voor zoogende m oeders 
en voor personen  die  de 
kw ade levens jaren  do o r

m aken .

Veno Drug C° Ltd, Manchester, England 
Algemeen Depot 

voor België en het Groot Hertogdom : 

Maison Louis SA N D ER S  
22, rue de la G lac ière , BRUS8EL

Pri js : F r .  4 . 5 0  en F r .  9
(het groote model bevat bijna 3 maal zooveel 
als de kleine). Wordt verkocht door de apothe
kers van al de wereldgewesten. Vraag d<* 
tabletten van Dr Cassell’s en weiger de na
maaksels).

H O Ë K I H t U K K E H I J

- S T K K M H U  K K E H I J  
I * A l ' I K I W I  V N D E L

Rousselarestraat, 9 7

I S E G H E M

Oud huis J. D O O M S 

Gesticht in i 870

I  D y n a m o s ,  D e m a r r e u r s  en M a g n e t o s  |-
"  worden hersteld in bijzondere werkhuizen j 

27, Suikerijstraat, ROUSSELARE. I

Pracht- en gewoon werk 

A fliehen met plans

voor verkoopingen 

Program m a’s voor feesten 

Facturen, M emorandum s 

H oofden van brieven 

Enve loppen , Trouwbtieven 

Rouwbrieven, Doodsanctjes 

A lle slach van Etiquetten 

voor Wijnen, Likeuren, Chocolat. 

Suikei ij. Tabak, enz.

Fabriek van PAPIEREN ZAKKEN

BUREEL- ■ 

en SCHOOLGERIEF

Hur (fers Vakmannen
van allen aard, vooraleer g i j  u een nietiw 
werktuig aanschaft, vraagt inlichtingen 
bij de «Maatschappij voor aankoop van 
klein werkgetuig » ( afé Royal, Nieuw- 
straat, ISEGHEM  oor zijne tusschen- 
kom st,zen dt hetMinisterie van Am bach
ten en Neringen kosteloos een Ingenieur 
om u op de hoogte te stelten, zoowel op 
technieksch als op ekonomieksch gebied, 
nopens het koopen van werktuig. Wanneer 
de koop voltrokken is, g i j  bekomt nog 
eene premie van 5° „ met een vastgestelde 
maximum. Benuttigt de toelagen welk ter 
uwer beschikking liggen, alsook de heil
zame raadgevingen welke de Ingenieur u 
geven kan.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach yan MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN F L 0 C 0 N W 0 L  

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S P o E D I G E  E N  T R O U W E  B E D I E N I N G .  
In ’t groot en in ’t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
DÊ PELICHYSTRAAT, 12, i Q r p u C M
recht over Sl Hiloniiiskerk l o t u H t l n .

T E  BEKOMEN BIJ

Alberic DKCLKUCQ-CALLI-.XS
Krekelstraat, ISEGHEM

B R O E D M  S C H I E N E N
en

K W E E K M A C H I E N E N
het volmaakste stelsel tot nu 
uitgevonden

alsook

Versehe uitgebroede kiekens
W ij nemen ook EIER EN  aan om te BRO EDEN. 
Trouwe bediening. — Ónmogelijke concurentie.

Over te nemen 

(‘(*ne Sloomborslelfabriek
(met Mekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen Ie Brugge, Voor alle j 

inliehliiigen /.ieii wenden tot den Heer AlX'is \ 
T I M I’KIi.W AiV, Ie Iseghem, af schrijven onder 
de letters FA X , poslliggende Ie Brugge

Antwerpen's 
Böuw- & Hypotheek BanK

Naamlooze Maatschappij 

Gesticht den 31-12-1908.
Zetel : TwaalfmaartJenstraat, 13, ANTWERPEN 

Maatschappelijk Kapitaal 10 Millioen Fr.

Postcheckrekening : 019 Telefonen: Nr 434&3081 

VERZEKERDE PLAATSINGEN ; 

Spaarboekjes aan 4 . - 4  1/2 en 5 1/2 a/o 
Kasbons op naam aan 5 u/0 
Obligaties aan drager aan 5 1,2"..

Leeningen op Hypotheek in Isten rang : 

Voorschotten voor aankoop of bouwen van 
woningen.

G R O O T E  K APITALEN  BESCH IK BA A R
Voor nadere inlichtingen wende men zich te : 

CA C H T EM : M. Victor Saelen-Vandoorne, rustend 
hoofdonderwijzer.

E M E L G H E M : M. Achiel Tanghe, Gemeentese- 
kretaris.

IS E G H E M  : M. Fl. Bahaeghe-Mulier, Gemeente
ontvanger, Van den Bogaerdelaan, 17 . 

L E D E G H E M  : M •Ie Flavie Daels, Gemeentebedien- 
de, Statiestraat, i5.

L E N D E L E D E : M. Aug Hoet, rustend onderwijzer. 
M E U L E B E K E : M. Leo Declercq, rustend gemeen
tesecretaris.

O O ST -N IE U W K E R K E  : M. C. Steen-Ducat, rus
tend hoofdonderwijzer.

W Y N C K E L  St E L O I : M. Jules Oost-Van Hevel,
Handelaar ;

P. S. — In  el<e gemeente waar de Bank nog 
niet vertegenwoordigd is, kunnen naarstige en alleen 
hoogst gewaardeerde personen zich aanbieden om 
als A G EN T  op te treden, — Gemakkelijk en weinig 
werk, loonend en zonder verplichting daarvoor 
rond te gaan.

Vergt niet de minste stoornis in zijn dagelijksch 
leven

Wilt gij U een STROO IEN  HOED verschaffen 
en hem met alle gemak dragen, komt eens 
zien naar het huis

DEN ROODEN HOED
BIJ

Jules BOSSUYT-HÜYGHE
92, Rousselarestraat, 92, ISEGHEM

(Reoht over de kerk van 't H. Hert)

daar vindt gij een overgroote keus en een C.infor
mateur om een Strooien hoed naar het moeilijkste 
hoofd te doen passen.

Altijd in magazijn schoon assortiment van Bol 
en Slappe hoeden en de laatste nieuwigheden 
van klakken.

HUIS VAN V E R T R O U W E N

dos. Vanlapdegbeni-Behaeghs
Groote M arkt ,  2 1 ,  I S E G H E M .

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden vo >r 
mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Z i j d e n  e n  W i t g o e d a r t i k e l e n
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. H 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.r Bank voor Handel en Nijverheid
N A A M LO O ZE  V E N N O O T S C H A P

Filiaal van de Volksbank van Leuven
HOOFDKANTOOR : KORTRIJK KAPITAAL FR. 6.000 000

B IJK A N T O O R  ISEGHEM, Marktstraat, 16
dat zich zal gelasten met alle Bank- en Beursverrichtingen zooals Rekeningen op zicht 
en termijn —  Rekeningen in buitenlandsch geld —  Aankoop en vt rkoop van vreemde 
munten en bankpapier, inning en disconteering van wissels Voorschotten op fondsen 
en goederen, kredietbrieven, spaarkas, enz.

Bureelen open van 9 tot 12 en 2 tot 4 uur. ’s Zaterdags alleen van 9 tot 12 uur.

:: L ’E L E C T R O M O T I O
TELEFOON 506

... .... Hovenier straat y KORTRIJK

Alle slach van Electrieke installatien

Herstellingen en l u T o p w i m l e n  van h o o g e  en l a g e  spanning 

Motors en Dynamos Transformateurs

L a n d b o u w e r s ,  H o e n d e r k w e e k e r s ,  D u i v e n l i e f h e b b e r s  ! h!1;" ko^ :dG ^ naS e i S
is i.et ziekten te voorkomen dan te genezen ! ! Daarom gebruikt ge van tijd tot tijd het

WONDEBPOEDER ASEPTA
dat voorkomt en op enkele dagen uwe hennen, duiven en kiekens bevrijdt van steiften door genezing 

van’;Cholera of Groenstikkenden afgang, Maagziekten, Leverziekten, Kropziekten, Poederkam  

Slecht ruiven, Uitzakken van den Legdarm, Snot, met Etter in de keel, Gezwollen kop en 

toegenepen etterende oogen, Duiziligheid en Onzekerheid in tert

In  alle apotheken aan 3.50 fr. de doos. — Te verkrijgen te Rousselaere. Apotheker Vande W alle en 

Van Houwe te Iseghem, Laleman en Verhamme ; te Lichtervelde, Rosseel ; te Thourout. De Meyercv. 

en Van IsackerJ; Meenen Vanden Bussche ; Ieperen. Houtekier en Snoek ; Kortrijk, Apotheek De Krokodil.


