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Hulde en Dankbetoogingder Iseghemsche bevolking aan hunne Missionnarissen

DE ISEGHEMNAAR
Katholiek weekblad voor Iseghem en omliggende

VOOR GODSDIENST, TA A L en VADERLAND

^  mansche 0e/Oo/
O

L P. BARON «I. GILLES Of PÉLICHÏ E. P. Jos. G H F K O E

E. P. GOTHARD
(M . Oaenens)

We stonden op den vooravond van den 
lissiedag van Zondag 1.1. Wie er zich eenigs- 
ins mede ophield, vroeg zich twijfelend, ja 
elfs angstvol af, hoe die dag verloopen zou.

Voor de eerste maal immers greep zulk eene 
fodsdienstige feest in onze stad plaats

I Het volk was reeds bereid door de schoone 
lrtikels in den Iseghemnaar verschenen, en 
Boor een Iseghemschen geloofszendeling op- 
esteld. Het was ook bereid door schoone 
ilakbrieven die den grooten Missiedag aan 
volk hadden aangekondigd, wat er zou 

edaan worden voor ’t weerdig vieren van 
ft derde eeuwfeest der Heilige Congregatie tot 
Voortplanting des Geloofs, alsook door de 
lijtige leden onzer jongen studentenbond, die 
lijna al de huisgezinnen van de stad bezochten 
net lichtprenten (photos) onzer missionarissen.

Dat de Missiedag gelukken zou, was al 
:oo zeker als het thans zeker is dat hij gelukt 
s, voor wie de diepgevoelde godsdienstigheid 
n de blijmoedige wilgevendheid van de 
8eghemsche bevolking -'kende. Alléén deze kon 
ian eenen schitterenden uitslag twijfelen die 
len anderen kentrek van het Iseghemsch karakter 
liet en kent : de eenvoudigheid van handelen 
an ons volk dat zonder eenig lawaai steeds 
I de bres springt waar er kwestie is van onzen 

kaderen godsdienst in stand te houden, te doen 
Broeien en bloeien.

*
* *

in de kerken van St Hilonius en het H. Hert 
tonden vier Witte Paters als predikanten die 
Ér het woord Gods voerden.

Iseghem was dus diep bereid voor den 
lissiedag, voor het bezoek van den Messias 
n zijn gezanten, en niet één Iseghemnaar die 
et met volle teugen aan ’t woord Gods dronk, 
et één die niet inzag hoe het zijn plicht is 
e rijke bron voor ’t katholiek geloof, waar 
j zelf zoolang en zooveel putte, naar ’t land 
an ’t heidenvolk te doen toespoelen.

Ons christen Iseghem is ten volle ingegaan 
p de ware bedoeling van zijne roeping. Het 
igrijpt dat het niet volstaat den Heer te danken 

de onschatbare genade van het geloof en 
m te smeeken werkers te zenden naar zijn 
igstveld Vandaag gaf het iets meer dan zijne 
langstelling en zijne genegenheid voor het 

hissiewerk ; het gaf van zijn gebed, van zijnen

arbeid, van zijne fortuin. Meer nog : het zoekt 
de zaaiers van Gods woord in zijn eigen schoot, 
in zijn katholieke huiskringen.

En ’savonds, wanneer mijne oogen heenvaarden 
over die samengepakte menigte die in de Con- 
gregatiezaal toegestroomd was, dacht ik on
willekeurig aan ’t woord van den Heiland : 
« Ik kwam het vuur brengen op aarde en wat 
wil ik, tenzij dat het in vlam oplaaie ».

Wij leefden met Pater Vanden Bulcke te 
midden van zijn Congolezen. Wij aanschouwden 
den Mubira uitwendig en inwendig, wij zagen 
hem opgroeien en leven en sterven ; en, willens 
nillens, voelden wij min afkeer voor die ruwe 
schorsen van menschen en door dien ruigen 
bast heen hoorden wij herten kloppen, die, 
zooals het onze, zuiver trillen kunnen bij ’t aan
raken van ’t edele en ’t schoone.

Neen, bij die honderden aanhoorders lag het 
vuurtje van de missieliefde niet te smeulen 
onder de asch van de onverschilligheid. Het 
laaide gloedvol op, bizonder toen we zagen 
dat in min dan 40 jaar uit die wilde neger
stammen leliën en roozen en palmen opgroeiden. 
De Witte Paters van Afrika tellen in hunne 
missiën nagenoeg 180Negerinnen-Kloosterzusters, 
een twintigtal zwarte Missiebroeders en 27 
Neger-priesters : waarlijk ’n bloeiend missieveld.

De begeestering sloeg uit de zaal en ik 
hoorde ’n brave man me zeggen : « Ware ’k
nog jong, ik ook zou naar de missiën gaan ! » 
en een braaf Boerinneken, dat met smaak ge
lachten had, mompelde ook : « Ware ik rijk, 
ik gave aan de missiën zonder meten en zonder 
tellen, en omdat de Pater dat alles zoo wel 
wist te zeggen, zal ik er nog iets bijvoegen ».- 
Goddank ! « Boos Iseghem is nop een « Zalig » 
Iseghem en meer en meer wordt het een 
« Zaligend » Iseghem. A. V.

*
* *

In de kerk der EE. PP Capucienen trok 
P Roger, missionaris van Punjab (Engelscfi 
Indië) de aandacht der geloovigen op hunnen 
dubbelen plicht van medewerking tot uitbreiding 
des Geloofs : plicht van godsdienstigheid en 
plicht van dankbaarheid voor de weldaad des 
Geloofs dat onze voorouders ook eens uit de 
handen van vreemde zendelingen ontvingen.

’s Avonds in de Germanazaal wist P.Qruirin, 
die 16 jaar in den Akker des Heeren verdienst

vol gearbeid heeft, een zoodanig Indiaansch 
midden te scheppen dat we zoo op stoffelijk 
als op godsdienstig gebied in eene Indiaansche 
omgeving leefden en voelden.

In het derde deel zijner rede toonde de E. 
Pater aan op welke manier de Belgische Ca
pucienen sinds 1888 in Indië arbeiden om dit 
beschaafd en godsdienstig — doch niet kristen — 
volk tot het katholiek geloof te brengen ; hoe 
thans 32 Paters, 6 Leekebroeders en 57 klooster
zusters zwoegen om het Christi Kruis onder 
eene bevolking van over de 14 millioen te 
doen zegepralen.

Metéén woord gezegd, ’t was geen voordracht 
in boeken opgevischt, doch de vrucht van 
eigen studie en werk die de talentvolle rede
naar zijne aandachtige toehoorders wist voor te 
houden.

En dit alles werd opgeluisterd door het 
harmonieus muziek van eenige welwillende 
Iseghemsche kunstliefhebbers die zooveel bij
droegen tot het wel^elukken van den missiedag.

*
* *

Aan de Iseghemsche bevolking weze dan een
I  woord van warmen dank toegestuurd :

Duizendmaal dank in name dier tallooze 
stervende kinderen die door toedoen uwer 

: mildadige aalmoes zoovele engeltjes worden die 
! in den hemel voor onze Iseghemsche huisge- 
! zinnen ten beste spreken, en over onzen stad 

den hemelschen zegen afsmeeken !

Duizendmaal dank voor die arme slaven en 
slavinnen die door uwe bijdragen hunne banden 
verbrokeh zien en ’t geluk der vrijheid genie en !

Duizendmaal dank voor die oneindige volks
massa’s die nog zuchten in de duisternissen 
van ’t ongeloof en der dwaalleer !

Duizendmaal dank in name van onzen God- 
delijken Verlosser zelf die, over van geluk, op 
onze stad nederziet, daar ons Iseghemsche 
volk zooveel bijgedragen heeft om Zijn God
delijk Bloed in zalvende genadestroomen tot 
de verste uiteinden der aarde te laten uitvloeien !

Aan allen onzen besten dank !

Levensschets der Missionnarissen

E. P. Gustaf Thibau, zoon van Joannes en 
Coleta Accou, geboren te Iseghem den 11 Maart 
1836, priester gewijd door Mgr. De Ie Becque 
in de kerk van het Seminarie te Brugge den 
19 December 1863. Bewaker benoemd in het 
Bisschoppelijk Kollegie van Veurne, verbleef 
hij aldaar gedurende twee maanden Vertrok 
als missionnaris naar Amerika voor de ver
blijfplaats van Oregon-City, den 16 Sept 1866. 
Hij scheepte in te Southampton (Engeland . 
Op het schip beschreef hij, in een verschillende 
reeks brieven zijne lange reis. Op een avond 
op het dek van het stoomschip gebeten zond 
hij aan zijne moeder eenen zeer schoonen brief 
die overgedrukt staat in het Weekblad « De 
Stad Iseghem », te dien tijde door Fideel Vion, 
uitgegeven waarin hij eindigde met de volgende 
verzen getrokken uit : « Sous les Palmiers ». 

Lorsque la lueur pâle 
Sur son beau char d ’opale,
Traverse le ciel bleu,
)e lui dis : Messagère 
Va porter â ma mère 
Mon cœur et mon adieu.

Pater Gustaf Thibau keerde terug naar Iseghem 
zijn geboortestad in 1878. Alhoewel ziek en 
afgemat vertrok hij wederom naar het Bisdom 
van New-Castls den 4 Nov. 1878, en bestierde 
aldaar ’t Klooster van St Joseph te Pendleton 
in den Oregon. Hij overleed den 30 Jan. 1892. 
Zijn lichaam wierd den 3 Februari nadien be
graven bij dit van zijn broeder Achiel te 
Portland, alwaar deze laatste zich gevestigd 
had als muziekbestuurder en leeraar in die stad. 
Achiel Thibau evenals al de Thibau’s van 
Iseghem was een zeer begaafd man Hij ves
tigde zich in Antwerpen als muziekbestuurder 
totdat hij eenige jaren nadien den Oceaan 
overstak Hij liet aan het Congregatiemuziek 
van Iseghem eene schoone rouwmarsch na, 
die hij gecomposeerd had en welk tot nu 
met zorg in de muziekarchieven der Congre
gatie is bewaard gebleven.

Pater Gustaf Thibau is de oudsgekende 
missionnaris van Iseghem

E. P. Henri Van Wt’serghe zoon van Fran
ciscus en Virginia Callens, geboren te Iseghem 
23 Juni 1843, priester gewijd te Gent door 
Mgr. Bracq den 19 Sept. 1868. Missionaris in 
het bisdom Salford. Na vele jaren neerstig en 
onverpoosd gewrocht te hebben in den wijngaard 
des Heeren, kwam hij als rustende priester- 
missionaris naar Gent alwaar hij schielijk over 
leed den 27 Sept 1901 Een solemnele lijk

dienst met uitdeeling van gedachtenissen wierd 
voor hem gezongen in St Hiloniuskerk den 22 
October daarop volgende. Zijn eerzamen broeder 
Gustaf Van Wtberghe, geb. 5 Sept. 1846, 
overleed te Brussel in de uiterste armoede den 
23 Nov. 1918. Hij was te Iseghem lid van al 
de godvruchtige genootschappen der Stad, ging 
52 maal te voet in bedevaart naar O. L. V. 
van Hal, en bezocht 26 maal het Heiligdom 
van O. L. V. van Lourdes in Frankrijk, Hij 
was de eerste Iseghemnaar die de pelerinage 
naar Lourdes in Frankrijk ondernam. De vader 
van E. P. Van Wtberghe was de laatste hoe- 
denfabrikant van Iseghem.

E P. Franciscus Delobelle, redemptorist, 
zoon van Bruno en Sophia Dejonghe, geboren 
te Iseghem den 15 Sept. 1857, priester ge
wijd den 23 Augusti 1885. Vertrokken naar 
de Congo den 29 Mei 1902 Hij stierf er in 
Kinkanda tengevolge van den geweldigen thy- 
phuskoorts den 2 Sept. 1919 na 17 jaren zijne 
beste krachten te hebben gewijd aan ’t heil 
der bevolking.

Totlavenis zijner ziel deed zijn E H Broeder 
Joseph Delobelle, pastor te Sichen-Sussen-Bolré 
in Limburg op zijne parochie eenen solemneelen 
lijkdienst zingen met uitdeeling van gedachte
nissen

Wat als eene zeldzaamheid mag heeten,’tis 
dat de echtgenooten B Delobelle-Dejonghe 
slechts 4 kinderen hadden, (4 zoons) en zij 
alle 4 priester wierden

De De Lobellen’s stammen af van eene oude 
Vlaamsche katholieke familie van Iseghem, 
die boerden aan de wijk Mol, en alwaar de 
laatste afstammelingen uitgestorven zijn. Onder 
dezen was den achtbaren Heer Louis De Lobelie, 
Dischmeester der stad Iseghem, meester in de 
Zondagschool van 1839 tot 1910, die zijn dia
manten jubelfeest vierde in April 1901 en over
leed den 11 Juli 1910. Hij was ook raadslid 
der Jongelings-Congregatie sedert 1854 tot zijn 
overlijden, en milde ondersteuner van Kerk, 
Disch en alle andere goede werken Toen in 
1889 Louis De Lobelle zijn jubelfeest vierde 
van meester in de Zondagschool waren het 
de 4 gebroeders De Lobelle die officieerden 
in de Solemneele Mis gezongen ter dier ge
legenheid in Sint Hiloniuskerk.

Langst de moederlijke zijde stammen de 
EE. HH. De Lobelie af van de De Jonghen’s 
wiens voorzaten boerden op de heerlijkheid 
van Van den Mosschere, waar voorheen, de 
aloude familie der De Jonghen boerden en 
en laatst nog bewoond was door een hunner 
nazaten Heer Florent Thanghe.

E. P. Ivo S tra g ie r , zoon van Josephus en Re
gina Samyn, geboren te Iseghem op het gehucht 
Kotje, den 25 Aug. 1862, deed zijne latijnsche 
studiën in ’t Klein Seminarie. Hij trok naar 
Maison-Carrée bij Algiers, den 9 Sept. 1884, 
doch om de wille van de harde luchtgesteltenis 
moest hij naar zijn vaderland terugkeeren.

Hij begaf hem naar het Seminari van Scheut, 
bij Brussel, op O. L V. Lichtmis 1885, werd 
priester gewijd te Mechelen, den 20 Nov. 1887 
en zong twee dagen later zijn eere-mis tot 
Iseghem. Den 17 Sept. 1888 vertrok hij uit 
Brussel, al Lourdes en Marseille naar Mongolie, 
vergezeld van de Heeren Desmet van St Lieven- 
Essche en H. Leessens van Hamme-Zogge 
Holland. Hij deed er groot en verheven Missie
werk te Tafa-Koung, in Ortos-Mogolie alwaar 
de hongersnood hem en zijne kristenheid ge
weldig geteisterd heeft in t jaar 1894 en vol
gende jaren.

Hij werd overste van den Missiepost Giao- 
K’iao-Pan (Klein-Brugge) Hij versterkte die 
en werd er met 8 andere zendelingen 49 dagen 
lang door de Boksers (een wilde sekte volk) 
in zijne christenheid belegerd. In 1900 stond hij 
onder Mgr. Hamer die hem bevool vóór het uit
bersten van den nieuwen opstand der Boksers, 
te vluchten. Bij zijn terugkeer na den oproer 
waarin Mgr. Hamer als martelaar gestorven 
was, vond hij alles verwoest De kristenen 
waren vermoord en 2000 vrouwen gevangen 
weggevoerd, samen met Mgr. Bertnyn en met 
twee paters die er het leven bij verloozen. 
Pater Stragier is tegenwoordig Provicaris der 
missie Ostos.

E. P Florent Claeys, zoon van Frederik en 
EuphrasieTanghe, geboren te Iseghem den 8 Feb 
1871, deed zijne latijnsche studiën in het Klein 
Seminarie van Rousselare, vertrok naar ’t M is
siehuis van Scheut, den 7 Sept. 1893, wierd 
priester gewijd in het Amerikaansch Seminarie 
van Leuven, zong zijn eere-mis den Zondag
16 Juli 1899; assisteerden E. H. Pastor d’Hulster 
als index, E. H Cyriel Claeys, zijn broeder, 
diaken, E. H. Julien Ronse, als subdiaken 
en de heeren Amatus Rosseel, Albrecht en 
Amaat Dierick Cantoren °.n zijn broeder E. H.



Willem Claeys, ceremoniemeester. De 11 Sept. 
daaropvolgende vertrok hij naar den Ortos. 
Zes maanden na zijn aankomen brak de ver
volging der boksers uit. Bij het beleg van 
Siao-K’iao-pan door de boksers nam hij met 
pater Vereenooghe, gewezen kapitein der Rous- 
selaersche Zouaven, het beleid der verdediging 
in handen, om hun tegen de boksers te ver
dedigen. Pater Claeys is voorzeker een der 
ijverigste missionarissen. Niettegenstaande hij 
in meni« omstandigheid van zijn overste 
oorlof verkreeg om eens zijne famile te komen 
bezoeken, deed hij vrijwillig afstand van zulkda- 
nig genot te genieten en zocht niet zich van 
zijne kristenheid te moeten verwijderen

H. E. P Petrus Decaigny, Dom Majolus of 
Majola, Redemptorist, zoon van Felix en van 
Ursula Neyrinck, geboren den 28 Maart 1862 
op ’t hofstedeken den Groenen Bogaard, ge
legen ten noordkante van den Nederweg, te 
Iseghem en afhangende voorheen van ’t voor
malige Princessegoed dezer stad. Hij wierd 
priester gewijd te Beau-Plateau (Luxemburg) 
den 11 Oct. 1887. Trad in de orde der Bene- 
dijktijnen in 1895, was eenigen tijd Prior der 
op te richten abdij van Sint Andries bij Brugge, 
verliet hetzelfde om in te schepen voor Rio 
de Janeiro den 12 December 1901, wierd abt 
benoemd van de Abdij van Bahua in Brazilien 
in Juli 1907 en door den Weled. Heer Mgr. 
Van Caloen, abt gewijd den 24 Nov. 1907. 
Zijn leus is « Pax in veritate et charitate. Hij 
stichte in 1913 een nieuw klooster in Tanapona,
H Drievuldigheids eilanden, alwaar hij tegen
woordig zijn ievervol priesterwerk voortzet.

E. P. Julius Verbrugge, zoon van Constan- 
tinus en van Rosalia Du Four, geboren te Iseghem 
den 3 Mei §1861. Na zijne latijnsçhe studiën 
voltrokken te hebben in ’t Kolegie van Thielt 
ging hij naar ’t Engelsch Seminarie van Mill- 
Hill bij Londen den 6 December 1883 Hij 
ontving er de H. Priesterwijding den 22 Sept. 
1888 en vertrok naar het eiland Borneo in 
Oceanien. Na omtrent 25 jaren aldaar verbleven 
te hebben kwam hij naar Belgie terug en be
zocht zijn geboortestad en familie alwaar hij 
eenigen tijd verbleef. Afgemat van vermoeinis 
scheepte hij in naar. de Philippijnsche eilanden 
alwaar hij verbleef tot in 1913 en kwam hij 
eene welverdiende rust zoeken in zijn vader
land. Mgr. de bisschop benoemde hem tot be
stuurder van het klooster van St Trudó te 
Brugge.

Op verzoek van zijn overste van het Missie- j 
huis van Mill-Hill is hij sedert September laatst 
belast geweest met het bestuur van een hulp- 
missiehuis te lEsschen, tegen de Hollandsche 
grens, alwaar hij nu verblijft. E. P. Verbrugge 
heeft 35 j ren in de buitenlandsche missiën 
geweest.

E. P. Florent Mortier, zoon van Constant en 
Leonie Vandecappelle, geboren te Iseghem den
2 Januari 1877, deed zijne studiën in ’t Kollegie 
van Thielt, trad tn de Congregatie van Scheut 
den 7 Sept. 1898, priester gewijd den 12 Juli 
1903 Den 11 Sept. 1905 vertrok hij naar ’t Apos
telijk Vicariaat van Noord-Kan-Soe in China. Na 
drie jaren werd hij terug geroepen en werd te 
Leuven geestelijke vader der toekomende zen
delingen. In Juli 1908 aangesteld tot algemeene 
overste der Congregatie van Schent

Zijn broeder E. P. Valere Mortier trad in 
’t orde der Sociëteit Jesu en was tijdens den 
oorlog een der geestelijke almoezeniers van 
’t Belgisch leger alwaar hij niet alleen uitste
kende diensten bewezen beeft aan de soldaten 
maar ook hoogst verdienstvolle daden pleegd 
tot voordeel van het Belgisch leger en der 
verbondenen. Pater Valère Mortier gaf een bundel 
grafrympjes uit die hoog geschat worden in
de Vlaamsch letterkundige wereld.

E. Pater Cyriel Lefevere, zoon van Xaverius 
en Louise Muylle, geboren te Iseghem den 
15 Oct. 1878 deed zijn latijnsche studiën in ’t Klein 
Seminarie van Rousselare, trad in ’t Missiehuis 
van Scheut den 7 Sept. 1899. Vertrok naar den 
Ortos in China in 1905, stichte aldaar een
dorp genoemd St Jan, verschillige scholen, 
weezenhuizen, hospitalen, enz., thans heeft hij 
twee hulppriesters bekomen te weten : een 
Hollander en een Chinees Over korten tijd
uitgegaan zijnde voor zijn missiewerk, wierd 
hij aangevallen door een woeste bende volk 
die hem drie dagen lang opsloot. Uit de laatste 
tijding dien hij liet geworden aan zijne oude 
moeder, broeders en zusters ie Iseghem ver
nemen wij dat er dit jaar in den Ortos een 
feilen hongersnood woedt. Sedert maanden heeft 
het er niet geregend en niets kunnen gezaaid 
worden.

Veel volk verlaat de streek bij gebrek aan
levensmiddelen. Op één dag verlieten 20 fami- 
lien hun dorp. Tot overmaat van ongeluk is 
de streke gansch onveillig ten gevolge der 
groote rooversbenden die er rond zwerven alles 
ontnemende en ’t overige vernielende.

Vele menschen komen bij de missionarissen 
om hulp en bijstand —  maar er is veel noodig 
om die ongelukkigen te helpen, en ’t is hetgeen 
de meeste pijn doet aan een missionarishert 
aan die hongerige magen geen genoegzaam 
voedsel te kunnen verschaffen

E. P. Alexander Baron Gilles de Pélichy, zoon 
van Baron Alexander Gilles de Pélichy en de wel- 
Edele Dame Barones Savina Van Caloen.

Hij werd geboren te Iseghem op het Kasteel 
zijner ouderlijke voorzaten, Barons de Pélichy, 
in 1880. In de Congregatie der Witte Paters 
getreden den 15 Nov 1902, wierd priester ge
wijd te Carthago den 29 Juni 1908 deed zijn 
plechtige eeremis te Iseghem in Sint Hilonius- 
kerk den 16 Juli 1908. Hij verbleef aan het 
Seminarie der Congregatie te Antwerpen tot 
27 Januari 1902 vanwaar hij alsdan ingescheept 
is voor den Opper-Congo. Sedert den oorlog 
is hij teruggekeerd in zijn Vaderland en komt 
nu over eenige dagen wed^r terug in te schepen 

voor ’t zwarte land.

E. P. Gilles de Pélichy is de broeder van 
Baron Gilles de Pélichy, den verdienstvollen 
senator van ons arrondissement.

Zijne oudste zuster Barones Maria Gilles de 
Pélichy, behoorde tot het Missiehuis van O. L.
V van Afrika en stierf te Brumandiers bij Algerien 

den 18 Sept 1899.

E. P. Achille De Brabandere, zv. Ernest en 
Herman, geboren te Iseghem den 24 Maart 
1881. In ’t missiehuis van Scheut getreden den

7 Sept. 1901. Priester gewijd 14 Juli 1907,

als zendeling vertrokken naar China 16 Sept. 
1907, als slachtoffer van zijnen ijver voor God 
en de zielen in den Heer gestorven den 26 
Juni 1913 na eene ziekte van ruim 20 dagen.

Woensdag 30 Juli 1913 had in St Hilonius- 
kerk een solemneelen Lijkdienst plaats met 
uitdeeling van gedachtenissen ter zielelafenis 
van dezen moedigen missionaris In naam v#n 
de klasmakkers van E. Pater De Brabandere 
sprak E. H. Alberic De Coene alsdan leeraar 
aan de Normaalschool van Thorhout eene schoone 
lijkrede uit, welke destijds in de « Gazette 
van Iseghem » verschenen is.

Vervolg over de levensbeschrijving onzer 

missionarissen in het volgende nummer.
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De nieuwe Statie —  Iseghem.

In de Senaatzitting van 30 Juni 1.1. heeft M. 
Allewaert over de Statie van Iseghem het volgende 
verzoek gericht aan den heer Minister :

« En de inwoners van Iseghem richten tot u ook, 
heer Minister, een laatste verzoek, ’t Is nu reeds ! 
meer dan twintig jaar dat Iseghem eene nieuwe 
statie werd beloofd, doch, spijtig genoeg, toen het 
op uitvoeren aankwam, was er altijd een nieuw 
Minister aangesteld, voor welke dan nieuwe voet- ! 
stappen moesten aangewend worden. Voor den 
oorlog waren we zoover, dat de plannen gereed 
waren, en, mogelijks in 1915, zou begonnen worden. 
Nu spreekt men wederom van niets meer. Onder- 
tusschen weten ze het bestaande gebouw niet hoe 
best geschikt om eenigzins de diensten te kunnen 
bevatten. De plaats voor de reizigers is veel te 
klein, en dikwijls kunnen ze er allen geen plaats 
vinden. De bureelen van overste en onderoversten 
kunnen niet behoorlijk ingericht worden. De 
kaartjesgevers, met telefoon- en telegraafpersoneel, 
zitten om zeggens, al in een plaats, wat veel 
onregelmatigheden kan medebrengen. In evenredig
heid met het verkeer en de plaatselijke nijverheid, 
zijn de Iseghemnaars ver achteruit gezet met 
andere plaatsen. »

« Wij gelooven niet dat er andere moeilijkheden 
zijn dan geldelijke, want de grond is reeds lang 
geschikt en de geldelijke middelen kunnen ook 
wel gevonden worden door het verkoopen van 
schoonen bouwgrond die nu ongebruikt is. In naam 
der Iseghemsche bevolking, in overeenstemming 
der plaatselijke bonden die reeds zoo dikwijls 
verzoekschriften Jhebben ingestuurd, dring ik dan 
aan bij den Heer Minister opdat hij ten minste 
op de begrooting van toekomende jaar het noodige 
krediet zou voorbehouden om de werken te beginnen »

Nu komt den Minister het volgende antwoord 
te sturen :

Als gevolg op uwen brief van 18 Augustus 11 , 
heb ik de eer hieronder te antwoorden op de | 
vragen, die ü  geliefde te stellen ter gelegenheid 
van de bespreking der begrooting.

S ta tie  Iseghem. Ten overstaan van de gedurige 
vermeerdering van het verkeer, zal een nieuw plan 
van inrichting eerlang worden goedgekeurd. I)it 
plan zal inzonderheid de inrichting van een 3 ’ 
goederenperk voorzien ; de werken zullen in 1923 
aan vang nemen.

Zooals ik het U heb gemeld bij mijnen brief 
van 16-5 laatstleden nr 454 M. 13515/8 Best W. W.
2e bureel, laten de dringende noodzakelijkheid om 
de uitgaven in te krimpen en de beperking van 
de mij beschikbaar gestelde kredieten niet toe, de 
studiën van voor den oorlog, betreffende de op
richting van een nieuw ontvanggebouw ter Statie 
Iseghem, thans te hervatten.

Het antwoord dat den Minister gegeven heeft 
en past geenzins op de vraag door den Heer. 
Senator Allewaert gedaan. Ook toen het antwoord 
in de bestuurvergadering van den Katholieken 
Burgersbond deze week besproken werd, heeft 
men besloten nogmaals een nieuwe aanvraag tot 
het departement van IJzerenwegen te zenden om 
toch een beter reizigersstatie te bekomen. Op vele 
uren van den dag en bijzonderlijk op zon- en 
feestdagen, marktdagen, enz. moet soms daar den 
helft der reizigers buiten de wachtzalen gaan 
staan op straat bij gebrek aan plaats Voeg daarbij 
veel andere onaangenaamheden die door dit groot 
gemis aan plaats zich dagelijks voordoen. Een 
nieuw omstandig verslag over de noodzakelijkheid 
eener welingericht statiegebouw zal door de Katho
lieken Burgersbond opgemaakt worden om aan de 
Minister op te sturen, gesteund door onze Heeren 
Senators, Volksvertegenwoordigers en de bijzondere 
ingezetenen der stad.

B ouw m aa tschapp ij.
Wij bestätigen dat de inschrijvingen voor de 

Bouwmaatschappij der Goedkoope Woningen 
tot nu toe goed binnen komen [op het stadhuis. 
Reeds 80 huizen zouden kunnen gebouwd worden 
indien er zich geene inschrijvers meer aanboden.

Verscheidene der voornaamste aandeelhouders 
die hunne toetreding beloofd hebben, zijn nog 
ten achteren ; zoo dat er met zekerheid mag 
gezegd worden dat de oprichting der bouw
maatschappij eenen waren bijval geniet

Doch, om tot aan 200 huizen te geraken 
is de medewerking noodig van alle weldenkende 
burgers. Het geldt hier een hoogst noodzake
lijk werk om eenen dringenden maatschappe- 
lijken nood te verhelpen.

Daarom doen wij eenen warmen oproep tot 
al dezen die iets kunnen bijbrengen, opdat 
ze zoohaast mogelijk hunne inschrijving ten 
Stadhuize zouden gelieven af te geven.

H et  V o o r l o o p ig  K o m it e it

Onze Iseghemsche Schoenmakerij in de 
Fransch-Belgische Modetentoonstelling 

te Brussel
Zaterdag laatst had in de Fransch-Belgische 

Modetentoonstelling te Brussel de sluiting plaats 
alsook het uitdeelen der prijzen.

Zooals gemeld in ons nummer 5 van Augusti 
wierd aan verscheidene onzer Iseghemsche 
Schoenfabrikanten prijzen toegekend 

De Gebroeders Vandommele bekomen een 
Eerediploma in plaats van het Diploma van 
het Gouden Eeremetaal.

Daarenboven bekwamen de volgende werklieden 
de hierna vermelde onderscheidingen. 

Werklieden der Gebroeders Vandommele. 
Diploma van het Gulden Eeremetaal : MM. 

Alberic Ghekiere, schoenmaker, wonende te 
Emelghem ; Victor Vander Meulen, schoenmaker 
wonende te Iseghem ; Joseph Van Antwerpen, 
schoensnijder wonende te Iseghem : Jufvr. Elisa 
Vantorre, bottienstekster wonende te Iseghem.

Zij wierden Zondag avond door het personeel 
der fabriek aan de statie afgehaald, waar hun 
elk eenen bloemtuil aangeboden wierd, en met 
eene serenade vereerd 

In dezelfde tentoonstelling bekwamen de vol
gende werklieden der Firma Defauw Gebroeders 
een onderscheiding als volgt :

M. Joseph Bourgeois, Diploma van het Gulden 
Eeremetaal ; Jufv. Madeleine Delaey, Diploma 
van het Zilveren Eeremetaal.

Van de Firma D. Decoene & Cie bekwam 
M. Edmond Decoene een Eerediploma.

Het verheugd ons zulk goed nieuws aan 
onze lezers te laten kennen. De Iseghemsche 
Schoenmakerij is de wereld door gekend om 
haar schoone en smaakvolle produkten. Mochte 
deze en andere volgende tentoonstellingen de 
Heeren Schoenfabrikanten en hun personeel 
aanzetten om gedurig in den weg van vooruit
gang voort te gaan tot roem bloei en groei 
onzer Iseghemsche Schoenmakerij.

Aan al de bekroonde onze beste wenschen.

BRAND
in de Vlaschzwingelfabriek der Kinders De- 
meulenaere nabij den Wijk Klein Harelbeke.

Maandag nacbt rond 3 ure zag Adolf Van Ackere 
dat het brande in de zwingelfabriek der Kinders 
De Meulenaere, staande langst de Slabbaertstraat. 
Daar de kinders Van Acker daags voordien aldaar 
een wagen vlas gebracht hadden om te doen 
zwingelen, verhaaste Adolf zich om zijn vlas te 
trachtten te redden. Ter plaats gekome- zijnde 
bestatigde hij dat de bewoners en gebuurs nog 
van niets en wisten. Seffens werden allen gewekt 
en men viel aan ’t blusschen De pompiers van 
Iseghem kwamen ter plaats toegeloopen en konden 
de nabijstaande gebouwen vrijwaren. De zwingel
fabriek is ten gronde afgebrand met al wat zij 
bevatte. Binst den oorlog is 'Ie stalling dezer 
hofstede afgebrand door de Juitschers of dieven 
die er zouden ingebroken hebben Alles was ver
zekerd voorheen door de Assurantie van Iseghem 
en nu door de Maatschappij Primes Bruxelles.

SCHARMINKELEN.
Maandag avond en volgende avonden dezer week 

hebben ze fel gescharminkeld op den Hondekens- 
moleuhoek. Ze zijn zooverre gegaan dat ze op 
het dak van ’t huis kropen en met de kave naar 
beneden kwamen. De eigenaar van ’t huis heeft 
klacht ingediend bij de politie Met al dat schar- 
minkelen tot ’t halven den nacht hebben er velen 
geen acht gegeven op de brand trompetten die 
om 3 ure van den nacht alarm blies, causa de 
brand bij de kinders De Meulenaere.

Met den oorlog dacht iedereen dat zulke ge
bruiken zouden achter blijven maar nu wordt 
dat op meer moderner wijze gedaan.

Vroeger bestond het scherminkelen te lande met 
een woelig gedruis te maken, met ketels, ricsters, 
kletshoorns, er bestond zelve gebruik op sommige 
plaatsen te scherminkelen op St Pieter avond tot 
diep in den nacht. Het is een soort van half wild 
gebruik die hedendaagsch in die zoogezeide be
schaafde eeuw hare plaats niet meer en vindt.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN 

Ivonne Geldof, dv. Jules en Helena Vanhauwaert, 
Heye, 21. — Auguste Geldhof, zv. Cyriel en 
Celina Polley, Nederweg 49. — Jeanne Maertens, 
dv. Hector en Irma Nys, Krekelstr. 69. — Jeanne 
Verhamme, dv. Georges en Mari.i Maertens, 
Kasteelstr. IS). — Walter ihesquiere, dv. Leopold 
en Helena Vandendriessche. Rousselarestr 220. — 
Jeanne Viaene, dv Alois en Leonie Tytgat Trienhoek 

HUWELIJKEN ■■
Camiel Devos, schoenm. 48 j . en Maria Christiaens, 

bottienst. 38 j. — Albert Vandromme, scnoenm. 
25 j en Suzanna Clericq, borduurster 25 j. — 
Sylvin Devyver, borstelm. 30 j. en Julienne Van- > 
haverbeke, dienstm. 28 j — Michel De'aere, j 
kalsijdel. 24 j. en Emma Seynaeve, naaister, 31 j. |

Katholieken Burgersbond.
M. Gilot nog belet zijnde zoo zal hij zijn 

zitdag houden op den gewonen dag, dus den 
laatsten Zondag der maand October.

STAD ISEGHEM -  BEVOLKING

EE NZE L VIGHEIDSK A ARTEIJ
De Burgemeester der Stad Iseghem brengt ter 

kennis van het publiek dat ieder persoon die veertien  
ja a r oud is , moet voorzien zijn eener Eenzelvig- 
he idskaart, en dat iedereen op boete verplicht 
is alle veranderingen van adres aan te geven.

Ieder ingezetene die niet in bezit is eener 
Eenzelvigheiskaart moet zich onmiddelijk aanbieden 
ten bureele van den burgerstand, alsmede ook de
gene wier kaarten dienen van adres gewijzigd te 
worden.

Geene bediening zal meer gedaan worden aart 
personen zonder Eenzelvigheidskaart en aan dege
nen wier Kaart niet in regel is,

De Burgemeester,

C. STAES.

T Ä Ä ( T E ß Ä K
op Zondag 1 October 

bij PAUL D E W IE LE -D E B U S S C H E R E
in “  DE MEERLAAN ,, 15 Droogen Janstr.

Wie in korten tijd Fransch wil leeren zonder 
meester, kan dit bij middel van het boek 
“ De Fransche Taal „. Dit boekwerk is zoo
danig geschikt dat eenieder fransch kan leeren 
lezen, schrijven en spreken in zeer korten tijd. 
De manier van uitspreken der Fransche woorden 
en zinsneden is er klaar en duidelijk in uit
eengedaan, hetgene alle gemak bijbrengt tot 
het aanleeren van spreken en schrijven der 
tale. Ook zijn deze boekdeelen door al die ze 
kennen hoogst naar weerde geschat om hunne 
praktische wijze van onderricht. Door den- 
zelfden schrijver ook te bekomen boeken voor 
aanleeren der Engelsche en Duitsche taal, 
alsook eene machtige verzameling van opstellen 
voor Vlaamsche en Fransche briefwisseling,, 
smeekschriften, enz.

Dit alles te verkrijgen ten bureele van 
« De Iseg h em n a ar  *,Rousselarestraat97, Iseghem.

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

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

E. H. E. Dhondt.

EEN PLICHT. -  t Is uwen plicht aan vrienden 
en kennissen het bestaan der MONOPOEDERS ken
baar te maken, want deze alleen genezen hoofdpijn, 
migraine, rhuinatiek en griep. Te koop in dozen 
van 1.75 en 3 00 fr. te ISEGHEM bij de Apothe- 
kers-Depothouders : LALEMAN, VERHAMME en 
WYFFELS. Verders in alle goede apotheken.

’t Is gekend en 't is waar ook, dat : gansch 
ter trouwe, de schoonste Pelsen fourruren (katten) 
verkocht worden bij Achiel Denys-Schelpe, 
« In den Tijger » Ooststraat, nr 60 te Rous
selare. De keus is er overgroot en de prijzen 
zijn buiten alle mededinging.

Zieke duiven of kiekens genezen best met 
hun gedurende enkele dagen een weinig IDEAAL 
duiven of kiekenpoeder SALVATOR in ’t eten 
of drinken te mengen. Alleen verzekerenden 
uitslag met het echt merk SALVATOR. Prijs
3 fr. verschillend voor duiven en voor kiekens. 
Te bekomen in het hoofddepot KAREL STEPPE, 
Apotheker, Geraardsbergen en in alle apo

theken.

Heer Apotheker Steppe, G eeraardshergen.
Met genoegen laat ik u weten, dat ik de« 

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

1, PIKTKRS Meestersteenhouwer, 

Kerk hofstraat 3 Wilryck.

De B ank  van  K o r tr ijk
(oudo bank Ruusselare-Thielt) 

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

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

B  ~  — — — —   -  g

1 AUTO-GARAGE LE LION
Téléphoon 73

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

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

Autos : F N ,  F O tt l) ,  C IT J R O E N  enz. 
Motos : E N ,  S A F L O L E A , I N D I A N .

Andere, merken naar keus der Klanten.

• * )
GRÖßTE KRACHT —  KLEIN VERBRUIK -  VOORDEELIGE PRIJS.

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

1 ----------- ----------------------- Bi



Bijvoegsel aan het w eekb lad  < D E  IS E G H E M N A A R  » van  Zaterdag 30 Septem ber 1922.

Onze

K atho lieke  T urnerij
Sinds eenigen tijd staat de turnerij aan de 

orde van den dag. Zekere wetsontwerpen be
treffende de lichamelijke opvoeding, zijn daar 
misschien niet heelemaal vreemd aan ; voeg 
daarbij het belang dat aan het turnen zelve 
gehecht werd op de laatste bijeenkomst der 
socialistische jeugdorganisatie, en de bespre
kingen gevoerd op de 9 Vlaamsche Sociale 
Week, en ’t zal natuurlijk voorkomen dat tur
nen thans meer dan ooit op den voorgrond 
treedt.

* * *

De katholieken in ’t algemeen, hebben lang 
met onverschillig oog naar onze Katholieke 
Turnkringen opgezien ; er werden er zelf 
gevonden die ze tegenwerkten, deels omdat 
ze verblind waren in zoogezegd onzijdige in
richtingen, en deze aanzagen als de belicha
ming der turnerij in Belgie ; deels nog, omdat 
in ’t algemeen, de Katholieke Turnkringen 
eene democratische strekking hadden.

Het bestaan van onzen kranigen Katholieken 
Bond van Turn- en Wapenkringen van Belgie, 
met zijne duizende leden, schijnt hun onbekend ; 
het bestaan onzer Katholieke Turngouw evenzoo.

De onschatbare diensten welke de turnorga- 
nisatie bewees, waardeeren ze niet eens.

En zeer teekenend was dan ook wel de 
bemerking van een onzer vooraanstaande Ant- 
werpsche katholieken, die bij den jongsten 
socialistischen jeugddag, zuchtend zich ontvallen 
liet : « Of de katholieken ook zoo iets te Antwer
pen konden tot stand brengen ? »

+ * * *

En waarom niet ?

Maar dan zouden al die katholieke heeren 
eens deftig dienen te weten dat er buiten den 
onzijdigen bond, ook eene Katholieke Turnorga- | 
nisatie in den lande bestaat, die. Gode zij 
dank, veruit de sterkste is, doch niet schermen 
wil met het barumachtig officieel of onzijdig, 
tooversleutel, nochtans, tot het losmaken van 
toelagen en hooge beschermschappen.

Het weze gezegd, voor hen die niet weten :
Er bestaan in Belgie drie turnverbonden : 

de Katholieke Bond, de Socialistische Bond, 
en den onzijdigen Bond. en het meest ken
merkende van dien onzijdigen bond is dat alle 
liberale kringen er bij aangesloten zijn.

Bovendien bestaan er nog zeer bloeiende 
Katholieke Turngouwen, onder meer : West
en Oost-Vlaanderen, Antwerpen-Limburg, Bra
bant, Namen en Luik

Dit voor de organisatie op Katholijk gebied
Het turnen wordt dikwijls aanzien als zijnde 

eenvoudig louter sport, en men schijnt te 
vergeten, dat de turnzaal als een tweede school 
geworden is, waar bij de lichamelijke ontwik

keling ook deze van den geest wordt beoogd, 
en daardoor, 2 zooals volksvertegenwoordiger 
Van Hoeck, te Leuven zei, en volksvertegen- 
Rubbens, pas nog, in de « Gids op Maatschap
pelijk Gebied » schreef : tot de ontwikkeling 
der zedelijke deugd bijdraagt, wij noemen 
zelfverloochening, zelfbeheersching, gehoorzaam
heid, gewendheid aan tucht en orde, gezag 
en onderworpenheid, getrouwheid aan waarheid 
en eerlijkheid, nauwkeurigheid en stiptheid, 
standvastigheid en volharding, samenwerking 
en onderling hulpbetoon, deugden]die den mensch 
hooger op voeren, en naar dit hoogste ideaal 
leiden, ons aller betrachting : God.

Dââr streven wij, als katholieke turners, 
naar, overtuigd dat wij, als maatschappelijk 
wezen, aan die maatschappij schuldig zijn, al 
wat we geven kunnen, te meer daar God zelf 
ons dien plicht oplegt.

Wij streven naar den zuiveren geest in het 
zuiver lichaam, in onze Katholieke Turnorga- 
nisatie, en dat we door de Katholieke jonge
lingenschap begrepen worden, bewijst ten 
overvloede de aangroei der organisrtie zelve, j

Zooals ik zei ; Op turngebied is ons Katho
liek Turnverbond, het sterkste van heel het 
land, - dat werd, ten andere, ten duidelijkste 
bewezen tijdens de Olympiade-feesten te Antwer
pen.

* * *

Begrepen alle katholieken eens ten volle het 
groot nut der katholieke turnkringen ; Begrepen 
zij eens, dat uit de turnkringen, de beste 
krachten komen ! Maar ziet, ze stellen enkel J  

belang in sport .. in football !

Sport veredelt, ’t kan waar zijn ; doch turnen | 
ontwikkelt methodisch het lichaam, het ver- j  

sterkt den geest en steunt op wetenschap
Daarom mag het niet gelijkgesteld of ver

ward met andere liefhebberijen, die men, onder 
de algemeene benaming sport rangschikt.

Onze katholieke jeugd móet naar onze turn
zalen, en dat is meer dan ooit noodig, nu 
iedere Belg dienstplicht te vervullen heeft.

Men aanzie dààrom niet ons turnen als 
voorbereiding tot den militairen dienst, en zoo 
de heer voorzitter van den Belgischen Turnbond 
gezegd heeft : het gaat er niet alleen om, in 
de lichamelijke opvoeding van den enkeling 
het middel te zien, om er eenen soldaat van 
te maken *. dan heeft hij waarheid gesproken. 
Neen onze turnzalen zijn geen kazernen

En hoewel onze turnzalen wel zijn : scholen,
■ waar de vaderlandsliefde wordt aangekweekt, 

waar plichtbesef wordt voor oogen gehouden, 
en waar onze jeugd gedrild wordt om man | 
te zijn, man, ja, om zoo noodig ter verde- t 
diging van het Vaderland op te trekken, toch | 
staan ons nog te veel voor den treest de 
gruwelen van den oorlog, om bepaald en j 

alleen onze jongens op te kweeken tot kanon- j  

nenvleesch bij uitstek !
Het bloed onzer soldaten is den vaderland-

schen bodem niet doorgedrenkt, en dagelijks 
slibbert men uit op den bloedslijkigen grond, 
om er zoo licht toe te besluiten, de jeugd ons 
toevertrouwd, van kindsbeen af naar bloed en 
dood te doen hunkeren

Neen, onze zalen zijn geen kazernen, maar 
dammen, opgeworpen tegen het onheil der 
kazernen, waar eilaas! onze jongens zoo dik
wijls zedelijk schipbreuk lijden

Het is een openbaar geheim, op welke 
schrikwekkende wijze de zedeloosheid, in hare 
afschuwelijke naaktheid, onze jongens gedurende 
den diensttijd in de garnizoenstad ten ver- 
derve lokt.

W ij willen onze jongens terugzien, zooals 
we ze gaven : rein, kuisch, doorgezond, opdat 
ze in geval van nood, het Vaderland kloek 
verdedigen kunnen.

Zóó zien wij de Katholieke Turnerij in : 
een tweede school, waar een pracht van een 
geest in een pracht van een lichaam wordt 
gevormd.

Een katholiek turner moet zijn een pracht- 
mensch, kloek van lijf en leden, steunpilaar 
der ordelijke samenleving, koene verdediger, 
zoo noodig. voor ’t Vaderland, en kloeke zoon 
der Kerk.

Zoo beschouwen wijde katholieke turnkwestie.
Daarvoor strijden wij, daarvoor ook, ver

dienen onze katholieke turners den steun van 
alle oprechte katholieken.

JOS. GOBBERS, 

Voorzitter der Kath Turngouw 

Antwerpen-Limburg.

Belgische Missionarissen naar Afrika
De Belgische Pr vincie der Missionnarissen 

van Afrika (Witte Paters) zendt dit jaar 34 
Missionnarissen naar de Afrikaansche Missie
landen. Van dit getal zijn reeds vertrokken 
op verschillende datums :

1. Voor het Apostolisch Vikariaat van Opper 
Congo : E. P. Gilles de Pelichy van Iseghem 
(2e vertrek), E. P. Raes, van Buysingen ; E. 
P Verhaeghe Raoul, van Yper ; E P. Vuylsteke, 
van Meenen ; E. P. Moerman, van Heule ; 
Broeder Eloy (Frissijn), van St Niklaas (Waes).

2. Voor de Apostolische Prefectuur van het 
Albertmeer (Belgisch Congo) : E P. Buyck van

I  Vracennes, (2e vertrek) ; E. P. Schoolmeester, 
van Gerdingen, E. P. Van Roy van Dworp ; 
E. P. Pattyn, van Emelghem ; E. P. Goovaerts, 
van Heffen ; E. P. Van de Vyvere van Thielt.

3. Voor het Apostolisch Vikariaat van Bel
gisch Ruanda : E. P. Chantrain van Antwerpen ; 
E P. Vandjr Meersch van Btugge.

4. Voor het Apostolisch Vikariaat van Belgisch 
Urundi : E. P. Van Hoogten, van Gierle ; E. 
P. Van Sichern, van Gelrode.

5. Voor het Apostolisch Vikariaat van Tan- 
ganika (Engelsch Oost-Afrika ) ; E. P. Kindt, 
van Brugge (3’ vertrek).

6. Voor de Missie van Kabylië (Algerie) : 
E. P. Deleu, van Becelaere, (2e vertrek) ; E. 
P Gilles van Xhogris.

Vertrokken den 6en uit Antwerpen, om den 
I4en te Marseille in te schepen.

7. Voor het Vikariaat van Opper-Congo : 
E. Schoonheidt, van Antwerpen (2e vertrek) ; 
E. P. Watteyne Jules, van Brugge (2e vertrek* ; 
E. P, Boudewijn van Poperinghe i2* vertrek) ; 
E. P. Watteyne Robrecht, van Brugge.

8. Voor het Apostolisch Vikariaat van Bel
gisch Ruanda : E. P. Devos van Sint Maartens 
Lierde ; E. P. Verhaeghe Antoon van Brugge.

9. Voor het Apostolisch Vikariaat van Bel- 
hiscn Urundi . E. P. Nijsmans van Broechem ;

i E. P. Nys van Kersbeeck-Misoom ; E. P. Pee- 
ters van Geerdingen

10 Voor het apostolijk Vikariaat van (En
gelsch Oost-Afrika) E. P Steyaert, van Ever- 
ghem.

De volgende Paters zullen later, doch nog 
vóór December vertrekken :

11 Voor het Apostolisch Vikariaat vah Ban- 
gueolo (Engelsch Rhodesia) : E P. Raoen van 
St Genesius Rhode.

12. Voor het Apostolisch Vikariaat van Nyassa: 
E. P. Martin, van St Remi bij Chimay.

13 Voor het Apostolisch Vikariaat Uganda : 
Eerw. Pater Van Hissenhoven van Antwerpen.

14. Voor het Apostolisch Vikariaat van Opper-
1 Congo : E. P. Van Damme, van Sotteghem ; 

Broeder Conrad (Tanghe) van St Eloy-Winckel 
(2e vertrek.

De Meester van den Oogst weze dank ge
wijd, omdat het hem behaagde zooveel werkers 
uit ons diep christen Vlaamsch volk te lezen, 
ten einde de hemeldorstige zielen van Congo- 
land met den verkwikkenden dauw van zijn 
goddelijk Bloed te laven.

Zij vertrekken, zij, de aangeduiden, de op- 
geeischten van den Heiland. Doch het ideaal 
dat zij beoogen en waardoor zij werken en 
lijden gaan, ontkiemt reeds in de jonge harten 
die pas opengaan voor edelmoedige godsliefde, 
en eerlang zal het opgroeien en uitbloeien tot 
overheerlijk en trots van heilige roepingen.

Eilaas ! waarom zien wij niet een overgroote 
keurbende Missiebroeders hand in hand, schou
der aan schouder, met die priesters naar 
’s Heeren akker optrekken ?

Jongelingen, vakmannen, ook tot U roept 
de stervende Heiland « Sitio » « Ik heb dorst . 
dorst naar offerzielen, dorst naar medezalig- 
makers. En Zaligmaker was Hij aan den 
schaafbank van Nazareth, zoowel als op den 
berg der zaligheden i n ’t onderwijs der scharen

A. VANDEN BULCKE,

Huis voor Missiebroeders, Gns (W . VI )
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V O O R  U W E  A A N K O O P E N  V A N

FOURRUREN
i in alle Hoedanigheden

W E N D T  U  T O T  H E T  H U I S

Gezusters 5TR0BB
G e n t s t r a a t ,  5 7 ,  I S E G H E M

'  OVERGROOTE KEUS —  TROUWE BEDIENING —  VASTE PRIJS



Jongelingen-Congregatie. —  Het gezellig 
Avondfeestje aangeboden aan de Eereleden van 
de « Harmonie » moet verschoven worden tot 
Dijnsdag en 8 dagen, zijnde tweede Dijnsdag 
van Oktober.

Vrije Vakscholen.

1° De beroepsleergangen in patfoonmaken 
vangen aan Zaferdag 7 Okfober te 6 uur ’s avonds 
voor het eerste jaar en Zondag 8 Oktober te 
9 uur voormiddag voor het 2" (hoogste) jaar.

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

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

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

TE KOOP SCHOONEN TOOG dienstig voor 
herberg of winkel bij L1FARD VANDAELE, 
Rousselarestraat, 248, te Iseghem.

HUIS VAN VERTROUWEN

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

Eerste hoedanigheid van

Wijnen, Likeuren, Champagne. 

GOEDEN VREEMDEN TABAK
—  voor CIGARETTEN en PIJP —

Gemeente EMELGHEM
ter gelegenheid der Kermis

op Zondag 1 October 1922
GROOTE

PEERDENLOOPSTRIJDEN
Maandag 2 October om 4 ure

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

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

Prijzen : 70 50 35 20 15 10 fr.

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de 
ongevallen.

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

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

De Velo Club V R IJ en B L IJ . 

P. N . Er zijn nog loten te bekomen

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

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

INLANDSOHEN ROOKTABAK 
Roltabak. — Steenen pijpen

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers en 
aan de beste voorwaarden.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels -- Impermeables
voor Heeren, Damen en Kinders.

V o o r  D a m e n  - v a n  a f  F r
IN  SATIJN 125 FR. EN  MEER.

I n wolle Q-abardine 8 0  F r .
TROUWE BEDIENING.

JA N S S E N S  Gezusters
B r u g s t r a a t ,  6 ,  I S E G H E M .

MEN VRAAGT bij de Heeren DUPONT en 
KESTELOOT Gebroeders, Rijssel, Rue des Postes, 
241, goede C0C0TREKKERS en BRASSINE alsook 
voor CHIENDENTWERK.

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

Voor uwe aankoopet van

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

h o e d a n i g h e d e n

wendt u lol het huis

Gezasters STROBBE
Gentstraat, 57, ISEGHEM.

C E S  P I L U L E S
1 N E  C O N T IE N N E N T  AUCUN O P IA C É . NARCOTIQUE. OU VO\W».

ELLES SONT PARFAITEMENT IN OFFEN SIVE S 
M Ê M E  PO U R  L E S  P ERSO N N ES  LE PU !S DÉVASTES

vnr.oz m a r k  b e c .

Pilules pour les Reins et la Vessie,
Ces pilules agissent également sur le foie. i

Eües ne sont véritables «m'accompagnées de cette signature,V;

V T ^ T l t d .
Croydon, londQn, £ng. j |||

C O P V R J C M ?  R E C .

was voldoende voorden }ieke te p e p
M. Remy Tresignies, verzekerd stellig dat eene er.kele flesch vol

doende was om geheel zijne nierziekten te genezen, l l i j  is ve. zekeiM 
(h it degene die lijden van nier- of blaasdriften, van w elke  natuur ze 
ook zijn, kunnen eene onmiddelijke verzachting bekomen. W ann e e r 

gij de pillen de W itt neemt, bemerkt gij eenige uren nadien, d t uxv 
xvater modderig en blauwachtig is. D it  geval is een bew ijs d u t  de 
p ille n  onmiddelijk hunne werking voortbrengen, door liet re in ig en  

van elke ploei der nieren en der blaas, en wanneer de onzuiverheden 
/.uilen weggedreven zijn, moogt ge verzekerd zijn van uwe genezing.

M. Remy Tresignies van Gammerages schrijft :
« Ik  heb het plezier u te doen kennen of beter u te bedanken, 

i voor het geneesmiddel « De W itt P illen  » waarvan eene enkele flesrh 
" voldoende is geweest om me gansch te genezen van de drift aan welke ik 
» leed.

» Sinds meer dan één jaar, leed ik  van rheumatisme der nraiig  on 
» n ie ren  (nieren of rug) en dank aan dat hiergenoemde geneesmiddel,
» ben ik gansch genezen.

» Om u mijne dankbaarheid te bewijzen, laat ik u toe van mijnen 
» naam gebruik te maken en hem te doen kennen. »

Ji’dien gij onmiddelijk uitslagen wilt hebben, neemt

De Witt’s
Nieren & Blaas Pillen

De Beste Remedie in de Wereld voor

Rheumatiek, 
Heup Jicht, 
Lénden Jicht, 
Zwakke Rug,

Blaasontsteking,
Steen in de Blaas, 
Graveel,
Jicht,

Rugpijn, 
ermoeidheid, 

Meeste vormen van 
Blaas Aandoening

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

De Pillen De W itt zijn te koop in  alle bijzondere ajiot'.i^ktïii, auii 
den prijs van 5 frank de kleine flesch en fr. 7 .50  de groote flesch, 
welke 2 1/2 maal den inhoud der kleine bevat.

Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echte Pillen De W itt  
: : 111 te schaffen, zend rechtstreeks liet bedrag uwer bestelling, ver

meerderd met 65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De 
W itt &. C°, rue de la G lacière, 2 2 ,  te Brussel, en <̂ e verzending zal 
«ogenblikkelijk door den apotheker uwer streek gedaan worden.

Te koop te Iseghem bij den Apotheker Lalem an, Brugstraat. 2, 

V erham m e, Marktstraat, i3, W yffels, Brugstraat, 52.
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GEVRAAGD TE KOOPEN een STOOF voor 
bureau. Aanbieden ten bureele van ’t blad.

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

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

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

D O N D E R D A G  8 O ctober 1 9 2 2  om 2 ure na
middag, « A  la Belle Vue » bij M. Ad. Declercq 
te Vyve Sint Baafs

IN S T E L  wan een

Schoon Woonhuis met goed Zaailand
langs de grintweg bij den « Abeele » te Vive Sint 
Baafs, groot 5o a. 62 c.

Vrij gebruik met Kerstdag aanstaande.

Gewone voorwaarden. — 1/2 0/0 Instelpenning.

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

Op Donderdag 5  Oct. 1 9 2 2  om 12 ure stipt ten 
hove van Heer V IT A L  G H E K IE R E  te CACHTEM , 
nabij de herberg « De Snackebosch. gravier van 
Rousselare naar Cachtem :

Belangrijke Venditie van :
fa) Beestialen : 9 melkkoeien, 5 jaarlingen, 2 kalvers

b) Vruchten te velde : Een Hectare aardappels 
verdeeld in verscheidene koopen.

c). Landbouwalm : Zevescharre,%^Keernmachien, 
booncylinder, raapmolen enz. enz.

d) Brandhout in verschillige koopen.

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

Hooglede.

Kantoor van den Notaris DUPONT, te Ardoye.

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

Gemeente ARDOYE, Wijk de Tassche. 
Twee WOONHUIZEN

met 16 aren 10 centiaren erve, langs den steenweg 
naar Rousselare.

Onbewoond en ongebruikt ; dus onmiddelijk inge- 
bruiktreding.

Studie van den Notaris

L. DB BEER te Lendelede.

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

van een

W O O N H U I S
en 4 perceeien Bouwland 
te L E N D E L E D E
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D e N o ta risL . DE BEER , verblijvende te Lendelede, 
za l openbaar verkoopen de volgende goederen.

Gemeente LENDELEDE

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

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

K O O P  III. — E en  P ercee l Bouw land, groot 25a- 40 c. 
Sektie C, deel uit nunjmer 839A.

K O O P  IV . —  E en  P e rcee l B ouw lan d groot 25 a. 43 c. 
Sektie  C,  deel uit nummer 839A.

K O O P  V . —  Een P e rcee l Bouwland, groot 22 a. 59c. 
Sektie  C.  deel uit nummer 83gA.

D e gezam entlijke grootte 1 H . 27 a. 37 ca- In g e 
bruik tot O ktober 1923, bij Pattyn.

1/2 0/0 I N S T E L P E N N I N G  

ZITDAGEN :

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

C R É D IT  FONCIER D’ flflVERS
H U L P H U IS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M .

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0.000

B. Spaarkas :
1° op zicht 4.00°/
2° op termijn van een jaar 4.50°/
Langer termijn volgens overeenkomst.

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.00 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.35 %
3 op driemaandelijksche rekeningen 3.50 °/D 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 3.75 %
4° op jaarliikschs rekeningen 4.25 %

AANKOOP en VERKOOP van Fransch, Engelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan mm 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 SPINCEM AILLE dokter in geneeskunde Rumbake, 
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem

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

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

Hoofdzetel te ROUSSELARE
Telephoon N° 1 en N° 250

A G E N T S C H A P P E N  ;
ISEGHEM Tel. n° 6. YPER Tel. n° 98. KOMEN Tel. n° 68. 

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

A L jLiE  BAJVICVEFtniCHTIJVGJElSr
Depot rekeoiDg op zicht en op termijn Rekeningen 41/2% op 5 jaar zuiYer van lasten

VERHURING van Brandkasten (Coffres-forts) alle grootte

VERW ARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A lle  slach van buizen Autogène-Soudure

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



HUIS

J. Vanlandeghem-ßehaeghe
Groote Markt, ISEGHfîM.

A L L E E N  verkoop van  de 

bekende G O RSET S  m erk

BRUXELLES

Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentic.

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, 6 . Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer fen 
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 eu alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
double', nickel en staal, eu 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 glazen, met lijne monturen 6 en 7 fr öEENE WOEKEKPBIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximatherinometers . 
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 Amandstraal 8. tegen de N(Ordstraat. Rousselare.
Er is a lt ijd  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 laatste uitvinding (zonder pl tal) 

-----  H e r s t e l le n  v a n  G e b it te n  enz

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 

voldoen zal Doktoor DELCROIX en EDM. MOREL  
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woansdag van iedere week b ij M . P ierre  

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

HUIS VAN VERTROUWEN

Jos. Vanlandegheip-Beljaeghe
Groote IV?arkt, 21, ISEGHEM.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouwkleermakers, grooten voorraad van

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

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

E L K E N  V R I J D A G

S tokv isch  en M o luw e

ook Versehe Visch 

Drooge en Ingelegde Haring

bij 1s t  Vanbeylen-VaDbesieD
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

TE KOOP UIT TER HAND een zeer 

Goed EIKEN BEDDE met ressort. Zich te be

vragen ten bureele van ’t blad.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  Gezusters
Kortrijkstraat, (14, ISEGHEM

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

Schoth-ale — JPâle-ale.
Verkoop van "W ijnen

HANDEL in KOLEN.

H O U T

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

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

G EW AAR BO R GD  GEW APEND BETON

Gepreste Cimentbuizen op alle wijden 

CITER NS en REI R PUTTEN van gelijk welken inhoud
S T E E N P U T B U I Z E N ,  E N Z .

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

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

Apotheker V e r  mander e ’s
ONFEILBAAR POEDER N 3 4 - .2 0 0  tegen 3.75 en 7.50 fr. het pak.

Apotheker Vermandere’s MARVOL geneest snot I 2.50 en 5.00

Apotheker Vermandere’s ARSYLOL geneest pokken i de flesch

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

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

beveelt zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
behoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen 
in coutii of leder ;

Levert alle slach o n d e rle ie r en belast zich met 
allerhande H ers te llingen .

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

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

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

VALERE LARIDON
Zegeplaats, 15, ISEGHEM.

I n  d e  B e lg is c h e  V la g

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

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

MOEDEES vooralleer aankoopen te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

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

HUIS VAN VERTROUWEN.

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 het publiek dat de 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 gezichlen, brillen te geven 
die hunne oogen goed passen en eenen voorde( ligen 
invloed uit oefenen op de oogen.

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

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

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONW OL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S P o E D IG E  E N  ' T R O U W E  B E D IE N IN G .  

In ’t groot en in ’t klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D £  P E L IC H Y S T R A A T , 12, |$EGHEM.
recht over SI H iloniuskerk

LA P L U S  M O D E R N E

LA M fclLLEU R E

L A  M O IN S  C H È R E ,

c ’e s t la

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

N O U V E A U X  P R IX  :
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 camion Truck pour charge utile 
de 1250 Kgr. monté sur gros pneus fr. 7175 00 

Tracteur Fordson........................ fr. 7550.00

AGENCE DIRECTE:

L’Electro-Mécanique
Rue des Horticulteurs. C0URTRAI

— —  Téléphone S06  ---------

Atelier de Réparation de toute marque
Tournage, Fraisage, 

Rectification, Soudure autogène, 

Réparations de Dynamos de voitures, 

Charge d’accumulateurs. Vulcanisation. 

ACHAT -  VENTE -  LOCATION 
Pneus, Huiles et Accessoires.

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

Dépôt régional d’Essence SINC0-GAS0LINE.

-Alb. V A N N ESTE-V AN HOUTTE
Tafelhouder (Traiteur)

— Gentstraat 3 5, ISEGHEM —
Opvolger van ’t oud gekend huis 

Vanhoutte-Neyrinck van Rousselare. 

Wordt aanbevolen voor :
EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGENHEIDSDINERS 

Matige prijzen —  R ijke  en Burgerskeuken 
Verhuring van Tafelservies.

Zenuwachtig en Verzwakt Door 
' Slechte Spijsverteering.

Genezen door de Dr. C a sse ll’s  Tabletten.

M. H. Hall, o/o M. W. Hall, S, Huntingdon- 
road, Stevenage, Herts, zegt : “ Na dat ik op 
den voet van vrede gebracht wierd. voelde ik 
mij droevig en geduring van slechte lu im ; d it 
geval verergde zoodat ik eene oprechte men- 
schelijkge wrak geworden was. ife slechte spij-i- 
verteering en het braken waren m enigvuld ig  
en ik leed elke m aal ik het eene of ande voedss! 
innam. M ijne zenuwem waren gansch afgemat. 
Eiken dag had ik sidderingen en was dun 
onbekwaam op m ijne  beenen te kunnen  staan, 
dat duurde ongeveer drie kwartieren. Ik  had 
ook p ijn  in  de darmen.

“ Sedert m aanden bevond ik m ij in  zulken 
toestand en alle gevolgde handelingen 
brachten m ij geene verzachting; toen ik de 
Dr. Cassell's Tabletten beproefde; onm idde lijk  
voelde ik een welzijn in  m ijn  lichaam , de 
spijsverteering g ing beter, de zenuwaandoen
ingen verdwenen, de krachten kwamen m ij 
terug en heden ben ik zoo sterk dan voor den 
oorlog.

r. Cassells
P R IJ S  3 F R  EN

7 .50FR . 

( h e t  g r o o t  
m odel bevat 
d r ie  m a a l bet 
k le ine) V e r  
kocht door de 
apo th eken  i n 
a lle  werelddee- 
len. V raag  de 
D r C a s  soil 's 
'1' a I» le tten  en 
weigerd a 1 e 
n.i m a k in g .

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

Zenu waf m a ttin g  Slapeloosheid H artk lopp in ge n
Zenuw zw akheid Bloedgebrek Leven sa im attin g
le m iw o n ste k in g  Sloehto rpijmrteet' itfZenuwachtigheid 
Neurasthenie U itp u tt in g  Nierenziekte

B i jz o n d e r s  a a n b e v o le n  a a n  d e  v o e d e n d e  m o e d e r s  en aan 
de p e r s o n e n  d ie  d e  k r i t i s c h e  t i j d v a k k e n  v a n  h e t  leven 
doorgaan. D o k t e r  C a s s e l l 's  Co., L t d . ,  Manchester, E rs iaw i 
A lg c m e - n  d e p o t  v o o r  B e lg ie  e n  h e t  Groo* H en , a ,rn •

Maison i . o u i s  S a n d e r s ,  22. Rue de la Glacière, B r u s s e l .

N E EM T TW E E 
T A B L E T T E N .

b i j  het s lapen  

g a an  en ge zu lt  

bem erken hoe 

goed ge s lapen  

z u lt :  vervolgd

en ge z u lt  wel 

d ra  de vreuede 

kennen  'trach t 
en gezondhe id  

te be ritten


