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K a t h o l i e k  V e r b o n d  v a n  B e l g i e

onder voorzitterschap van Baron Karei Gilles de Pélicliy-
Zondag werd Ie Brussel de eersle algemeene 

vergadering gehouden van het nieuw gestichte 
Belgisch Katholiek Verbond

De heide zittingen die gehouden werden in 
in het Sint-Lodewijksgesticht, ’s voor-e il ’s na
middags, waren heerlijke betoogingen van de 
leefbaarheid en den bloei der Katholijke partij 
in Belgie.

Meer dan 2000 personen namen er deel aan.
Uit alle gewesten van het land was men 

gekomen, en de vier groepen die het Verbond 
uitmaken : het Verbond der Katholieke Kringen 
en Vereenigingen, de Volksbond, de Boerenbond 
en het Verbond van den Middenstand, waren 
door de vooraanstaande leden talrijk verte en- 
woordigd.

Aan het bureel namen plaats : M baron Gilles 
de Pélichy, voorzitter; MM de ministers Ru 
zette, Vandevyvere en Mojeyersoen-; MM de 
Staatsministers Segers, Renkin, Helleputte, 
Descamps; E. P. Ruiten, en meest al de 
katholieke senators.

Aanspraak van den ^Voorzitter
\t. GILLES de PÉLICHY richtte beurte

lings in beide landstalen een hartelijk woord 
van welkom tot de menigte, die in de ruime 
zaal letterlijk opeengepakt was. « Troostend 
en hoopvol is, zegde hij, de heropleving van 
het katholieke politieke , leven, waarvan wij 
hier getuigen zijn. Deze vergadering is de 
weerklank van het Kongres der Katholieke Jeugd, 
dat onlangs te Gembloers plaats gehad heeft. 
Daar zag men de katholieke eendracht verwe- 
zentlijkt. De jongeren hebben aan de ouderen 
ditmaal het voorbeeld gegeven. Wat daar het 
meest trof, was de eendracht Al de stand;n, 
hetzelfde geloof belijdenJ| en dezelfde broeder
lijke liefde toepassend, waren daar vereenigd 
om de grondslagen te leggen eener vernieuwde 
werking tot heil van Godsdienst en Vaderland 
Men had aan de Katholieke Jeugd geene ver
makelijkheden of uitspanningen beloofd om 
haar naar Gembloers te doen komen, waar zij 
een echt leger uitmaakte. Men had de jeugd 
eenvoudig uitgenoodigd om samen naar midde 
len uit te zien, om de Kerken het Vaderland 
beter te dienen, om beter j Christen te zijn. 
Men had aan de jongelingen gezegd : « De 
Kardinaal zal daar zijn om u en uwe werking 
te zegenen. » En zij kwamen in overgroot 
getal. Broederlijk waren zij vereenigd, Walen 
en Vlamingen ; zij warerr, inderdaad, één. Een 
dagblad schreef, na ; dit Kongres : « Ik voor
spel niet de zegepraal der katholijke partij, 

ik zie haar ! « Te Gembloers was het eene 
schitterende befooging van de Katholieke Jeugd : 
men zag er wat thans verwezentlijkt is, de 
eendrachtige samenwe king van al de katho
lieken

» Ik groet hier met ontroering de landbou
wers, zoowel dezen van de heuvelen der Ar
dennen als dezen der Vlaamsche vlakten ; de 
werklieden onzer mijnen en groeven, de mid
denstanders, de katholieke intellektueelen en de 
veteranen; onzer partij, die bewerkers van onze 
vroegere schitterende zegepralen ; ik groet al 
de manschappen, van net katholiek leger, ver
eenigd en strijdend onder het Vaandel van het 
Kruis. De heropleving van de katholieke aktie, 
overal, vervult ons met vreugde

» Het doel door het Katholiek Verbond 
beoogd is samengevat in artikel één zijner 
standregelen :

« Het K. V B. is samengesteld uit de lands
bonden, welke in het land de groote maat
schappelijke en katholieke belangen vertegen
woordigen. De aangesloten bonden blijven vol 
komen zelfstandig in het behartigen der belangen 
welke zij vertegenwoordigen. Het Katholiek 
Verbond van Belgie hou lt zich bijzonder bezig 
met de algemeene katholieke en maatschap 
pelijke belangen.

« Wij hebben de katholieke' partij beter 
willen aanpassen aan de noodwendigheden van 
de nieuwe tijden. De samentrekking onzer 
machten zal ons den zege verzekeren. De vier 
groepen, vrijelijk tot het Verbond bijgetreden, 
hunne volle vrijheid op vrije kwesties behoudend’ 
zullen eene eenheid vormen, wanneer het de 
verdediging geldt van de hervormingen, over 
wier grondbeginsels al de katholieken het eens 
zijn Wij zullen onze pogingen vereenigen op 
een gemeenschappelijk program. Er zijn vraag
stukken die de openbare meening in spanning 
houden en die aan het oordeel der wetgeving 
onderworpen zijn Wij willen aan het ianJ 
de orde en den vooruitgang verzekeren die 
het noodig heeft ; wij willen gemeenschappelijk 
opgaan naar een ideaal dat ons allen duurbaar 
is Het is met vreugde dat ik de eerste alŝ e- 
meene vergadering van het K. V. van Belgie 
open verklaar. (Ovatie

D R U K  K E R - U I T G E V E R  :
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Buiten wachten twee tot drie honderd per
sonen. Ik zal dezelfde aanspraak daar gaan 
houden en de andere sprekers zullen mijn 
voorbeeld volgen (Toejuichingen).

Redevoering van M. H e lleputte .
M. Helleputte, staatsminister wordt bij zijn 

optreden geestdriftig toegejuicht
De katholieke partij, zegt hij, is de eenige 

die een schouwspel kan aanbieden zooals wij 
thans voor oogen hebben. Afgevaardigden uit 
alle gewesten van het land zijn er vertegen
woordigd. De overeeekomst tusschen de burgers 
heeft de stichting der Katholieke Unie mogelijk 
gemaakt.

In de katholieke partij alleen zijn alle ka- 
tegorien van burgers vertegenwoordigd. Een 
tweede punt is de finantieele herstelling van 
het land. Duitschland moet alles betalen waar
toe het verplicht is volgens de overeenkomsten. 
De bewering dat Duitschland niet kan betalen, 
houdt geen steek. De schadevergoeding door 
Duitschland te betalen is niet voldoende om 
onze financiën in evenwicht te brengen, moeten 
wij sparen. Het derde voorname punt is de 
legerkwestie De noodige uitgaven moeten voor 
’t leger gedaan worden, maar niet meer dan 
de noodige. De diensttijd moet verkort worden. 
Andere maatregelen moeten ook genomen worden 
De organisatie der krijgsalmoezeniers, de ge
westelijke indeeling van het leger. Deze laatste 
zou de snelle mobilisatie toelaten, en den 
familiegeest ouderhouden. Van de taalkwestie 
in ’t leger, alle officieren moeten beide talen 
kennen. Recht voor Vlamingen gelijk voor 
Walen. Voor wat de landstalen aangaat vraagt 
spreker de vervlaamsching der hoogeschool 
van Gent.

Zeer gewichtig is ook het vraagstuk van 
het onderwijs. De kontrool der gesubsidieerde 
scholen is noodzakelijk, doch zulks mag niet 
te ver gedreven worden en voornamelijk niet 
uitloopen op het dwarsboomen van het gods
dienstonderricht.

Eene erge propaganda wordt op touw gezet 
om de kinderen der officieele scholen van het 
godsdienstonderwijs te doen ontslaan. Weg met 
den sektarischen geest, die het reeds zoover 
durft drijven, het kruisbeeld uit de scholen 
te verbannen, dat heilig zinnebeeld van opof
fering van liefde, dat zinnebeeld aller beschaving.

W ij houden ons aan onzen kreet : * Zij 
zullen haar niet hebben de schoone ziel van 
’t kind ! »

Het Katholiek Verbond is aan het eerste 
jaar van zijn ontstaan Dit jaar is een jaar 
geweest van inrichting. Het geldt thans de 
werking aan te vangen, de uitvoering van het 
programma.

Leopold II wilde van Belgie de hoofdstad 
maken der wereld. De katholieke partij wil 
het inzicht van den grooten koning verwezen
lijken. Zij rekent op de hulp van God en van 
alle burgers die de liefde totj het vaderland in 
het herte dragen ! (Langdurige ovatie).

Redevoering van M. Heyman.
De achtbare redenaar bevestigd de toetreding 

van het Algemeen Kristen Werkersverbond tot 
de Katholieke Unie.

In eene vergadering gehouden den 8 Oct. 
werd dit beslist, vermits het Katholiek verbond 1 
de groote sociale belangen in rechte erkent, 
met het oog op tiet algemeen welzijn.

Het inzicht is daardoor de katholieke eenheid 
te bewerken vooral op politiek gebied. Spreker 
vraagt de vorming der Katholieke partij 
in de arrondissementen ; inrichting van het 
Katholiek Verbond overal waar het mogelijk 
is en daar waar dit om bijzondere redenen voor 
het oogenblik nog onmogelijk is, eerlijke aan
vaarding der volgende standregelen :

a) De Katholieken hebben ’t recht zich in 
alle arrondissementen te vereenigen, op grond 
van de belangen en de gedachten, in den schoot 
van een der groepen voorzien in de standre
gelen van het K. V. v. B., zonder dat der
gelijk initiatief als strijdig met de eendracht 
in de Katholieke Partij mag worden aanzien ;

bj Zij genieten het onbetwistbaar recht, hun 
bedrijvigheid uit te breiden op volstrekt zelf
standige wijze ; (toej.)

c) Welke ook de huidige vorm zij van de 
politieke inrichting in een arrondissement, het 
tot stand komen van groepen is niet alleen 
altijd toe te laten maar zelfs aan te moedigen ;

d) Dergelijke groep, op ernstige wijze in
gericht heeft het recht, onder voor elk geval 
overeen te komen voorwaarden, deel te nemen 
aan het politiek bestuur der kiesomscarijving ;

En eindelijk : Nooit heeft een groep, welke 
ook zijn getalsterkte weze, het recht alleen 
aanspraak te maken op de leiding van de 
politiek, bij uitsluiting der andere katholieken. 
Toej.)

Die standregelen eenparig aangenomen door 
de vertegenwoordigers der vier nationale ver
eenigingen zijn de tweede stap tot de Katholieke 
Unie. De derde en belangrijkste stap daartoe
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zal zijn, de feitelijke toepassing der standregelen 
in al de arrondissementen van het land. Zijn 
wij waarlijk één, dan zal 1925 onze zegepraal 
begroeten. (Dav toej.)

Redevoering van S taa ts m in is te r  Segers.
Wanneer M. Segers op het verhoog treedt, 

doet zich een klein incident voor. Eenige roepen 
weg met de Métropole, andere leve de Métro
pole, doch dat duurt maar eenige oogenblikken 
en alles ^ordt stil.

De Katholieke Unie heeft voor doel ten 
aanzien de groote vraagstukken, welke de 
openbare meening bezighouden, waarlijk natio
nale oplossingen te zoeken.

Spieker herinnerd de namen der groote voor 
mann«n der Katholieke partij : Malou, Descamps, 
Beernaert, Woeste, enz... *

Elk leger zegt M Segers heeft verscheidene 
wapenkor'psen. Dit is ook zoo in de katholieke 
partij. De eene staan onder de vlaamsche vlag, 
nipt haren zwarten Leeuw, de andere onder 
deze inet den Waalschen Haan, maar beide 
moeten hunne vaan ontrollen onder ons breede 
nationaal vaandel geheiligd op de slagvelden.

Er moet in de noodzakelijke kwestie eenheid 
zijn, in de twijfelachtige vrijheid, in alle liefde 
en verdraagzaamheid.

Spreker handelt over de politiek. Tegenover 
het buitenland moeten wij een eenheidsfront 
bieden.

Voor het binnenland zullen wij een nieuw 
be \ ijs van fiscalen moed moeten geven Voor 
de taalkwestie dient er eene formuul gevonden 
te worden die de rechtmatige eischen der Vla
mingen voldoet. De militaire kwestie zal dienen 
opgelost te worden.

Spreker eindigt met allen aan te wakkeren 
de Katholieke belangen op het eerste plan te 
steken en er onze persoonlijke voorkeur aan 
op te offeren.

M ededeelingen.
M. de Baron Gilles de Pélichy voorzitter, 

geeft lezing van een brief van Z. E- kardinaal 
Mercier, waarbij de hoogvereerende prelaat zich 
ten volle aansluit bij het nieuw bestaande 
Katholiek Verbond.

De heer voorzitter geeft ook lezing van de 
telegrammen van hulde en eerbiedige verkleefd
heid die in naam der 2000 te Brussel vergaderde 
katholieken aan Z H. den Paus en aan Z. M. 
den Koning zullen gestuurd worden.

Namens het Katholijk Verbond wordt ook 
aan kardinaal Gasparri, staatssekretaris van 
zijne Heiligheid het volgend telegram gezonden :

« Het Katholiek Verbond wenscht eene kom
missie tot stand te zien komen, welke het 
initiatief nemen zou tot het scheppen van een 
toestand, waardoor de belangen van de katholieke 
wereld in het Heilig Land gewaarborgd worden. » 

Toej.)
( Vervolg in ons naastkomende nummer).

Het V laam sch Congres 
te Oostende.

Over eenige dagen, wierd er te Oostende, de 
welgekende badstad onzer Provincie, een ge
westelijk vlaamsch congres ingericht 

Meer dan 300 Vlamingen zoo vrouwen als 
mannen woonden de openingszüting bij.

M. Baels, volksvertegenwoordiger en veel 
onzer vooraanstaande werkers uit Vlaanderen 
waren er tegenwoordig.

De welkom rede, wierd uitgesproken door 
M. Welvaert Daarna sprak M. Baels eene 
redevoering uit, waarin hij bijzonderlijk de 
jonge en oude strijdmakkers begroet, en onder 
deze MM Achiel Denys, Karei Smis, Jules 
Cools, enz., die sedert zooveel jaren aan de 
beweging staan

ln de vrouwenafdeeling sprak Mejuffer Dele- 
forterie van Eerneghem, over “ Het Katholiek 
leven bevorderd door de lagere meisjesscholen ,,. 
Mejuffer Buschaert van Ghistel, handelde 
over hetzelfde ontwerp in de Middelbare scholen 
en pensionaten. Mevrouw Couvreur-Dupont 
(Brugge , over de plichten der Katholieke Vlaam
sche vrouw in haar huisgezin en in ’t openbaar.

In de mannenafdeeling gaf advocaat Porta 
van Oostende, eene kleine studie over de taal
wet en haalt verschillige voorbeelden aan waarbij 
de verkrachting der taalwet wordt gepleegd — 
M. Karei Smis Oudenburg, geeft verslag over 
de katholieke drukpers, die aanleiding gaf, 
tot eene heel belangerijke bespreking der be- ; 
sluiten, welke eenparig werden aangenomen 
en samengevat kunnen worden als volgt :

1 verspreiding der Vlaamsche dag- en week
bladen ; 2 inzenden van artikels en nieuws, 
om dezelfde zoo belangerijk mogelijk te maken ;
3' de anti Vlaamsche dag- en weekbladen j 
zijne ondersteuning weigeren.

In de vrouwenafdeeling, trad op als verslag- i 
geefster jufvr. Tratsaert. De burgervrouw moet 
zich organiseeren op Katholiek Vlaamsch ge- I

bied. Zij moeten de mannen steunen. In al 
de gemeenten zouden moeten vrouwenafdeeling 
ingericht worden.

Mannenafdeeling. Dr Cools, Oostende, sprak 
over ’t steverig inrichten van Katholiek-Vlaamsch- 
Verbonden per gemeente, arrondissement, en 
Provincie.

In de algemeene vergadering was de zaal 
zeer dicht bezet

M Brusselmans, nam er het woord en sprak 
over de noodzakelijkheid van een degelijk 
vakonderwijs en de noodzakelijkheid der ver
vlaamsching der Gentsche Hoogeschool-

M. Baels, drukt zijn spijt uit, over de af
wezigheid van de voormannen der vlaamsche 
zaak, MM. Van Cauwelaert, en Poullet. die 
belet zijn de vergadering bij te wonen. Wij 
staan hier, zegt spreker, als katholieken en 
vlaamschgezinden. Katholiek en vlaamsch moe
ten niet versmolten worden. Katholiek en 
vlaamsch, liberaal en vlaamsch socialist en 
vlaamsch, zijn enkel slagwoorden Er zijn 
goede vlaamschgezinden buiten de katholieken. 
De katholieke partij en de katholieke zaak, 
gaan ook niet noodzakelijker wijze samen, 
alhoewel zulks te betreuren valt Doch een 
Katholiek, die zich zijn christen-zijn bewust is, 
kan aan verfranschingswerk in Vlaanderen niet 

meedoen.

Wij hebben behoefte aan de kennis van ons 
geloof en aan sociaal godsdienstige vorming. 
Wij hebben behoefte aan katholieken Moet 
daarom van elk politiek worden afgezien ? 
Toch niet Het katholiek jeugdcongrés van 
Gembloers, dat alle politiekdoen afkeurde, ver
keert op een dwaalspoor, daar het integraal 
christen wil zijn.

De katholieke partij beoogt 4 zaken :

1 de verdediging van den godsdienst ;
2 de verdediging der familie ;

——3)—tkt- verdediging van den eigendom ;
4) de verdediging der orde.

Om die 4 zaken moeten wij aan politiek 
doen, want wat zou er van ons van het huis
gezin, den eigendom en de orde geworden, 
werden wij onverschillig aan de Staatsbelangen ?

Wij moeten de meederheid terugwinnen 
Individueele werking is daartoe noodig. 5.000 
katholieken, die in ons arrondissement op zulke 
wijze zouden werken, brengen ons de winst 
van een vierden zetel.

Spreker ontwikkelt vervolgens zijn program
ma op VI gebied en komt tot besluit dat 
Gent dient vervlaamscht. W ij staan aan den 
vooravond van een grooten slag, van den 
strijd voor de vervlaamsching der Hoogeschool 
van Gent. Die strijd zal misscnien lastig zijn, 
al geven de laatste berichten goede hrop Er 
is eene kentering gekomen in de zienswijze 
van Vandervelde ; ook katholieke walen begin
nen het gevaar in te zien, geen voldoening 
te geven aan de Vlamingen.

De stede van Artevelde is het symbool der 
VI nationaliteit. W ij zullen het pleit winnen 
maar daartoe moet men in het Parlement be
wust zijn, dat het vl. volk achter zijne voor
mannen staat ! (Ovatie)

Slotrede van M. W e lv aert .
Eerst en vooral innige dank a^n M. Baels.
Wat thans geschiedt is een verheugend feit. 

Wij mogen rekenen op 3 echt Vlaamschgezinde 
Volksvertegenwoordigers op onze 4 provinciale 
raadsleden. Zoo ver staan » e !

Waar gaan we ? Dit ligt in uwe handen ! 
Wezen wij dweersdoor Katholiek en Vlaming 
en indien wij voortwerken, bekomen wij zeker 
de vervlaamsching van Gent.

Spreker doet hierop eenen warmen oproep 
tot allen, onverpoosd te werken voor de VI. zaak. 
Hij dankt de aanwezigen, de voorzitsters en 
voorzitters, de verslaggeefsters en verslaggevers 
en brengt eene bijzondere hulde aan Mej. Trat
saert, voor hare groote offerveerdigheid.

Op zijn voorstel wordt volgende motie, bij 
algemeen handgeklap, aangenomen :

« De leden van het Katholiek VI. Verbond 
van het arrondissement Oostende, waarbij afge
vaardigden uit al de arrondissementen der provin 
cie West-Vlaanderen, vereenigd in algemeene 
slotvergadering van het gewestelijk congres te 
Oostende, op Zondag 8 Oktober 1922, na de 
redevoeringen van de heeren Volksvertegenwoor
digers Brusselmans en Baels, en het slotwoord 
van den heer arrondissementsvoorzitter Welvaert,

verzoeken eenparig de Kamer van Volksver
tegenwoordigers zoo spoedig mogelijk de wet 
voor de vervlaamsching der Gentsche Hooge 
school te stemmen, <pdat eindelijk den Vlamingen 
recht geschiede op dit gebied ;

keuren goed de beslissing genomen door de 
afgevaardigden van den gouwbond van het 
K . V. V te Lichtervelde, op 17 September 
1922, betrekkelijk de amnestie voor de politieke 
misdrijven onder den oorlog gepleegd, doch 
hebben vertrouwen genoeg in hun vertegenwoor
digers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

r



om hun over te laten deze volledigste amnestie 
geleidelijk maar toch zoo spoedig mogelijk door 
de wet te verwezenlijken ;

besluiten deze motie mede te deelen aan de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de 
pers ».

M. Welvaert zegt allen ■* tot wederziens, 
toekomend jaar te Brugge » !

De « Vlaamsche Leeuw » sluit dien schoonen 
dag.

Daar het Zondag was, konden de ZZ. EE. 
HH. Kanunnik Camerlinck, Deken van Oostende, 
en De La Note, Deken van Ghistel, de zittingen 
niet bijwonen, alhoewel ze met hert en ziel 
de beweging genegen zijn. Toch heeft de Z. 
E. H. Deken Camerlynck er aan gehouden, 
tusschen de kerkelijke diensten in, ëenige 
oogenblikken te vertoeven in de zittingen der 
afdeelingen ’s morgens.

Uit de Duinengalm van 13 October.

In  de K am er.
Verleden Woensdag werden de parlementaire 

zittingen hernomen, onder het Voorzitterschap 
van M. Brunet.

M Leclère de nieuwe Minister van Kunsten 
en Wetenschappen werd aan de Kamer vooree- 
steld.

Na hulde gebracht te hebben aan de nage
dachtenis van den Heer Baron de Favereau 
gewezen Voorzitter van den Senaat, en de 
Heeren Lampens en Van Hoegaerden gewezen 
Kamerleden, ging men over tot het vaststellen 
der dagorde.

De bespreking van het wetsontwerp over het 
mijntoezicht en de Vlaamsche Hoogeschool zou 
men beginnen Dan wordt er door Kamiel 
Huysmans, Vandervelde, enz. een verwoeden 
aanval gedaan tegen den pas nieuwe minister 
van Kunsten en Wetenschappen, kwestie hij 
zou verklaren of hij voor of tegen de ver
vlaamsching is der Gentsche Hoogeschool. Er 
wordt gevraagd dat hij diensaangaande eene 
verklaring zou afleggen, van den anderen kant 
zetten anderen hem aan te luisteren, en alles 
goed in te studeeren. M. Helleputte geeft hem 
voor raad niet te spreken. Al dat gesprek loopt 
uit tot eene algemeene stoornis in de Kamer 
en de eerste zitting is voorbij, en er heeft niets 
gedaan geweest

De zitting van Donderdag namiddag wierd 
besteed aan de bespreking van de vervlaamsching 
der Gentsche Hoogeschool. M. Van Cauwelaert 
deed er eene prachtige redevoering, die door 
alle partijen met veel aandacht aanh'oord en 
gevolgd wierd.

Rousselare — Feestzaal Patria.
Kort na den oorlog werd door eenige voor

mannen van de Katholieke Partij te Rousselare 
het plan opgevat, benevens het thans bestaande 
Gasthof Patria een prachtig gebouw op te 
richten', dat het Centrum zijn moest * van het 
kunstleven, het lokaal van feesten en verma
kelijkheden van de Katholieke Vlamingen der 
Stad en Omliggende. Dit plan is thans verwe
zenlijkt, heden Zaterdag zal de groote feest
zaal van Patria voor de bevolking geopend 
worden De Koninklijke Stadsharmonie, de flinke 
nieuw ingerichfe tooneelgilde, een nieuwe sa
mengestelde Koorzangmaatschappij van Juffers, 
Damen en Heeren en eene Symphonie zullen 
er thuis zijn en er hunne medewerking aan ver
leenen Verders zullen Vlaamsche tooneelgroepen 
van D. De Gruyter van Antwerpen, het We- 
derlandsch Tooneel van Brussel, onder de leiding 
van Piet Janssens, er nu en dan eenige stukken 
opvoeren.

Om afwisseling te geven zullen er bij gele
genheid feestavonden ingericht worden, door 
Kinema vertooningen, Varieteiten door troepen 
uit Antwerpen en Brussel, Kunst- en Kultuur- 
avonden, Concertos, Liederavonden, Kunstvoor- 
drachten, enz. enz..

De feesten zullen zoodanig geschikt zijn dat 
zij op zedelijk en godsdienstig gebied onberispe
lijk zullen wezen. Nochtans zullen er opvoeringen 
gedaan worden, waar niet allen toegelaten worden 
en enkel voorbehouden worden aan personen 
van gevorderden ouderdom. De familiefeesten 
zullen deze zijn waar allen te goeder trouw 
mogen uitgenoodigd worden.

Zooals men ziet is de Katholieke organisatie 
te Rousselare beter en steviger gevestigd dan 
voorheen. Zij beschikken over eene prachtige 
inrichting niet alleen van gebouwen, maar ook 
over Kunstelementen om den aantrek der burgers 
tot de partij zelve grooter te maken.

Eene tooveraarster in ’t Walenland.
Een vrouwpersoon van rond de 50 jaar oud, 

was te La Bouverie in ’t Walenland met haren 
foorwagen afgekomen.

Zij zond briefkes rond om te laten weten 
dat zij alles kon voorspellen, en de kwade 
hand die op zekere menschen weegt, doen ver
dwijnen. — Honderden personen gingen haar 
raadplegen — en ze deed alzoo die oolijke 
walen hun geld af. Vele van die menschen 
uit het Walenland en gelooven noch aan God, 
noch aan zijn gebod maar van zulke tooveraarster 
laten zij zich alles opvesten Nu genoeg en 
zooveel dat het gerecht daarvan kennis gekregen 
heeft, en eens die tooveraarster bezoek heeft 
gebracht. Zij die „alles wist in de toekomst 
te lezen van een ander, had dat niet kunnen 
te wete komen, dat de gerechtsdienaars op 
zekeren dag bij haar zouden afstappen.

De Magistraten hebben daar in haar wagen 
veel goud en zilvergeld aangeslegen, benevens 
verschillige voorwerpen, zooals een nagemaakt 
vrouwenhoofd die mekanieksch alle bewegingen 
kondoen, alle slach van spiegelkes en andere 

dingen waarmede zij haie licht geloovige klein- 
teel bedroog, enz. . — Toen de Rechtbank hare 
straf uitsprak was zij ongelukkiglijk gaan vliegein

Rechtuit gezeid dat en zou bij de Vlamingen 
zoowel niet pakken. De Vlamingen zijn toch 
nog wat slimmer onder dit opzicht, om zich 
alzoo te laten foppen.

parochiën van Winterslag en Genck de scholen
bezoeken. Een kleinen jongen zei een schoon
gedicht op, daarna ging zij de moeder van 
dien jongen bezoek brengen, de Koningin zei 
dat vader Cox eens met den kleinen Marcel
naar het Paleis moest komen Verders bracht
onze welbeminde Koningin bezoek bij de mijn
werker Lodewyck Smeets. vader van 15 kinderen 
en bij een oorlogsinvalied

Vandaar begaf zich hare Majesteit naar het 
nederige dorpje van Lanklaer waar zij het mid
dagmaal nam in een eenvoudig koffiehuis. Op 
de gemeente Eysden St Barbara gekomen be
zocht zij de scholen, de werkmanswoningen en 
de huishoudschool. Vervolgens drukt zij den 
wensch uit in de koolputten te dalen Niettegen
staande de ingenieurs hare Majesteit deden ver
staan dat er daar veel slijk en water was en 
de gaanderijen nog zeer ongeschikt waren ; 
toch hield zij er aan neder te dalen. Gevolgd 
door hare eeredame en M. Ingelbeen, intendent 
der burgerlijke lijst en eenige Ingenieurs.

Zi.j beging alle gaanderijen, en kroop op 
handen en voeten door de siechtste doorgangen. 
De mijnwerkers en putboorders drukt zij de 
hand en was met allen even gespraakzaam.

Het was 7 12 ure toen de Koningin en haar 
gevolg per auto de koolmijnstreke van Limburg 
verliet, onder den grootsten geestdrift der toe
gesnelde menigte.

— Hevigen brand te Toerkoenje. — Woensdag 
morgen om 7 1/2, heeft de brand aldaar in de spin
nerij van M. Paul Duvellier-Motte, Weezenstraat, 
gansch de fabriek inet den inhoud vernield, alsook 
eenige huizen. De pompiers van Roubaais en eenige 
soldaten hebben er moeten in tusscheu komen om 
den brand af te snijden. Verschillige pompiers en 
burgers zijn gekwetst

De schade bedraagd meer dan 2 miljoen franken.
De 250 werklieden, die in de fabriek werkzaam 

waren, zullen in de andere fabrieken besteed worden.

Terugkeer na zes ja a r  a fw ezigheid . — Te
Quaregnon, niet ver van Bergen, provincie 
Henegouwen, wierd tijdens den oorlog den 2 
Nov. 1916 de genaamde Georges Roland weg
gevoerd naar Duitschland. Hij was in ’t werk 
bij een landbouwer op eene gemeente nabij 
Beijijn, en lid der Duitsche geheime politie. 
Drijmaal heeft den jongen gepoogd te vluchten, 
Na den wapenstilstand wierd hij verder opge
voerd. Een brievenbesteller had medelijden 
met den ongelukkigen jongen en zond eene 
postkaart naar zijne familie in Belgie om hun 
met zijn toestand bekend temaken Zijn broeder 
is nu naar Duitschland geweest, heeft hem 
daar opgezocht en is er mede teruggekeerd 
naar de ouderlijke woning De familie die 
dacht dat hij overleden was heeft de rouw 
gedregen. De jongen kon zich bijna niet meer 
doen verstaan, hij spreekt eene taal van ge
broken Waalsch en Duitsch al dooreen.

G. Roland wierd over eenige dagen voor 
den Gouverneur der Provincie gebracht die 
hem onderhoorde Volgens men vernam uit 
zijne verklaringen zijn er nog altijd krijgsge
vangenen en civielpersonen die in Duitschland 
opgehouden worden.

— W at er fn October 1918 gebeurde toen de 
Duitschers verdreven wierden. — 14 October. Hot 
leger der Vlaanders valt den vijand aan, van de 
Zee tot de Leie.

15 Oct. De Belgen dringen door tot Handzame, 
Gortemark, Ouckene en Wynkel St Eloi.

10 Oct. Thorout, Iseghem, Rousselare, Meenen 

en Kortrijk werden ingenomeu.
17 Oct. De Belgen namen Oostende en verlosten 

de Kust.

/ V Oct. De Belgen trekken de stad Brugge 
in en de Engelsche Roubaais

19 Oct. De troepen van Generaal De Goutte 
veroveren Thielt en omtrek.

'JU Oct Gansch de Hindenburgliuie is vernietigd 
van de Zee tot in Argonnen.

21 Oct. De duitschers wijken naar de Scheide
linie van Gent tot Doornijk.

22  Oct. De Gealliërden bevinden zich dicht bij 
Doornijk eu Valenciennes.

Onze Koningin daalt in de koolmijn 
juist gelijk een eenvoudige werkman.
Onze Koningin bracht Maandag 1.1 aan de kool

mijnen van Limburg bezoek. Niemand wist van 
hare komst. Hare Majesteit ging de kleine

P r i e s t e r l i j k e  b e n o e m i n g e n .
BISDOM BRUGGE

Worden benoemd tot schoolopziener vooi ’t la
ger onderwijs der vrije scholen : voor de Dekenij 
van Dixmude. E. H. Delaere pastoor te Clercken, 
gewezen onderpastoor van Iseghem. E. H. Isebaert 
pastoor te Snaeskerke voor de Dekenij van 
Ghistel. Voor de stad Oostende E H. Tanghe, 
principaal van ’t kollege. Voor de Dekenij van 
Oostende E. H. Naert, over eenige dagen be
noemd als bestuurder van ’t klooster van St 
Joseph. Voor de Dekenij van Yperen E. H. 
Devisschere principaal in ’t kollegie. Onder- 
sekretaris van ’t Bisdom E. H. Van Meenen 
leeraar van Godsdienst in de Normaalschool 
Brugge. Leeraar in 't kollegie van Thielt, E. H. 
Van Haut onderpastor te Merkem.

Pastoor benoemd te Oyghem den E. H. Vanliee, 
gewezen pastoor te Middelkerke ; pastoor te 
Eerneghem, den E. H Verduyn, pastoor te 
Dadizeele ; pastoor te Dadizeele, den E. H. 
Dupont, principaal van ’t College te Nieuwpoort ; 
pastoor te Eessen, den E H Bylo, pastoor te 
Jonkershove, in vervanging van den E H. 
Boutens. ontslaggever ; pastoor te Becelaere, 
den E. H. Kindt, dienstdoende pastoor te Bece
laere.; pastoor te Jonkershoven, den E. H. Hosten, 
onderpastoor te Ingelmunster.

Onderpastoor benoemd te Sint-Pieter Yper, den
E. H. Ghyselen, onderpastoor te Steene ; te 
Steene, den E H. Houdmond, onderpastoor te 
Oudenburg ; te Oudenburg, den E. H Benoot, 
onderpastoor te Woesten.

S T A D S N IE U W S

Katholieke Burgersbond
Maandag avond had het avondfeest plaats, door 

deu Katholieken Burgersbond, zijn leden en hun 
familie aangeboden.

De uitnoodiging werd goed beantwoord ; de ruime 
feestzaal der Congregatie was stampvol en rond
7 14 zette het feest iu met een Hink stuk ge
speeld door deafdeeling van’t Congregätiemuziek..

Daarop begon aanstonds M. Achiel Denys, met 
het liedje « 'k Heb daar nen voet in huis », liedje 
dat misschien door sommigen nog wel gehoord 
en daarom toch niet min gesmaakt werd Het werd 
immers zoo natuurlijk en koddig voorgedragen met

hier en daar nog wel een nieuwtje bij van den 
Heer Zanger zelf. Ook had M Achiel B9nys 
aanstonds, niet alleenlijk een voet in huis bij 
de toehoorders, maar de gansche zaal had hij meê. 
Dit bemerkte ten anderen iedereen aan den ge
spannen aandacht het algemeen lachen en toejuichen 
en het volstemmig meêzingen van « De Bloempap » 
en ’t laatste lied van « de hemel die is de onze...» 
on « De Vlaamsche ,Leeuw ». 

if Niemand die M. AChiel Denys hoorde zal het ver
wonderen dat'fiij zoo een grooten bijval vond. 
Moeilijk zijn ze te vinden, die zoo natuurlijk 
komiek zijn, zoo eon schoone stem hebben en dan, 
zoo koddig schoon vertellen kunnen. Een nietige, 
banale gebeurtenis er daaraan twintig minuten 
lang kunnen vertellen, maar vertellen dat de toe
hoorders hoe langer hoe gretiger luisterden en 
gestadig in lachen moesten uitbarsten, ja dat kan 
niet ielereen.

Waarlijk M. Achiel Denys verschafte ons een 
aangenamen en gezelligen avond en ’t was goed 
te bestätigen dat M. A. Vanden Berghe, de tolk 
was van de gansche vergadering als hij er hem 
op ’t einde van ’t feest hartelijk dank om zei. 
M. A. Moenaert zongeen prachtig lied, M. M. Van- 
dewalle speelde een lief stukje voor viool en 
MM. A. Hoornaert en A Desmedt, een duo voor 
fluit en hautbois, wat alles voortreffelijk werd 
uitgevoerd en goed gesmaakt.

Te zamen inet M. Saelons, die de piano speelde 
en de muziekanten, die de enkele i minuten tus- 
schenpozen met meesterlijk uitgevoerde stukjes 
aanvulden, verdienden al die Heeren den welge- 
meenden dank van den Katholieken Burgersbond, 
hun door den Voorzitter uitgedruVt.

— De Heer Voorzitter nam dees gelegenheid te 
baat om den aandacht der leden te vestigen op 
de nieuwe inrichtingen welke de Katholieke Bur- 
gersbond in de laatste weken tot stand bracht. 
Het Secretariaat van den Leertijd en de Leenkas 
voor den aankoop van kleine werktuigen, twee 
werken die van groot nut kunnen zijn, bijzonderlijk 
voor de kleine burgerij Hij kondigde ook aan dat 
’t Bestuur een akkoord getroffen had met M. den 
Advokaat Vander Meersch, die op geheel voor
deelige voorwaarden door de leden kan geraadpleegd 
worden, in rechterlijke zaken. De leden die zoo 
een raadpleging begeeren, hoeven slechts een lid- 
briefje te vragen bij de HH. Schrijvers Cam. 
Bourgeois of Cyr. Sintobin en zich daarmee aan 
te bieden ten huize van den Heer Vander Meersch, 
in de Gentstraat. Het spreekt van zelfs, dat het 
hier enkel een eerste raadpleging gelden kan. 
De leden van den Bond, kunnen dan bestätigen, 
dat ’t Bestuur het mogelijke doet om zijn leden 
nuttig te iijn en ze van tijd tot tijd deugdoend 
verzet te verschaffen.

Voor toekomende maand is een voordracht over 
het leven in de Kazern aangekondigd.

— Door tusschenkomst van deu Katholieke 
Burgersbond is gezorgd voor een reeks lessen voor 
de Bakkers.

M. Jean Houyoux, meesterbakker te Brussel, 
heeft aanveerd die lessen te geven.

Dinsdag laatst is de eerste les gegeven geweest.

De bakkers, dio talrijk opgekomen waren, hebben 
met de grootste belangstelling de les gevolgd en 
zijn het eens om te bekennen, dat zij er allen 
veel geleerd hebben. De les immers is wetenschap
pelijk en tevens heel praktijk gegeven.

De tweede les wordt gegeven in dezelfde bakkerij 
van M. Dequeecker, in de Gentstraat, op Donder
dag toekomonde te 3 u.

Dat de bakkers dus die begerig zijn, zich in 
hunnen stijl te volmaken, de schoone gelegenheid 
waarnemen.

Ingezonden vanwege 
Oe Boomteeltkring van Iseghem

HET DROOGKEN VAN FRUIT.
In de tijden van overvloed van fruit die 

wij nu hebben, moeten wij trachten dezen 
overvloed op eene goede manier te bewaren 
of om te werken op zulke wijze dat de bewaarde 
vruchten niet te veel hunner goede hoedanig
heden verliezen.

En van het meeste belang zijn wel die me
thoden die het fruit bewaren of omwerken zonder 
groote hoeveelheden suiker of andere stoffen 
të moeten gebruiken,

Onder deze methoden is het drogen wel een 
der goedkoopste en der gemakkelijkste.

Om peren en appels te droogen moeten zij 
geschild zijn en in stukken worden gesneden, 
het klokhuis wordt er uit verwijderd.

Men kan het fruit drogen in bijzondere 
droogtoestellen, of in een bakkersoven of zelfs 
in den oven van de keukenstoof.

Deze twee laatstgenoemde zijn goed voor 
kleine hoeveelheden ; doch wanneer men groote 
hoeveelheden fruit te droogen heeft, kan men 
gebruik maken der droogasten van brouwerijen 
of hoppe en suikerijkweekers.

Deze laatste wijze van drogen, op asten, 
geeft zeer goede uitslagen en ontlast de fruit- 
kweekers gemakkelijk en op een goedkoope 
wijze van het overtollige fruit die men nu 
al te veel bij de dieren of op den mesthoop 
ziet terechtkomen.

Dit droogen op asten duurt van 14 tot 20 
uren volgens den warmtegraad die men geeft 
en volgens fruit dat men dr.ogt.

Men begint het drogen met eene warmte 
van 15 à 20° C en men verhoogt langzamer
hand en men gaat tot 60 à 65° C. Geeft men 
ineens te veel warmte dan droogt het fruit 
niet goed uit en is ineens te hard al buiten 
en blijft nat van binnen (bewaart dus niet goed).

De ondervinding zal hier ook de beste leer
meesteres zijn.

Peren verliezen van 83 tot 85 0 ,o van hun 
gewicht met te droogen t. t. z. dat 100 kg. 
geschilde peren slechts 15 tot 17 kg. gedroogd 
fruit geven ; appels geven gewoonlijk nog min :
10 tot 12 kg.

Men kan van 500 tot 600 kgr. fruit ineens 
op eenen ast van 20 vm. oppervlakte brengen 
die men op eene dikte legt van 10 à 20 cm. 
Het zal noodig zijn het regelmatig om te2keeren 
om de regelmatigheid in het droogen te.bekomen. 
Te rijp fruit droogt niet, doch kookt op den 
ast, daarop is het noodzakelijk het fruit dat 
bestemd" is óm te drogetï' niet te rijp te laten 
worden.

Eens van den ast moet het fruit nog eenige 
dagen blijven liggen in eene drooge plaats

Daarna wordt het in bakjes gedaan b. v. 
van 4 kg. en op eene drooge plaats bewaard.

Wij vernemen dat de heer Kerckhof Frederic, 
de Burgerlijke Medalie van 1" klas, bekomen heeft 
bij Koninklijk Besluit van 1 Oktober laatst, als 
belooning voor 25 jaren dienst bij het gemeente
bestuur alhier: Onzen beste gelukwenschen.

— Donderdag namiddag is het parket van Kortrijk 
alhier afgestapt om een onderzoek te doen over 
eene geheime zaak.

HOOGESCHOOL LEUVEN
M. Achille Ghekiere, zoon van François 

Ghékiere-Warnez, heeft zijn I e exaam van 
doktor in geneeskunde afgelegd

M. Jules Vuylsteke, Emelghem-Dam, heeft 
zijn eerste exaam afgelegd als kandidaat in na
tuurlijke wetenschappen Voorbereiding tot veearts.

Aan onze studenten, hunne ouders en familie 
onze beste geluk wenschen.

Ingezonden.
De Katholieke Vlaamsche Studiekring van 

Iseghem, heeft ons de tekst gezonden van een 
motie gestuurd naar de Kamer van Volksver
tegenwoordigers, den Senaat en de pers, lui
dende als volgt :

« De Katholieke Vlaamsche Studiekring van 
Iseghem eischt de onverwijlde stemming van het 
wetsvoorstel Van Cauwelaert, regelende de 
vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool er 
tevens rekening van houdende dat de vervlaam
sching in de korst mogelijken tijd zou geschieden, 
en desnoods ook middelen ter bekrachtiging voor 
de wet te voorzien.

Gelief, achtbare Heer Voorzitter, de verzekering 
mijner bijzondere achting te aanveerden.

De Schrijver, De Voorzitter,
L. HOORNAERT. JOS. BEHAEGHE

Arrondissement Kortrijk 

P arket  van den Procureur des Konings

B E R I C H T .

De Procureur des Konings bij de Recht
bank van eersten aanleg te Kortrijk 
heeft de eer het publiek kenbaar te 
maken dat de genaamde :

1. Clement, Gaston-Jules-Antoine, ge
boren te Iseghem den 25 April 1901,

2. Clement, Albert- Arthur-Paul-Gustave 
geboren te Iseghem den 18 Oktober 1902,

beide van fransche nationaliteit en zonen 
van Joseph Florent en Brabant Marie- 
Joanna-Odila, wonende en gehuisvest te 
Iseghem, Nieuwstraat n° 12, vóór hem 
op 11 Oktober 1922 eene verklaring van 
belgische nationaliteit hebben afgelegd.

De Procureur des Konings, in naleving 
van artikel 10 der wet van 1 5 Mei 1922, 
opent een onderzoek nopens de geschikt
heid van de verklaarders.

Alle personen die opzichtens gezegde 
vaderlandskeuze eenige opmerkingen, in
lichtingen of opvverpingen in te brengen 
hebben, kunnen deze doen gelden tot 
op 15 November 1922, door tusschenkomst 
van den Heer PolitiekommissHris van 
Iseghem.

Kortrijk, den 11 October 1922.

Be Procureur des Konings, 

A. VERSOHAEVE.

Arrondissement de Courtrai 

Parquet du Procureur du Roi.

A V I S .

Le Procureur du Roi près le Tribunal 
de l re Instance de Courtrai a l’honneur 
de porter à la connaissance du public 
que les nommés :

1. Clement Gaston-Jules-Antoine, né 
à Iseghem le 25 Avril 1901,

2. Clement Albert-Arthur-Paul-Gustave, 
né à Iseghem le 18 Octobre 1902,

tous deux de nationalité française et 
tils de Joseph-Florent et de Brabant 
Marie-Jeanne-Odile, domiciliés et demeu
rant à Iseghem, rue neuve n° 12, ont 
fait par devers lui le 11 Octobre 1922 
mie déclaration d’option de nationalité 
belge.

Le Procureur du Roi, eu exécution 
de l’article 10 de la loi du 15 Mai 1922, 
procède à une enquête sur l'idonéité des 
déclarants

Toutes personnes ayant à formuler 
au sujet de la dite option de patrie des 
observations, éclaircissements ou objec
tions, peuvent , les faire valoir jusqu’au 
15 Novembre 1922, par l’intermédiaire 
de M le Commissaire de police d’Iseghem.

Courtrai, le II Octobre 1922.
Le Procureur du Roi,

A VERSOHAEVE.

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.



Tegen Allerheiligen
te bekomen bij

T h .  D e m e y e r e  e n  Z o o n
B l o e m i s t  

Dam, 35 , E M E LG H tM

Chryzanthêmes in pot, Bloemtuilen en Kronen
^■aasamil' MM lil

Vlaamsche Vrouwenbond.
Op Woensdag 25 Oktober, Vergadering van den 

Vrouwenbond, te 6 ure stipt iu de Jongelingen 
Congregatie Alle Dames en Jufvrouwen van stad 
worden vriendelijk uitgenoodigd.

Kede door E. Heer D e w u l f .  — Zang, muziek 
en voordracht door de leden.

Hoogeschool uitbreiding.
Van nu af op eiken Donderdag te 6 ure, stipt, 

worden lessen gegeven, over de HH. Evangeliën,  
over Geschiedenis, Kunsten, Muziek, Letterkunde, 
Liturgie. Staatshuishoudkunde

De Jufvrouwen die begeeren de lessen te volgen, 
worden verzocht zoohaast mogelijk hunnen naam 
aan te geven bij Jufvr Germ. LAFAUT, Kerk
straat, 5 , waar zij alle inlichtingen kunnen be
komen.

Zieke duiven of k ieken s  genezen best me 
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.

lieer Apotheker Steppe, Geeraardsbergen n
Met genoegen laat jk  u weten, dat ik d e- 

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

L. PIETERS Meester-Steenhouwer, 
Kerkhofstraat 3 Wilryck.

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

De B ank  van  K o r tr ijk
(oude bank Kuiissplarc-'l^jielt), ' 

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

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN

Arseen Delaere, zv. Jérôme on Augusta Vermant, 
Boschm. 78. — Beatrice Deforce, dv. Marcel en 
Magdalena Geldof, Boschm. 51. — Boger Vermeu
len, zv. Joseph en Magdalena Koussau, Molenweg, 
26. — Robert Cools, zv. Philomin en Germaine 
Gevaert, Mol 161. — Sara Rodenbach, dv. Hendrik 
en Julie Verhaeghe, Meenenstr. — August Hel- 
denbergh, zv. François en Helena Vercruysse, 
Hondstr. 20 — Emiel Vanderheeren, zv. Henri 
en Julia Demeestere, Mandelstr. 25. — Oda De- 
grendel, dv. Maurits en Gerarda Dortant,Zol.tinnestr. 
4. —- Victor Cornillie, zv. Camillus en Pharailde 
Lefevere, Mol.

STERFGEVALLEN :
Jules Devolder, landw. 66 j. man Romania Ha- 

verbeke — Febronie Delaere, borstelm. 20 j. dv. 
Camiel en Marie Vantieghem. — Karei Santy, 
timmerman, 81 j. man Barbara Verstraete. — 
Camilla Maes, huish. 81 j. w* Carolus All iet. — 
Ivo Deblauwe, ondern. 70 j.  man Ida Decoutere.

HUWELIJKEN :
Gerard Baeyaert, ingenieur, 29 j.  en Magdalena 

Pieters, bij z 25 j — Henri Janssen, schilder, 
48 j.  en Adriana Tack, huish. 45 j.  — Leon Soe- 
taert, landb. 27 j. en Elisa Spillebeen, landb. 26 j.

INGELMUNSTER. — Eene plaats van ONDER
WIJZER is open aan de lagere Gemeentejon- 
genschool. Wettelijke wedde. Aanvragen aan 
’t Gemeentebestuur voor 25 October aanstaande.

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

: =  V U Y L S T E K E  Gebroeders n z
WERKTUIGKUNDIGEN

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

Autos : F*N, EOFtD, C I T R O E N  enz. 

Motos : E N ,  S A F t O L E A ,  I N D I A N .

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

GROOTE KRACHT —  KLEIN VERBRUIK —  VOORDEELIGE PRIJS.

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

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

geen  N U T T I G E R

TME’SïÿAN « fn

G E S C H E N K  g e v e n  d a n  e e n

S  W A  1ST- V  Z J L P E N  ONZ ^ ï a lB£ ù £ L  :
TE BEKOMEN BIJ U I T E R S T  P R A K T I S C H

D e  B u s s c h e r e - B o u t e ,  R o u s s e l a r e s t r a a t ,  I s e g h e m .

CRÉD I T  FONC I ER  D ’ A N V E R S
H U L P H U IS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M .

— Kapitaal 6 0 0 0 .0 0 0  

B. Spaarkas :
1° op z ich t 4 .0 0  7
2» op te rm i jn  van een ja a r  4 . 5 0 ° / '
Langer te rm i jn  volgens overeenkom st.

Naaailooze Maatschappij 

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

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

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : JULEIS CROCHON-VERHAMME te Iseghem 

Leden : Paul SCHOTTt Notaris, Ingelmunster,

Jozef SPINCEiVIAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke, 

Eugène VE3HAÎVIME dokter in geneeskunde Iseghem

W ie in korten t i jd  Fransch wil leeren zonder 
m eester,  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 boekenvoor 
’t aanleeren dér Engelsche en Duitsche taal 
alsook eene machtige verzameling van opstellen 
voor Vlaamsche en Fransche briefwisseling 
smeekschriften, enz.

Dit alles te verkrijgen ten bureele van «D e 
Iseghemnaar», Rousselarestraat, 97, Iseghem.

Huismoeders !
Vooraleer uwe aankoopen te doen, komt eerst 

zien bij

L. TERRYN-BOURGEOIS
15, M a rk ts t ra a t ,  ISEGHEM.

Oroote aankomst van gemaakt goed zooals : 
hemden, rokken, broeken, hand- en zakdoeken,  
nachthemden voor Heeren en Damen, voor-  
schooten, overtreksels , ta fe l lakens , kousen, enz.

Alsook groote keus van f lane lle  in ’t  stuk, 
katoen, l i jnw aad  en sto ffe .

Alles van eerste hoedanigheid. 

PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURENTIE.

Alsook blauwen l i jnw aden w erkkostu im en ,  
broek en vest aan 24  f r .

Oroote keus van pane kostuimen voor voer
lieden en arbeiders.

M ARKTPRIJZEN
KORTRIJK 16 October Haver, 60 tot «2 

peerdeboonen, 75 tot 00; aardappelen, 9 à 10 
Boter 15.00-15 50 fr.de k ; eieren ’t stuk, 70 à 73 
koolzaadolie, 250 tot 000; liinzaadolie, 227 tot
000 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 100 tot 
000; koolzaadkoeken, tot 50 ; lijnzaadkoeken 
77 ; sodanitraat, 75.00 ; ammoniak, 105.00 
suikerij, 16 tot 00 ; duivenboonen, 47; hooi, 35 
tot 40; strooi, 12 tot 14.

KOMT W EDEROM  TE VERSCHIJNEN

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

Prijs C,30 fr . te verkrijgen ten Bureele van ’ t Blad
■

Met den oorlog was ’t achtergebleven en 
’t is God zij gedankt thans verschenen wel 
en frisch gelijk voorheen. Burger, werkman 
en landbouwer zal het koopen en 's avonds 
bij den kachel zijne aangename vertellingen lezen.

SCHOONE KEUS VAN

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

V o o r  Q a m e n  v a n  a f  - 4 5  F r
IN SATIJN 125 FR. EN MEER. 

in  wolle Öabardine 8 8  J^r.
TROUWE BEDIENING.

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

TE KOOP PAARDENKAR in goeden staa t ,  
dienende voor bakker of boterkoopman. Zich 
te wenden ten bureele van ’t blad.

FABRIEK van BORSTELS.
De borstelfabriek « La Bruxelloise van Vil

voorde », v ra a g t  een zeer bekwam en BEDIENDE
kunnende goed eene borstelmakerij en borstel- 
houtmakerij besturen. Goed en vaste_geldwinning.

GEVRAAGD GOEDE SCHRIJNWERKERS bij 
Alfons Deforce Meenenstraat, 67 Iseghem .

Om u it  gem eenzaam heid te  scheiden.

O v e r  t e  n e m e n  

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

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

TIMPERMAN, te Iseghem, of schrijven oonder 
de letters PAX, f,po£tIigjjpnde te.,.Bnig^e,

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

W ijnhandelshuis  vraagt bekwamen VERTEGEN
WOORDIGER voor Iseghem en om streken. Inlich 
tingen ten bureele van ’t blad.

Gevraagd GOEDE MEID in een sioed en deftig 
burgershuishouden van Iseghem.

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

G E V R A A G D

voor belangrijke borstelfabriek van stad, MEESTER
GAST goed op de hoogte van alles wat de 
houtmakerij betreft, en kunnende goed houtma- 
kerij besturen. Schriftelijke aanbiedingen, met re- 
ferencien, onder letters A B ten bureele van dit 
blad. Onnoodig zich aan te bieden zonder voldoende 
vakkennissen.

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.

HUIS VAN VERTROUWEN

A. D EGEZELLE-VYN CK E
Rousselarestraat, 111, ISEGKEM.

Eerste hoedanigheid van

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

G O E D E N  V R E E M D E N  T A B A K
—  voor CIGARETTEN en PIJP -

INLANDSOHEN ROOKTABAK 
Roltabak. — Steenen pijpen

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers en 
aan de beste voorwaarden.

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

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

Voor uwe aankoopeh van

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

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

wendt u tol het huis

Gezusters STROBBE
Gentstraat, 57, ISEGHEM.

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

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
V o o r h e e n  : Bank G. D E  L A E R E &  G° Naamlooze Maatschappij  

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

Hoofdzetel te ROUSSELARE
Telephoon N° 1 en N° 250

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

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

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

A L J L E  B A N K  V E F tF tlC H  T I N  G E N
Depot rekening op zicht en op term ijn Rekeningen 41/2 ° / o  op 5 jaar zuiver van lasten

V E R H U R I N G  v a n  B r a n d k a s t e n  ( C o f f r e s - f o r t s )  a l l e  g r o o t t e

VERWARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A lle  slach van buizen A u t o ffène-Soudure

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



H U I S

J .  Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHKM.

CORSETS

H.D.
BRUXELLES

A L L É É N  verkoop van  de 

bekende C O RSET S  m erk

HDB
O v e r g r o o t e  k e u s  e n  l a a t s t e  n i e u w i g h e d e n  

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

G .  HOET-AN NE, o p t i c i e n ,  S t A m a n d s t r a a t  S ,  I t O U S S Ë L A H E
Waarom wordt het huis, G Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

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

1° Oindat 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 alg op 
den ouderdom van 15 jaren, en waardoor iiel gezicht bewaard en versterkt wordt

2" Omdat het huis voorzien is van uittrelezene glazen en 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, en waarvan de prijzen buiten alle concureutieën zijn. Glazen, op recept der 
H H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt Brillen en pince-nez van af 3 fr 
’t. stuk Allerfijnste tresiepen triazen, met tij ut- monturen t> en 7 fr GEENK WOEKEUPK1.IZEN

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, lonsjues-vues, barometers en k.unstoegen; 
specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maxiinathcrinoweters 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wetrers. Loupen voor weveis, enz..

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zij non huize sprekelijk eu heelt noch zo n 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :
Gerrrain Hoet-Anne, St Amandstraal 8. tegen de N ordstraat, housselare.

Er is altijd een oogmeester ten Ieder beschikking

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

^5
■’V w'*

Æ . ï f s

S P E C IA L IT E IT  V A N  T A N D E N  O P  G O U D
volgens de laatste uitvinding (zonder plaat 

----- Herstellen van Gebitten <117.

' t y U t  ï
BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 

voldoen zal Doktoor OELCROIX en E l  D I V I . M O R E L  
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en W oe n s iag  van iedere week bij M P ierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

HUIS VAN VERTROUWEN

dos. Vanlandegbeiiï-Bebaegbe
Grcote 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. 0 .  it 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers*

ELKEN V R IJD A G

S tokv isch  en M o luw e

o o k  V e r s c l i «  V i s e h  

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

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

TE KOOP UIT TER HAND een ?e< t 
Goed EIKEN BEDDE ntet ressort. Zich te be 

vragen ten büreele van 't blad.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  Gezusters
Kortrijkstraat, *'4, ISEGHEM

J  a v a  S t e r k  — D u b b e l  S t e r k  
^ W e s t m i n s t e r  S t o u t  

S c h o t h - a l e  -  P â l e - a l e .  
V e r k o o p  v a n  W i j n e i i

HANDEL in KOLEN

ï ï o t J T
Het huis JULES DELSAERT van W aterm ae l

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

Wordt ook aangeboden tot verkoop öOhektaren 
schoone taillie aan de Fransche grenzen

GEWAARBORGD GEWAPEND Bf TON

G e p r e s t e  ( i i n e n t b u i z e n  o p  a l l < !  w i j d e n  

• e r r a w s  e n  l i K I H P i r r i  I \  v a n  g e l i j k  w e l k e n  i n l i o u d

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

A m a n d  D e n y s - H o e h e p i e d  Î
Dweersstraat, 1 7 , I S E G H E M  f

I
!
t

I
Ü & :

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

Apotheker V er  mander e’s
ONFEILBAAR POEDER N 1 4 . 2 0 0  tegen 3 75 en 7.50 fr. het pak. 

Apotheker Ve rm and ere ’s MARVOL geneest snot ( 2 50 en 5 0 i

Apotheker V e rm and ere ’s'.ARSYLOL geneest pokken \ de flesch 

Te Verkrijgen bij Apotheker LALEMAN, Iseghem ; Ap. VANDEWÀLLE, 
rousselare en in alle goede apotheken. Vraagt wel ’t merk V e rm a n d e re .

A l b .  V A N N E S T I Ï - V A N I I O U T T I i

T a fe lh o u d e r  (T ra ite u r )

Gentstraat 35. 1SEGH j~M -
Opvolger van ’t oud gekend huis 

V a n h o iitte -N e y i'in c k  van Flousselai'e  
Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORM1NGKOMSTEN en 
INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGENHEIDSDINERS 
M atige  prijzen —  Rijke en Burgerskeuken  

Verhuring van Tafe lserv ies .

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, leder paar is gewaarborgd goed 
— alles eerste kwaliteit. — Zelfde artikel.voor 
DAMEN en KINDEREN.

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

VALERE LARIDON
Zegeplaats , 15, ISEGHEM.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

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

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPO E D IG E  E N  TRO U W E B E D IE N IN G . 
In ' t  groot en in ’t  klein  

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D il P É L IC H Y S T R A A T , 12, , C r p u r M

recht over Sl Hilniiinskeik l o t b r l L ™ .

Plaats ingsdienst voor bedienden van ' t  N a 
t ionaal S i jn d ik a a t  der Bedienden van Belgie  
Afdeeling Iseghem Café Royal.

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

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

In  d e  B e l g i s c h e  V l a g

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5. ISEGHEM

Verkoop van alie slach van klcederstoffen 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 

nmogelijk.

HUIS VAN VERTROUWEN.

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

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

J u m e l l e n ,  V e r r e k i j k e r s
Wij berichten hel publiek dat <lo recepler, der 

Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
48 uren. Mijne groole ondervinding gesteund cp 
zeer uitgebreide kennissen van ojitiek stellen mij in 

slaat aart’de verschillige gezichten, brillen te geven 
die hunne oogen goed passen en eenen voorde< lifen 
invloed uil oefenen op de oogen.

Let dus goed op gij die wilt eeueil goeden bril 
hebben en wend u in volle vertrouwen len n ijiien 

huize.

A u t o m o b i e l e n  F O R D
RECHT8TREËKSGH AGENTSCHAP

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

KORTRIJK

Hut ('enigste Huis der streek dal reeds de Ford bewerkt heeft vóór den 
oorl< g, sedert de eerste tspen uil gekomen zijn.

Groote stock van alle stukken en toebehoorten FORD

AUTO M O BIELEN van ALLERHANDE MERKEN

W E R K H U IS  voor alle HERSTELLINGEN met waarborg uitge
voerd door specialisten, iu ’t bijzonder herziening van motoren « sans 

soupapes, » zes, acht en twaalf cylinders.

Herstelling van Magnetos, Dynamos en Accumulatoren — Vulcaiiiscerirg.

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

Elektriciteit - vervaardiging - bobijneering : hooge en lage spanning.

AI.GEMEENE TOEPASSING DÉR BARNKRACHT IN DE FABRIEKEN

U i t e r s t e  Z w a k h e i d  e n
U i t p u t t i n g .

t o t  den laatsten graad aan bloedgebrek lijdende en als ongenezell jk aanzien  
D o o r  d e  D p C a s s e l l ’ s  T a b l e t t e n  g e n e z e n .

H. J . Payne, 2 i, Mysore-road, Lavender 
H ill, London, S .W .ll, zegt: “ Eenigen t ijd  voor 
m ijne intrede in  het leger, verloor ik m ijne 
eetlust, wierd zwak en zoo zorgloos dat zelfs 
tie grootste w ilinspanning niet kon overwinnen.
Tk kan den toestand van verzwakking in  de 
welke ik m ij bevond niet beschrijven i ik  hiad 
niet de m inste inaeht en was standvastig 
droevig en-neder gedrukt. A lle handelingen 
waren nutteloos en m ijn en  toestand was 
als ongeneeslijk aanzien. Degeneesheeren 
erkenden een chronisch bloedgebrek. Hoe ik 
m ij ook beredeneerd«, miste m ij de macht 
om het soldaten leven te verdragen. Op ’t 
einde van twee maanden zond men m ij naar 
tiet hospitaal, m ijnen  toestand wierd weldra 
als ongeileeslijk aanzien, en ik wierd als 
onbruikbaar voor den dienst afgedankt.

Te huis gekomen, beproefde ik alle genees
m iddelen. maar te vergeefs. Op zekeren dag 
ontving ik de Dr. Cassell’s Tabletten, weldra 
»oelde ik m ij beter, wierd vroolijker. de spijsveitearing de«d zich beter. Sinds 
verbeterde eiken dag m ijne  gezondheid, zoodat ik heden geheel en gansch 
hersteld ben en gezojader dan voor m ijne ziekte.

H r .  C a s s e l l ' s

T a b l e t t e nP R IJ S  3 FR EN
7.50FR.

' h e t  g r o o t  
model bcwit
di ie maal het 
kleine* V e r
kocht door de 
.i potheken i ri 
aile werelddeo- 
len Vraag tie 
Dr C «i h Bell's 
Ta I) letten en 
wei geril a 1 e 
namaki rg

Universeel familie geneesmiddel tegen

lenu waf mat ting Slapeloosheid Hartkloppingen
Zenuwzwakheid Bloed ebrek LevensaSmatting
^eniiwo.isteking S.echlo pijsvcr'ee ngZenuwacht;*;, <i ;id
Neurasthenie U itpi/tiiiig Nie,-enzi(rkt<?

Bijzonders aanbevolen aan de voedende moeders en a*n 
de personen die de kritische tijdvakken van het leven 
doorgaan. Dokter Cass U's Co., Ltd., M awïhester, England 
A l ’ r.ie-n d^pot voor Belgie en het Groo' Her»- o n

rv.a.s.n • cuis Sanders, 22, Rue de la Glacière, Brussel.

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

bij het slapen 
gaan en ge zult 
bemerken hoe 
goed ge slapen 
zult: vervpk'd
en ge zult wel 

dra de vreugde 
kennen kracht 
en gezondheid 
te bezitten


