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DE DANSWOEDE.
« Eene ware danswoede is in ons 

land uitgebroken », zegden verleden jaar 
de dagbladen van Nederland. Wij hoop
ten, dat Belgie, althans het katholiek 
gedeelte van Belgie ervan zou bevrijd 
gebleven zijn. Wij zagen weliswaar de 
danskoten en tingeltangels voor het 
gemeene volk zich vermenigvuldigen, doch 
de welmeenende burgerij en de deftige 
werklieden, dachten wij, zouden er wel 
aan wederstaan. Helaas ! wij bedrogen 
■ons !

Het is het oud liedje : men heeft
altijd gedanst ! Maar er zijn ook altijd 
lichtzinnige of losbandige menschen ge
weest ! Indien al wat in de gewoonten 
geraakt, toegelaten was, dan waren alle 
ondeugden en zonden vrij te spreken !

■< Men heeft altijd .gedanst. » Het is 
maar al te waar ; doch wat ook v/aar 
is, altijd werd dit dansen gelaakt en 
bekainpt.

*
* *

Bij al de volkeren der oudheid werd 
het dansen beschouwd als een teeken 
van lichtzinnigheid, zinnelijkheid, wellust 
en ontucht, als de school der gevaar- 
ljjkste hartstochten

Gjgen bisschop misschien heeft meer 
gedaan dan de H. Augustinus om het 
dansen af te schaffen. Die heilige leeraar 
zegt : « dat het verkieshjker is Zondags 
op het veld te werken en Ie ploegen — 
wat nochtans strikt verboden is -— dan 
te dansen op dien dag ».

Kardinaal de Bonald in een vastenbrief 
van de bals sprekend, zegt : « Neen,
dat zijngeen vergaderingen van christenen; 
men durft niet zeggen wat het is, ook 
zonder aarzelen verklaren wij : de ge
zinshoofden, die den moed niet hebben 
zich tegen die misbruiken te - verzetten 
vervullen hun plicht niet hier op aarde ».

Mgr Parisis, bisschop van Atrecht, 
vreesde niet het volgende over de bals 
te zeggen : « Ten opzichte der jonge
lieden der beide geslachlen die ze bij wonen, 
vraagt de liefde, dat men onverbiddelijk

zij »•
*

* &

Doch, al weten de bisschoppen en 
priesters veel meer van wat in de ge
wetens omgaat, dan wie ook, toch zijn 
er menschen die hun getuigenis voor 
overdreven houden, omdat zij de dans
partijen niet bij wonen. Laat ons eens 
te rade gaan bij wereldsche menschen 
en zelfs bij hen, die het geloof verzaakt 
hebben.

« Het dansen, zegt de zoo bekende 
inaar goddelooze Bayle, dient slechts om 
het hart te bederven en een gevaarvollen 
strijd te leveren tegen de kuischheid. » 
Eu de beruchte Encyclopedisten verklaren, 
dat de dans, in den gewonen zin des 
woords, slecht is en verboden moet worden.

« De dans, is de uitdrukking op onze 
dagen van do gemeenzaamste manieren, 
zegt een wereldsche doch scherpzinuige 
schrijver, hij doet zelfs het gevoel der 
welvoegelijkheid verliezen. De vrouwen 
vooroorloven de onbescheidenste omarmin
gen ; de mannen doen er zich opmerken 
door de gemeenste ongegeneerdheid Dat 
vermaak verraadt slechts zinnelijkheid en 
verwekt misbruiken, die de waardigheid 
der personen, die er zich aan overleveren, 
in opspraak brengen. »

« Het dansen, op zich zelf, onder 
zedelijk opzicht, gaat zelden zonder groot 
gevaar ; maar dat gevaar wordt nog

vergroot door de omstandigheden, waarin 
het plaats grijpt Men danst inderdaad 
doorgaans ’s avonds onder schitterend 
en verblindend licht, met al het be
koorlijke van tooi en opschik, door de 
gewoonte opgelegd, en met dewelke de 
minst eerbare vrouw zich schamen zou 
in vollen dag voor haar dienstmeiden 
te verschijnen ».

“ Met moeite verstaat men, dat eeue 
deugdzame jonge dochter wetens en willens 
zulken toestand durft trotseeren ; doch 
men verslaat nog veel lastiger, dat een 
onbezonnen moeder haar medeplichtige 
wordt, en het zich als plicht waant, hare 
begeerten in te willigen ! »

Eens ondervroeg Mgr de la Hoquette, 
bisschop van Aulun, een hoveling, graaf 
de Bussy Rabutyn over zijne zienswijze 
ten opzichte van het dansen. « Ik heb 
altijd de bals als gevaarlijk beschouwd, 
antwoordde de graaf, en wat mij er toe 
bracht, is niet alleen mijn verstand, maar 
mijn eigen ondervinding. Ik weet wel 
dat er zijn, die minder gevaar loopen 
dan anderen, doch de sterksten weerstaan 
er niet aan. Gewoonlijk bevinden zich 
jonge lieden op die vergaderingen zij die 
reeds zooveei last hebben, om de be- 
Koring af te weren in de eenzaamheid ; 
hoe zouden zij ze overwinnen op plaatsen, 
waar de kleederopschik, de schitterende 
verlichting het muziek ende dansbeweging 
kluizenaars zouden ophitsen ? Ook houdt 
ik het er voor, dat men niet naar het 
bal moet gaan als men christen is. »

Burggraaf de Brieux in zijn waar
schuwingen aan de huisvaders, zegt het 
volgende : « Toen ik in de rechten stu
deerde, was ik uitgenoodigd op gezellige 
avondfeestjes bij de beste families der 
stad, uitstekende christenen en de def
tigheid zelve. Welnu, daar heb ik het 
kwaad geleerd ! »

Wij zouden tientallen andere getuige
nissen kunnen aanhalen. Doch genoeg ! 
Ernstige menschen, die wat doorzicht 
hebben, zullen verstaan, dat zulk plezier 
niet betaamt noch voor hen, noch vooral 
voor hun kinderen.

Het voorwendsel dat inen zijn kinderen 
moet plaatsen, houdt ook geen steek.

Het doel is goed, maar het middel 
is slecht

Mag men nu verwachten, dat God 
zijn zegen geve aan genegenheden, die 
ontluiken in een door hem verfoeide 
danszaal ?

Wij ontkennen niet, dat huwelijken 
bij den dans besloten en later aangegaan 
worden Doch welke huwelijken ? Onbe
zonnen en onder den drang der driften 
koortsig opgevat, zonder Gods zegen wordt 
die schijnliefde later deerlijk en bitter 
uitgeboet.

Op de bals nog bereiden zich die hu
welijken, die mistoestanden vóórtbrengen, 
en oorzaak zijn van groot verdriet voor 
de ouders en van tweedracht tusschen 
de gehuwden.

Neen het bal is er niet noodig om 
een echtgenoot te vinden, en de geluk
kigste huwelijken zijn juist degene, die 
niet op het bal ontstaan.

En zoo oordeelde men over den dans, 
toen hij heel aal deftiger en fatsoenlijkér 
was dan nu.

Vroeger zou nooit een waar christen, 
of een echt katholieke maatschappij een' 
openbaar dansfeest hebben op touw gezet 
Het was een ergerlijke zaak. Zouden op 
onze dagen van zedelijk verval en ge- 
loofsverkwijuing de christene gemoederen

en gewetens zoo verdoofd zijn, dat zij 
er niets meer van beseffen of gevoelen? 
Groot is da verantwoordelijkheid.

Overweegt die gedachten met de aan
staande kermisfeesten !

Uit de ROUSSELAARSCHE BODE.
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De Oorlog in de Toekomst
Er is reeds eeu en ander gemeld ge

weest over de Engelsche luchtvlootoe- 
feningen, die ten doel hadden het 
vernietigen eener zeevloot.

M Fokker, de vliegtuigbouwer, voor
spelt nu de volkomen machteloosheid 
van het slagschip, in den eerstkomenden 
oorlog.

De luchtbommen zullen niet op het 
schip, maar er naast geworpen worden, 
want den bodem is het zwakste punt, 
en die moet dus worden getroffen.

Een paar projectielen van 5,000 pond 
zullen voldoende zijn om de grootste 
dreadnought naar omlaag te sturen — 
—- M. Fokker zou gedurende dien oor
log er niet aan houden op de vloot te 
zijn.

Men weet dat er proeven genomen 
werden met ’t werpen van « dummy 
bombs », op het slagschip « Agamem
non ». Van eene hnogte van 8,000 voet 
troffen U t. h. der geworpen bommen 
het doel, en van 150 voet hoogte, troffen 
niet minder dan 85 t. h.

Natuurlijk wordt hiermede de ont- 
ploffingskrachl der bommen nog niet be
wezen, maar men kan er moeilijk aan 
twijfelen.

Toch gelooft de groote Amerikaansche 
uitvinder Thomas Alva Edison daar niet 
aan. Hij verklaart in een interview, dat 
zijns inziens, het vliegtuig geene belang
rijke rol in den oorlog ter zee spelen 
zal. Maar, het zal steden vernietigen 
en uitmoorden op de meest afdoende 
wijze.

—  « Zelf in zijn huidig stadium van 
ontwikkeling, bestaat er tegen het vlieg
tuig geen middel ter beveiling Er is 
geen enkel middel, om eene luchtvloot 
te verhinderen over Londen te vliegen, 
en met gasbommen de gansche miljoenen 
bevolking totaal uit te roeien.

» Twintig tot vijftig vliegtuigen zouden 
ruim voldoende zijn voor dit doel, als 
men ze voorziet met bommen geladen 
met « Lewisite », het doodelijkste ver
giftigde gas dat tot dusver is uitgevonden. 
In enkel drie uren tijds, zou gansch de 
Londensche bevolking van 7 1/2 miljoen 
zielen, ter dood gebracht zijn !... »

Zoo spreekt Edison.
Hij gelooft dat den eerstvolgenden 

zeeoorlog door den duikboot beheerscht 
zal worden, maar hij is ’t met sir Percy 
Scott eens, dat de tijd van het slagschip 
ten einde is.

Op 'dit punt stemmen alle deskundigen 
overeen, en het is wel merkwaardig, dat 
in de dreadnoughtdebatten, die thans in 
Engeland gevoerd worden, de voorstanders 
van het slagschip bijna allen politiekers, 
en de tegenstanders admiraals zijn !

Na fle Konferenïie van Lonflen.
De wereld is zoo wat uit zijn lood ge

slagen geweest door het mislukken van 
de konferentie van Londen ; hij begint 
min of meer te bekomen van zijne ver- 
dooving en zich rekening te geven van 
de verantwoordelijkheden.

De openbare denkwijze begint klaar te 
zien in den toestand en zij erkent de 
gegrondheid der voorstellen van Frankrijk 
en laakt zoo goed als eenparig de houding 
van Engeland — voor welken men
geenen klaren uitleg vindt.

De pers der Vereenigde Staten kiest
de partij van Frankrijk en neemt zonder 

! voorbehoud de stelling van den heer
Poincaré aan.

De “ New-York Times » schrijft :

« De houding van Duitschland, aan 
wien eene lange reeks toegevingen gedaan 
zijn, doet twijfelen aan de oprechtheid 
zijner politiek. Zij bewijst dat de Fran
schen zeer juist de Duitsche geestesge- 
steltenis gevat hebben en geleerd hebben 
dat het raadzaam is, den « goeden wil » 
van Duitschland wat aan te moedigen ».

De Italiaansche pers ondersteund ook 
over het algemeen het Fransche stand
punt. De “ Giornale d’ltalia » zegt het 
volgende, dat eenrechtstreeksch antwoord 
is aan Lloyd George :

« Men kan verstaan dal ineu zich be- 
kommere om den droeven toestand der 
overwonnelingen, maar men verstaat niet 
dat men onverschillig blijve omtrent den 
ongunstigen geldelijken toestand der 
overwinnaars, waarvan men toch ook 
rekening moet houden indien men Europa N 
wil heropbeuren. »

We hebben reeds doen opmerken dat 
de politiek van Lloyd George ook niet 
algemeen goedgekeurd wordt. Als bewijs 
daarvan kan gewezen worden op hetgene 
het gezaghebbend weekblad de « Review 
of Reviews » onder het handteeken van 
z ijn e n  hoofdopsteller de heer Filip Gibbs, 

schrijft :

« Zonderden minsten twijfel, beheerscht 
de heer Poincaré heden den Europeescheu 
toestand en zijn invloed is zooveel te 
mächtiger omdat iedereen van hem niets 
anders kan zeggen dan dat hij openhartig 
is en vastbesloten eenen blik te hebben 
die zeer verre den blik van al de andere 
Europeesche staatshoofden overtreft en 
met ganscher hart verkleefd tezijnaau 
de belangen van Frankrijk.

Hij is in Engeland hevig aangevallen 
geworden door do mannen, die den Vrede 
van Versailles hebben geteekend en door 
deze welke dat vredesverdrag hebben 
goedgekeurd, enkel omdat hij vraagt 
dat de bepalingen van dien vrede nage- 
kornen wordenen dat hij niet aan stukken 
zou gescheurd worden gelijk eene papieren 

vod.
Het is misschien onmogelijk die voor

waarden te vervullen ; maar in dat geval 
zouden diegenen die ze onderteekend heb
ben, openhartig in eene konferentie uitleg 
moeten geven over die onmogelijkheid, 
en over de grootte der opofferingen welke 
zij bereid zijn te doen, in plaats van 
gedurig te roepen en Frankrijk te verwijten, 
vragende dat het alle opofferingen doe.

Niemand kan zich een enkel oogenblik 
inbeelden, dat een Engelsch staatsman, 
dien naam waardig, in de plaats gesteld 
van den heer Poincaré, eene andere po
litiek zou gevolgd hebben dan die, welke 
hij heeft aangenomen voor de verdediging 
van twee groote gedachten : de veiligheid 
van Frankrijk in een gebeurlijken toeko
menden oorlog en Frankrijk behoeden 

voor eene financieele ramp. »
Ziedaar hoe een Engelsch tijdschrift 

van veel gezag de houding van den 
heer Poincaré goedkeurt, als rechtvaardig 
en billijk

Gelijk we het reeds hebben gezegd is 
het niet meer dan redelijk dat aan Duitsch-



land waarborgen gevraagd worden, dat 
het later trouw zal betalen, als hem nog 
eens uitstel toegestaan wordt.

Het kan niet zijn dat uitstel op uitstel 
gevraagd worde tot in der eeuwigheid.

Zooals de « Revieuw of Reviews » zegt: 
Als Duitschland niet kan betalen wat 
het aangenomen heeft te betalen, dan 
moet het zulks zelf komen zeggen en 
het bewijs van zijne onmacht leveren.

Dat is de eerlijke weg, en dan kan 
men zien wat er te doen staat.

De Huiselijke opvoeding 

der jonge meisjes.

Nadat men in de laatste jaren eenen bloeien- 
den vooruitgang heeft bestatigd in het beroeps
onderwijs, nu dat het meestendeel der ouders 
begrijpen dat ook de vrouw in staat moet ge
steld worden om in haar eigen levensonderhoud 
te voorzien en zij daarom hunne jonge dochters 
een technisch onderwijs verschaffen, komt thans 
eene der grootste maatschappelijke vraagstukken 
op den voorrang. Welk is de voorbestemde 
plaats der vrouw ? Hoeft zij tot dit ambt voor
bereid te worden ?

Voorzeker zijn allen, zelfs de meest voor
uitstrevende feministen, het eens om op deze 
vraag te antwoorden : de eerste en voornaamste 
plaats der vrouw is aan den huiselijken haard : 
haar hoogste levensideeaal weze eene volmaakte 
echtgenoote en moeder te worden.

Wat nu de tweede vraag betreft, hier ver
schillen nu de meeningen nog totaal

W ijl iedereen ’t akkoord is om te verklaren 
dat een stiel hoeft aangeleerd te worden, wijl 
onze hedendaagsche arbeidswetten een onder
scheid maken tusschen geschoolde en onge
schoolde werklieden, hooren wij nog ontel
bare vrouwen verklaren : « Oh ! huishouden, 
dat leert men van zelf : het weinige dat men 
er van moet weten zal men thuis leeren. » 
Dat het jonge meisje de volmaakste huiselijke 
opleiding kan ontvangen in den schoot van het 
huisgezin zelf neem ik aan, op voorwaarde 
dat de moeder zelf eene modelhuisvrouw weze 
en zij zich gansch aan de opvoeding van hare 
dochter wil toewijden. Maar hoe dikwijls ge
beurd liet niet dat talrijke jonge meisjes het 
huwelijk aangaan zonder ernstige begrippen te 
hebben betreffende hun levenstaat. | Hoevelen 
zijn totaal onkundig in zake koken, wasschen, 
strijken, kuisQhen, herstellen van kleedingstukken, 
zonder te spreken nog van kinderopvoeding, 
ziekenverpleging, huiselijk boekhouden, enz. 
En daar nu, in die schijn eenvoudige maar 
toch hoogst noodzakelijke kennis, benevens een 
voldoende karaktervorming, het geheim schuilt 
om het zoo brooze huwelijksgeluk bestendig 
te maken, spreekt het van zelf, hoe gevaarlijk 
het is, dat leven aan te gaan zonder voldoende 
voorbereiding.

Al doende leert men .. en de ondervinding 
is de beste leermeesteres. Ja maar bij hoevelen 
komt zij, helaas! niet te laat?. . Als door on
kunde, de vrouw haar huisje, steen voor steen 
heeft afgebrokkeld, is het heel moeilijk het 
weer herop te bouwen.

Neen... tegen die onverklaarbare onverschil
ligheid in zake huishoudkundig onderricht hoeft 
hardnekkig gestreden te worden. J De zedelijke 
toestand van een volk hangt af van de op
voeding die het in het huisgezin ontvangt De 
huiselijke opvoeding der vrouw is dus van 
nationaal belang.

Daarvoor zou er behooren hedendaags in 
al de onderwijsgestichten voor jonge meisjes 
een degelijk onderwijs en praktijke leergang 
ingericht te worden, om aan de toekomende 
huisvrouw de noodige begrippen te leeren over 
het huishouden enz. De ouders van den anderen 
kant zouden moeten zorgen dat hunne meisjes 
zulke leergangen volgen en dat niet alleen voor 
de burgerskinders maar nog meest en vooral 
door de meisjes der werkersstanden dienden 
deze cursussen gevolgd te worden.

De onderhandelingen te Berlijn.
De afgeveerdigden der Kommissie van Her

stellingen begonnen, Dinsdag te Berlijn, hunne 
onderhandelingen met de leden der Duitsche 
regeering. De afgevaardigden schikken niet 
lang in de Duitsche hoofdstad te vertoeven.
In tegenstrijd met wat geloofd werd, bestaat 
hunne zending niet in het openen van een 
onderzoek over den finantieelen toestand van 
Duitschland, maar alleen in het onderzoeken, 
samen met de Reichsregeering, van de panden 
die dezen laatste zou kunnen geven, in ruiling 
van het moratorium Zij zullen, zegt men, de 
fiscale mijnen van het Roergebied en domaniale 
bosschen van de Duitsche Staten opeischen. 
Er is geen spraak der in pand geving van 
het miljard mark goud, dat het inkas der 
Reichbank uitmaakt. Wat vooral betracht wordt, 
is te beletten dat er eene afbreuk zou komen, 
zoolang de regeling der kwestie van de Her
stellingen tusschen de Bondgenooten geen vol
trokken feit is-

In de financieele en politieke kringen van 
Berlijn is men zeer gekant tegen alle inbe
slagneming van panden, en wat de Duitsche 
regeering betreft, deze toont zich alles behalve 
inschikkelijk.

De onderhandelingen hebben, tot nu toe, de | 
verhoopte uitslagen niet opgeleverd. De Duit
sche ministers hebben bepaald eene onverzoen
lijke houding aangenomen. Zij weigeren zelfs 
alle bespreking over de inbeslagneming ^van 
bosschen en mijnen, en bieden, als waarborgen, 
panden aan, die van geener waarde zijn.

Het is zoo goed als zeker dat de Berlijn- 
sche onderhandelingen mislukken zullen.

De rol der Belgen in de 

glasnijvt-rheid van Amerika
De groote loonen betaald in Amerika, hadden 

vóór den oorlog een groot getal' Belgische 
glasblazers naar Amerika doen vertrekken Tij
dens den oorlog en sedert dien, is het getal 
Belgische arbeidskrachten dat zich naar Amerika 
verplaatst, oneindig veel toegenomen, vooral 
in de Oostelijke Staten.

Dank aan het technisch personeel uit Belgie 
en de geheimen door hen aldaar ingevoerd, 
heeft de Amerikaansche glasnijvefheid, die 
vroeger in de Vereenigde Staten bijna onbekend 
was, zulke groote uitbreiding genomen, dat 
zij daar de Belgische produkten eene felle 
konkurentie doet.

Het Belgisch komiteit te New-York komt 
nu eene brochuur uit te geven, waarin wordt 
gemeld dat er rond 1875 de eerste Belgische 
glasblazers in de Vereenigde Staten zijn aan
gekomen.

In 1879 werden door Henri Dulière, van 
Jemappes, de eerste pot-ovens gebouwd, stelsel 
sedert dien opgeheven te Kent (Ohio) en te 
Méadville (Pensylvanie).

De tragische werkstakingen in 1886 in Belgie 
uitgebroken, in het Walenland en vooral in 
de glasnijverheid, leverden een groot kon
tingent glasblazers aan de Vereenigde Staten.

Het was vooral in Pensylvanie dat de Bel
gische karavaan zich nederzette, en daar een 
onzer grootste nationale nijverheden overbracht, 
welke voor Amerika eene bron van welvaart werd.

Pittsburgh bezit nu eene groote Belgische 
kolonie van glasblazers en metaalbewerkers.

Charleroi, stad van Pensylvanie, door Bel
gische werklieden gesticht, telt 15000 inwoners ; 
de stad Jeanette, gesticht door.de glasblazers 
van Jumet, telt 10.000 inwoners.

Salem, Clarksburg (20.000 inwoners, in 
in Westelijk Virginie', zijn bevolkt door Belgen 
uit de glascenters van Luik en van Henegouwen, 
alsook de stad Floreffe, waar allerhande glas
werk en kristaal worden gefabrikeerd, volgens 
de stelsels in Belgie in voege.

Vele glasblazers, aldaar gevestigd, zijn ei
genaars geworden ; velen hebben zich ook 
in maatschappij vereenigd en doen uitstekende 
zaken.

In liet Heiligdom van Lourdes.
Oe 50 Nationale Bedevaart.

Te Lourdes hebben er deze dagen groote 
godsdienstige plechtigheden plaats, ter gelegen
heid der 50e Fransche Nationale Bedevaart 
naar het wereldberoemde Heiligdom.

Die plechtigheden bestaan in indrukwekkende 
processies, waaraan verscheidene Aartsbisschop 
pen en Bisschoppen deel nemen, in prachtige 
serinonen en schitterende huldeboogingen aan 
de grot waar het beeld der wondere Moeder- 
Maagd van op de rots neerziet op de ontelbare 
scharen die er jaar in, jaar uit knielen, bidden 
en lofzangen ten Hemel sturen.

Wonderbare genezingen.
De zoon van den twijfelaar.

Een 16jarige jongen van de gemeente Bret- 
teville-sur-Laize, in Calvados, M. Rivoalen 
genaamd, was eens de knie uiteen gevallen 
De geneesheeren waren er nooit in gelukt de 
schijf op hare plaats terug te brengen. De 
arme jongen leed veel, want er was eerst een 
gezwel ontstaan, vervolgens was er ettering 
gekomen en, toen de wonde eindelijk opdroogde, 
was het been ingekrompen en de jongen 
verminkt, was kreupel.

Verleden week vroeg hij zijn vader oorlof om 
naar Lourdes fe gaan, er op wijzend dat de Heili
ge Maagd, die zoovele menschen helpt, hem o o k  

wel van zijne kwaal zou bevrijden, want dat 
zijn vertrouwen onwrikbaar was. Vader Rivoalen 
schokschouderde eens even, een ongeloovig 
glimlachje speelde hem op de lippen, maar 
toch gaf hij de gevraagde toelating en zijn 
zoon vertrok.

Maandag nam de jongen een bad in de bron 
en, nauwelijks was hij in het water, of hij 
voelde eene wondere gewaarwording in het 
zieke lidmaat en plots was hij genezen. Hij 
kwam uit de bron, kleedde zich aan en het 
been, dat eenige oogenblikken te voren nog 
gekrompen was, zijn gang bemoeilijkte en hem 
veel pijn berokkende, bleek nu juist te zijn als 
het andere en hij kon gaan üjk den besten 
voetganger. De eerste woorden van den ge
lukkigen knaap waren ; « Nu zal vader wel 
moeten gelooven ! » en terzelfder tijd omhelsde 
hij het beeld van de goede Moeder des Heeren.

De geneesheeren hebben den jongen onder
zocht en vonden geen het minste spoor meer 
van de vroegere kwaal. Doktor Le Bec zegde 
tot de bedevaarders : « Ge moet het overal 
vertellen, want we staan hier voor een wonder 
feit waarbij ’s menschen verstand stil blijft ».

Het tweede wonder.
Merkwaardiger nog is de tweede genezing, 

’t Is deze van Mej Eugenie Couillette van 
Saint-Quen. in het Seine-departement.

Die juffer, thans 26 jaar oud, was sedert 
10 jaar ziek en werd sinds vijf maanden ver
pleegd in het St Jozefgasthuis ter harer woon
plaats, waar men haar als verloren beschouwde. 
Het meisje leed aan eene chronische hersen
vliesontsteking. waarbij dan ook nog eene 
tering gekomen was die snelle vorderingen 
maakte. Toen het arme menschenwrak te Lourdes 
met den trein aankwam was het zoo deernis
wekkend dat elkeen die het zag er diep me
delijden o.n voelde. Zoo ellendig was het meisje 
gesteld dat de geneesheeren de verantwoorde
lijkheid niet op zich wilden nemen haar naar 
de processie te laten geleiden.

Maar de leideres had betrouwen, een onbe
grensd betrouwen in de goedheid van de Moeder 
Gods en in hare macht op het Hart van haren 
Zoon, den Zaligmaker. Mocht gebeuren wat ge
beuren wilde, toch wilde zij op den doortocht van 
de processie zijn, ezeten in eene ziekenwieg. 
’t Geschiede alzoo En zie I nauwelijks is het
H. Sacrament voorbij, nog stijgen de wierook
walmen dik op, reeds voelt de kranke dat 
haar betrouwen niet misplaatst was, want er 
ging haar een zinderen door het lichaam en 
het wrak was geworden een sterk, frisch, 
gezond wezen. De'genezing was zoo volkomen 
als ze plots w as.

De geneesbeeren onderzochten het geval en 
hun besluit was : er is hier iets bovennatuur
lijks gesehied, dat niet door de menschelijke 
wetenschap kan verklaard noch uitgelegd worden. 
En daarop keerden zij tot hunne bezigheden 
terug, want reeds wordt er zoo hier en daar 

! gefluisterd dat er nog andere wonderbare ge- 
J nezingen gebeurd zijn, waarover weldra meer 
j zal kunnen verteld worden. Twee meisjes, ook 

echte menschenwrakken, zouden blakend van 
gezondheid uit de bron gekomen zijn, dan als

men elk oogenblik hare dood kon verwachten.
Is het dan te verbazen dat de bedevaarders 

voortdurend naar de grot stroomen, er luide 
bidden en er hun geestdriftig hart laten uit
jubelen in lofzadgen, deMoeder-Maagd ter eere?

Pas waren de twee wondere genezingen be
kend, of weer liep de heugelijke mare dat er 
een derde mirakel geschied was. En, inderdaad, 
niet lang nadien werd de derde wonderbare 
genezing aangeplakt aan het Bureel der Vast
stellingen.

Mej. Martha Gittun, van Gien, was sedert 
zeer langen tijd lijdend aan etterende wonden 
aan den linkerknie en aan den bil De kwaal 
was van buitengewoon ergen aard en daarbij 
was dan nog de tering gekomen. De zieke 
verkeerde in een toestand die haar de reis naar 
Lourdes zeer pijnlijk maakte, daar het schokken 
haar veel deed lijden. Toch liet ze zich daardoor 
niet afschrikken. De kranke vertrok dan met 
de 50e Nationale Bedevaart naar Lourdes, waar 
zij bij de aankomst, door de vermoeienis van 
de reis, zieker scheen dan ooit. In haar woonde 
echter het onwrikbaar vertrouwen en dit werd 
dan ook niet teleurgesteld.

Mej. Gittun werd naar de bron gedragen, 
i en ondergedompeld. En zie ! Zij, daar pas nog 

eene prooi voor het graf, was nu springlevend,
I  blakend van gezondheid, geen schijn van spoor 

meer vertoonend van de kwalen die haar on
dermijnden en aan haar levensdraad knaagden!

De lieve, zoete Moeder van Jesus had weer 
door hare voorspraak van haar Zoon een wonder 
bekomen en de bedevaarders hieven nogmaals, 
in geestdriftige vervoering, een huldezang aan 
ter eere van Maria.

Beternis.
Talrijke zieken konden, na hunne onderdom

peling in de gezegende bron, eene merkelijke 
verbetering waarnemen in hun toestand.

Een meisje dat sinds zes maanden bedlegerig 
was en schier stervend te Lourdes aankwam, 
waarbij de geneesheeren 40 graden koorts 
vaststelden, is in zooverre verbeterd dat de 
doktors nu hare genezing als eene kwestie van 
dagen beschouwen

Eene bekeering.
Een jonge Jood, die zijne studies deed voor 

rabbyn (Joodsch priester '. had onder zijne ge- 
loofsgenooten zooveel kwaads hooren vertellen 
van de christenen en zoo dikwijls hooren spotten 
met Onze Lieve Vrouw van Lourdes, dat hij 
besloot eens zelf ter plaatse te gaan zien of 
die spot gewettigd was of niet.

De jonge man begaf zich dus naar het 
zegenrijke oord en was er getuige van eenige 
mirakuleuze genezingen. Ook troffen hem daarbij 
nog innig de diepe godsvrucht, het rotsvast 
geloof van de bedevaarders, de heerlijke plechtig
heden, de talrijke voorbeelden van christene 
naastenliefde. En als hij de blikken opsloeg naar 
de reine Maagd in de grot, toen werd het 
hem week rond het hart en vielen hem de 
schelpen van voor de oogen. De nieuw be
keerde vroeg zelf het H. Doopsel en, toen het 
reinigende water hem over het hoofd, stroomde, 
stond M. Rillant de Verneuil hem terzij als 
peter, wijl de Zeer eerwaarde Moeder Overste 
van het Bernadette-gasthuis zijne meter was.

Te Lourdes geneest men zoowel naar de 
ziel als naar het lichaam.

ZAAK DB BEUOKELABRE.
Het Proces De Beuckelaere die reeds zoo

veel maanden grooten ophef maakt onder de 
de Vlaamsche bevolking, komt afgewezen te 
worden verleden Vrijdag.

De uitspraak was als volgt : Aangezien de 
feiten ten laste van De Beuckelaere niet be
wezen zijn, wordt hij vrijgesproken zonder 
kosten van proces.

Toen de uitspraak gedaan was, steeg uit het 
publiek een jubelkreet. De advokaten die hem 
verdedigden wenschten hem geluk. Op de straat 
voor het krijgsgerecht, zong men den Vlaamschen 
Leeuw. Na de gewone pleegvormen vervuld 
te hebben, verliet De Beuckelaere het gevang 
om 3 ure namiddag, alwaar hij 9 1/2 maan
den onplichtig had opgesloten geweest.

Congres van het Schoenvak te Luik.
De Nationale Federatie der Bonden van 

Schoenhandelaars en Schoenmakersbazen, heeft 
op den 24n en 25" September den datum van 
haar jaarlijksch Congres vastgesteld, dat dit 
jaar te Luik zal plaats hebben.

Buiten de arbeidzittingen, zullen ook een 
! plechtige ontvangst en een banket plaa's vinden.

Eene Schoententoonstelling, die eene week 
duren zal, wordt te dier gelegenheid ingericht, 
in het * Palais des Sports *.

Voor inlichtingen, uitnoodigingen enz., zich 
wenden : 14 Marktplaats, Luik, tot den Schrijver 
der F e d e r a t ie ________________

W ee lde taks .
Bericht aan de Hotelhouders.

Van 15 Mei II af zijn krachtens artikel 38, 
§ 1, der wet van 28 Augustus 1921, de sommen 
betaald uit hoofde van consumptiën en verblijf 
in hotels, spijshuizen, enz, onderworpen aan 
een zegelrecht op de kwijtbrieven van 5 t. h. 
wanneer het bedrag der uitgave overschrijdt :

a) 10 frank per eetmaal en per persoon :
b) 15 fr. per dag en per persoon voor huur

van kamer of vertrek ;
c) 30 frank per persoon en per dag verblijf,
Het uitreiken van eene kwijtbrief is ver

plichtend en elke overtreding wordt met eene 
geldboete van 500 fr. gestraft.
- Eene onlangs gestemde wet heeft de middelen 

waarover de fiscus beschikt om het ontduiken 
der taks te beteugelen in hooge mate versterkt ; 
zij zal eerlangs in werking treden met de ko
ninklijke besluiten die ze aanvullen.

De nieuwe bepalingen zullen het mogelijk 
maken het ontduiken niet enkel in de toe
komst maar ook in het verleden te keer te 

gaan
Het Departement van Financiën heeft zoo 

juist aan het personeel der registratie voorge
schreven een algemeen toezicht uit te oefenen 
in al de inrichtingen waar de cliënteele ter 
plaatse verbruikt.

Zinken Muntstukken. — Bij koninklijk be
sluit afgekondigd in het Staatsblad van 21 Juli, 
zullen de zin! en muntstukken van 5, 10, 25 
en 50 centiemen ingetrokken worden van 1 
Augustus tot en met 30 September aanstaande

en uitgewisseld zijn bij de kassen der Nationale 
Bank, te Brussel, en van hare agentschappen 
in de provinciën alsmede bij de kassen der 
ontvangers der belastingen van de steden en 
gemeenten waar geen agentschap der Nationale 
Bank bestaat, tegen in Belgie wettige gangbare 
muntstukken en bankbiljetten Gemelde stukken 
zullen tot 30 September 1922 door al de open
bare Staatkassen in ontvangst genomen worden 
tot vereffening van rechten of belastingen of 
voor elke andere betaling.

Koninklijke Vogelteelt Maatschappij 
“  Het Neerhof,, Gent.

Deze belangrijke vogelteelt Maatschappij komt 
de werken aan te vangen voo hare toekomende 
Vogelteelt Wedstrijd, die in de maand November 
toekomende in de groote zalen van het feest
paleis te Gent zal plaats hebben.

De liefhebbers welke zouden begeeren van 
de voordeelen te genieten, den leden toegekend, 
worden verzocht zich voor Ie September te 
doen inschrijven — Na dezen datum zal er 
eene dubbele bijdrage gevergd worden Voor 
alle inlichtingen wende men zich tot het Se
cretariaat. H et B estuur .

S T A D S N IE U W S
Katholieke Burgersbond.

Zondag 27 dezer laatste Zondag der maand 
komt M. Gilot als naar gewoonte raadpleging 
houden in het lokaal van den Katholieken Bur- 
gersbond, Nieuwstraat.

Bericht aan de belanghebbende leden die 
hem zouden willen raadplegen.

Bij onze Studenten.
Tooneel- en Muziekavond.

Maandag laatst heeft de Iseghemsche Stu- 
dentenbond « Vlaamsch en Vroom » een goeden 
dag beleefd. Het op touw gezette feest, dient 
oprecht geslaagd te heeten. Deze was de 
indruk van het talrijk publiek dat in de prachtige 
feestzaal van ♦ Ons Gildenhuis » had plaats 
genomen om die jonge durvers aan ’t werk 
te zien en hun pogen met sympathie te bejegenen.

Het programma behelsde een drama in vijf 
bedrijven « Odin » en een operette van Offen
bach « nr 66 ».

« Odin » is een drama met strekking en 
stelt op tastbare v> ijzè voor de zucht naar 
onafhankelijkheid en de verknochtheid aan 
eigen aard en zeden bij onze voorouders. Echt 
tragisch is dit stuk in zijn verwikkeling en toe
standen.Onsdunkens echter zou het nogal winnen 
bij verder ontwikkeling van sommige deelen. 
Bij de spelers werden ongetwijfeld wordende 
talenten opgemerkt.

De Operette « nr 66 » zoo eenvoudig en tevens 
zoo boeiend had onmiddelijk algemeenen bijval 
verworven. Door gezang, rythme en gebarenspel 
werden de schouwende toehoorders als door 
één ruk meêgegrepen en waren niet weinig 
kwistig met hunne spontane toejuichingen.

Het feest eindigde in de beste stemming. 
Onze studenten hadden het aangedurfd op eigen 
kracht een feestavond in te richten, t Is hun 
gelukt.

Zoo een onderneming ontwikkelt het initiatief, 
bevordt den ijver tot het goede en is een 
der uitingen onzer nooitvolprezen studenten
beweging. ________

Uitslagen onzer Iseghemsche studenten.
Bij misslag heeft er gedrukt geweest : 

Gent, College St Barbara. Oude Humaniora, 
Mr Paul De Ryckere 5e klas, 5e prijs, — in 
plaats van 3e klas, 5e prijs.

Opgepast voor autos en motos.
Het wordt een waar gevaar bijzonderlijk langs 

de groote baan van Rousselare op Ingelmunster, 
sedert het groot verkeer bestaat in die straat 
van motos en automobielen. Daar het gerij 
dagelijks toeneemt, en ook bij sommige de 
overdrevene snelheid, heeft het Schepenkollegie 
der stad besloten, dat er langs de openbare 
wegen uithangborden zullen geplaatst worden, 
waarbij het verboden wordt, de snelheid van 
autos en motos de 15 Km. per uur te over
schrijden binnen den bouwtroep der stad

De heeren Officieren van ons Pompierskorps 
hebben deze weke bezoek gebracht aan het 
Schepenkollegie der stad. De kwestie der auto. 
pomp wierd er besproken. Een voorstel wierd 
door de pompiers gedaan om verschillige kleine 
veranderingen te doen aan de autopomp welke 
de firma Vuylsteke Gebroeders bereid is uit te 
voeren Verders wierd aan ’t Stadsbestier een 
aanvraag'gedaan tot den aankoop van 700 m. 
darm voor de autopomp en op ’t zelfde for
maat als deze der autopomp van Rousselare 
om desnoods in geval van brand te kunnen 
samen werken.

Er wordt neerstig uitgezien om zoohaast 
mogelijk de buitenwijken der stad te voorzien 
van electriek licht en drijfkracht.

STRAATSCHENDERIJ. — De persoon die over 
eenige weken de naamplaat van M Joseph 
Declercq, Groote Markt, verbrijzelde is ontdekt, 
dank de ijverige opzoekingen van den Heer 
Onder-Commissaris Jules Vanneste gelast met 
het onderzoek De zaak is in de handen van 
het gerecht. __________

De Beiaardfeesten te Mechelen.
• Over eenige dagen werdj te Mechelen het jubbel- 
feest gevierd van Jef Denyn, den vermaarden Belgi
schen Beiaardier.

In den namiddag werd in de groote raadszaal 
van het Stadhuis de inhuldiging en opening gedaan 
der beiaardschool van Mechelen

Van ten allen kante van ’t land waren er ge
komen om die inhuldiging bij te wonen. Onder 
deze de beiaardiers van Kortrijk, Thielt enz.

De Heeren Cyriel Staes Burgemeester van Iseghem 
en een zijner Schepenen M D’Hondt waren er ook 
aan wezig.

Verders vernamen wij dat verleden Zaterdag 
Jef Denyn te Iseghem geweest is, eu met den 
Heer Burgemeester Staes op den klokzolder der 
St Hiloniuskerk is geweest. Zou dit misschien 
betrek hebben op het herinrichten van onzen 
beiaard welke de Duitschers ons ontnomen hebben?



Nationalen Bond der Invalieden, Iseghem. 
Inhuldiging Vaandel der Invalieden op 17

September toekomende. De Maatschappijen die 
bij vergetenheid met zouden uitgenoodigd ge
weest zijn worden verzocht hunne toetreding 
te sturen aan de heer Voorzitter Jules Leen. 
knecht, Krekelstraat, Iseghem vóór 30 Augusti

H et B estuur

Gevraagd goede Schrijnw erkers b ij J u le s  

DENYS GITS, Gentstraat, 31, 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, Qeraardsberge n en in alle apo
theken.

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

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

AUTO-GARAGE (LE LION)'*
Téléphoon 73

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

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

A u to s  : E N ,  E O H D ,  C  I T  t t  O  E N  enz . 

Motos : E N ,  S A H O L E Æ ,  I N D I A . N .

Andere merken naar keus der Klanten.

GROOTE KRACHT —  KLEIN VERBRUIK VOORDEELIGE PRIJS.

*  n n i i i i ü  mmm
ü  M

Ter gelegenheid van ISFGHEM-KKRMISii

Grooie vemieuwiog van artikelen
b i j

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

Burgerstand -- Iseghem B |~ r — —  j
GEBOORTEN

Raphaël Vanassche, zv. Cyrille en Octavie 
Vanhoutte, Hondekensmolen, 324. — Raymond 
Maesen, zv. Ernest en Maria Gryspeert. Rous
selarestraat, 35 — Lucien Vanhaverbeke, zv.
Joseph en Marie Vandendriessche, Rousselare
straat, 186. — Elisabeth Velghe, dv. Victor 
en Maria Buysse, Nederweg. 574. — Geor
gette Declerck, dv. Henri en Madeleine Toebat,
Cokelarestraat, 210. — Irène Vandeputte, dv.
Valere en Eleonora Timmerman, Ameye>tr. 42.
Ivonne Decock, dv. Julianus en Evelina Sa
myn, Nederweg.

STERFGEVALLEN :

André Vanneste oud 3 m zv. Michel en 
Marie Houthoofd, Meenenstraat, 80. —  Con
stantin Verledens, timmerman, 69 j echt. Marie 
Meurisse, Geete, 221.

HUWELIJKEN  :
Joseph Lefevere, beenhouwer, 26 j. en Florina 

Baes. huishoudster, 25 j. — Cyrille Raedt, 
schoenmaker, 26 j. en Germana Degheldere, 
weefster, oud 27 j. — Bruno Supply, schoen
maker, 32 j. en Maria Sabbe. zb 32 j. — Henri 
Lannoy, boekhouder 28 j. en Pharaïlde Drubbels, 
huishoudster, 28 j.- —  Maurice Degezelle, be
diende, 23 j. en Maria Devos, bottienstekster.

EEN PLICHT. — 't Is uwen plicht-aan vrienden 
en kennissen het bestaan der MONOPOEDERS ken
baar te maken, want deze alleen genezen hoofdpijn, 
migraine, rhumatiek en griep. Te koop in dozen 
van 1.75 en 3 00 fr te ISEGHEM bij de Apothe- 
kers-Depothouders : LALKMAN, VEKHAMME en 
WYFFELS. Verders in alle goede apotheken.

fl.Hloenaert-Noppe
R o u s s e la r e s tr a a t ,  2 9

M A R K T P R I J Z E N
KORTRIJK 21 Aus. — Haver. 75 tot 70 

peerdeboonea, 76 tot 77 ; aardappelen, 15 à 20 
Boter 14,00-15 00 fr. de k ; eieren ’t st.uk, 44-45 
koolzaadolie, 240 tot 000; liinzaadolie, 225 tot 
000 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 100 tot 
105; koolzaadkoeken, tot 48 ; lijnzaadkoeken 
72 ; sodanitraat, 72.50 ; ammoniak, 92.00 
suiker ij. 000 tot 00 ; duivenboonen. 69 
hooi, 30 tot 40; strooi, i 4 tot 15.

U n ion  & Prévoyance.
Spaar- rente- levensverzekering

en lijfrentemaatschappij. 

Naamlooze Vennootschap ten kapitale 
van 10 millioen.

Vraagt Yertegeiiwaorciger voor Iseghem 
en omliggende Gemeenten.

Schrijven Bureel van ’t Blad.

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

Beproefd de juweelen 0RIA en PERL0R 
zoo schoon als echt gouden juweelen 
onveranderlijk, gewaarborgd op faktuur 
teruggekocht aan 1 frank de gramme.

Beziet de uitstalling van DRAPPERIJ- 
C0LLIERS ! laatste nieuwigheden, fijne 
modellen.

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

UURWERKEN der best gekende merken.

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

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

GEWONE ZAKUURWERKEN van Ie kwa
liteit ; 3 jaar waarborg

ARMBANDUURWERKJES in alle metalen, 
van de meest verzorgde fabrikatie.

IJZEREN WE GH0RL OGEN Roskopf en beste 
namaaksels ; onverslijtbaar ; zeer vertrouw
baren gang.

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

Groote keus RÉGULATEURS in oude en 
nieuwen stijl.

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

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

Uiterst lage prijzen.

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

Aankoop en verwisselingvanouddiamant 
goud en zilver aan de hoogste waarde

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

V o o r d e e l i g e  P r i j z e h .  — T e r  T r o u w e  —

Kantoor van den Notaris

LE CORBESIER te ISEGHEM.

OPENBARE VERKOOPING 

van een

W O O N  HUIS
met medegaande erve 

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

Gebruikt onvergeld door de Burgerlijke Godshuizen.

Zitdagen :
INSTEL op Dinsdag 29 Oogst 1922, 

TOESLAG op Dinsdag 12 September 1922,
telkens om 3 ure namiddag ter Zittingzaal van 
’t Vredegerecht te Iseghem.

1/2 0/0 INSTELPENNING.

OPENBARE VERKOOPING 
van een

Goede H O F S T E D E
te INGELMUNSTER, wijk ’t Kruiske

De Notaris VAN DE MOORTELE te Gent, zal 
ten overstaan van den Heer Vrederechter van 
het I e Kanton, Kortrijk, openbaar verkoopen:

Gemeente INGELMUNSTER.
Eene goede Hofstede met boomgaard, land en 

meersch groot te zamen 5 hectaren 71 aren. 14 
centiaren. Verdeeld in 5 koopen.

Gebruikt door Henri Dewulf tot 1 November 1922.
Gemeente LENDELEDE. (Wijk Pombosch)

KOOP 6. -  EENE PARTIJ ZAAILAND 93 aren.
KOOP 7 . -  EENE PARTIJ ZAAILAND groot 

45 aren 10 centiaren.

Gebruikt door Gustave Beernaert tot 1 Okt. 1922.
.i/s  o/o Instelpenning. — Recht van samenvoeging.

OVERSLAG Donderdag 7 September 1922,
om 3 ure stipt in ’t Gemeentehuis te Lendelede

Kantoren der Notarissen DUPONT te Ardoye, 

en DAVID te Coolscamp.

TOESLAG Woensdag 6 September 1922, om
2 ure, te Coolscamp, in de « Café Chicorée », 
van :

GEMEENTE COOLSCAMP
langs de Kalsijde naar Lich'tervelde.

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

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

Maar ingesteld 20.000 fr.

MEN VRAAGT
een MEESTERKNECHT voor de LINTZAGE 

en een MEESTERKNECHT voor den TOUPIE 

Aanbod schrijven en in zenden ten bureele 

van ’t blad.

Wijnhandelshuis vraagt bekwamen VERTEGEN
WOORDIGER voor Iseghem en omstreken. Inlich

tingen ten bureele van ’t blad

METSFRS. — Men vraagt Metsers voor 

CHARLEROI. 3,25 per uur. Zich te wenden 

bij DELOBELLE, 142, R ue de M ontigny , 

C harleroi.

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

Zeer goede bediening Gevraagd eene 
JUFFER van DEFTIGE BURGERSFAMILIE 
kennende goed de schrijfmachienen de Vlaamsche 
en Fransche taal 

Voor verdere inlichtingen ten bureele van 
’t blad.

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

— K a p i t a a l  6 0  0  0 . 0 0 0  
B. Spaarkas :
1° op zicht 4.00°/'
2° op termijn van een jaar 4.50 °/’
Langer termijn volgens overeenkomst.

N a a m lo o z e  M a a ts c h a p p ij
A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :

1° op zicht 3.00 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.35 %
3 op driemaandelijksche rekeningen 3.50 °/0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 3.75 °/0 
4° op jaarliiksche rekeningen 4.25%

AANKOOP en VERKOOP yan Fransch, Sogelscb en Amerikaansch Papier
a a n  d e  v o o rd e e lig s te  w is s e lk o e r s

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A M M E  te Iseghem
Leden : Paul SCHOTTE Notaris, ingelmunster, 

Jozef SP IN C EYIA ILLE  dokter in geneeskunde Rumbeke. 
Eugène VEîHAlVI.YIE dokter in geneeskunde Iseghem

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

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

Hoofdzetel te ROUSSELARE
Telephoon N° 1 en N° 250

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

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

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

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

Depot rekening op zicht en op termijn Rekeningen 41/2 «/« op ö jaar zuiver Yan lasten

VERHURING van Brandkasten (Coffres-forts) alle grootte

VERW ARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A l le  slach  v a n  buizen A  utoffene-Soiidure

INSTELLATIEN BADEN EN STORTBADEN



H U I S

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

A L L É É N  verkoop van  de 

bekende G O RSET S m erk

H D fi
Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle eoneurentie.

G . H O ET-AN N E, opticien, StAmandslraat 8, HOUSSKLAItK
Waarom wordt het hais, 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 bn 
meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
het nummer van ’t gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op
den ouderdom van 15 jaren, en waardoor bet 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. Brillea en pince-nez van af 3 fr 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. ÖEENE WOEKEßPKIJZEN.

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

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

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de N ordstraat. Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

S P E C I A L I T E I T  V A N  T A N D E N  O P  G O U D
volgens de J.iatste uitvinding (zonder pl <al) 

----  Herstellen van Gebitten enz

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

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

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

HUIS VAN VERTROUWEN.

Jos. Vanlapdegheiu-Behaegbe
Groote Markt, 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. II 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

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.

GEVRAAGD
DIENSTMEID, goede getuigschriften, hoog 
oon. Schrijven A. C. bureel van het blad

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

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

Aan de Heeren Pastors en Directeurs van 
Kloosters en Patronagen.
TE KOOP I'ER OCCASIE een grooten schoonen 

KERKHARMONIUM zoo goed als nieuw met 4 

spelen, aan zeer voordeeligen prijs.

Voor verdere inlichtingen ten bureele van ’t blad

Gevraagd voor BOR3TELHOUTMAKERIJ 

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

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

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

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

_  ~  -uur - w  w----- ’simr'--'W' “W*

GE W AAR BO R GD  GEW APEN D  B ETO N
------------------------- ^

Gepreste (.imentbuizen op alle wijden &

CITERNS en REIRPUTTEN van gelijk welken inhoud ?
^  S T E E N  P U T B U I Z E N ,  E N Z .

I  Amand Denys-Boehep iedf
Dweersstraat, 17, IS E G H E M  ^

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

A p o t h e k e r  V e r  m a n d e r  e ’s

ONFEILBAAR POEDER N° 4 . 2 0 0  tegen 3.75 en 7.50 fr. het pak.

Apotheker Vermandere’s MARVOL geneest snot ( 2.50 en 5 00

Apotheker Vermandere’s ARSYLOL geneest pokken t de flesch

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

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

beveelt zich aau 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

Verzortrd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaardeii

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 Wellcome
Alles in ’t groot en ’t klein bij

VALERE LARIDON
Zegeplaats, 15, ISEGHEM.

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5. ISEGHEM.

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

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

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  Gezusters
K o rtr ijk s tra a t, 64, ISEGHEM

J a v a  S te rk  — D u b b e l S te rk  
W  estm inster S tou t 

Schoth-a le — JPâle-ale. 
V e r k o o p  v a n  W i j n e n

HANDEL in KOLEN.

Te koop een Motenr Gaz-Pauyre
van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p 

Inlichtingen ten bureele van 't blad.

Vooraleer STOORS en kleine GORDIJNEN 
te koopen, vraagt de prijzen aan

JANSSENS Zusters,
Brugstraat, 6, ISEGHEM. 

Magazijn van KANTEN in alle slach 
Filet, Broduurwerk, Witgoed

Te koop COFFREFORT hebbende eene hoogte 

van 1 50 m. Zich te wenden ten bureele van ’t blad.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach yan MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- BN FLOCONW OL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEECiRAS, 

aan de voordeeligste prijzen .

SP EDIGE EN  1TROmVH BEDIENING.

In ’t groot en in ’t klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
OE ,TEL,°SY5TRAAT-12' ISEGHEM.recht over bt Hiloniuslreik

LA PLUS MODERNE

LA MtlLLEURE

LA MOINS CHÈRE, 

c’est la

“  F O R D  ,,
T H E  U N I V E R S A L  C A R

NOUVEAUX PRIX :

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

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

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

fr 12850.00
Châssis ordinaire pour taxi et camionettes 

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

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

AGENCE DIRECTE:

L’Electro-Mécanique
Rue des Horticulteurs, C0URTRAI

-----  Téléphone 506  ---------

Atelier de Réparation de toute marque
Tournage, Fraisage, 

Rectification, Soudure autogène, 

Réparations de Dynamos de voitures, 

Charge d’accumulateurs. Vulcanisation. 

ACHAT -  VENTE -  LOCATION 
Pneus, Huiles et Accessoires.

H O U T

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

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

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

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables
voor Heeren, Damen en Kinders.

V o o r  ü a n i e n  v a n  .- if  4 5  F r

IN  SATIJN 125 FR. EN MEER. 

l n  w o l l e  Ö a b a r d i n e  8 8  i ^ r .
TROUWE BEDIEN ING.

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

HUIS VAN VERTROUWEN.

Dépôt régional d’Essence SINCO-GASOLINE.

Alb. VANN ESTE-V A N1IOUTT K
Tafelhouder (Traiteur)

— Gentstraat 35. 1SEGHÜM —
Opvolger van ’t oud gekend huis 

Vanhoutte-Neyrinck van Rousselare 

Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINGKOMS TEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGENHEIDSDINERS 

Matige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken 
Verhuring van Tafelservies.

E L K E N  V R IJ D A G

S tokv isch  en M o luw e

ook Versehe Viscli 

Drooge en Ingelegde Haring

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

de Pélichystraat, 38 ISEGHEM
B rillen , P in ce-N ez, B arom eters  

Jumellen, V errek ijk ers
Wij berichten liet publiek dat <le recepten 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 n ijnen 
huize.

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

W I L T  GIJ
(foed/coop en naar de 

laatste mode gekleed z ijn
WENDT U TEK TKOUWE BIJ

DELANNOY-DEMEY
in het huis CINEMA [’ATRIA

Groote Markt, 4, ISEGHEM.

I k  aanvaard ook stoffen voor het maken van 

kostuimen — Spoedige bediening. — Ónmoge

lijke eoneurentie. — Houw in  3-1 uren

Kom zien en du rf verzekeren dat iedereen tevreden 

zal zijn

Men vraagt LEERJONGEN of HALVE GAST 

Om uit gemeenzaamheid te scheiden

Over te nemen 

eene Stoomborstelfabriek
(met Mekanieke en elektrieke verlichting)

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

TIMPERMAN, te Iseghem, of schrijven Oouder 
de letters I’AX, poslliggende te Brugge.


