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PLECHTIGE INHULDIGING
Katholiek Weekblad 

voor Iseghem
— en omliggende —

Prijs 15 Centiemen

van Mijnheer

Fra n ço is B R A ü - D O ^ E G O
ALS BURGEMEESTER DER STAD ISEGHEM

OP ZONDAG 18 JULI 1920.

WEGWIJZER VAN DEN STOET :

2 1/2 ure vorming van den stoet 
aan den wijk Hondekensmolen.

Om 3f ure zeer stipt, zal de stoet 
voortgaan en de volgende straten door
trekken : Kortrijkstraat, Meenenstraat, 
Dweersstraat, de Pélichystraat, Nieuw- 
straat, Zegeplaats, Wulvenstraat, Brug
straat, Groote Markt, Zottinnestraat, 
Hondstraat, Nederweg, Ameyestraat, 
Rousselarestraat, Kruisstraat, Statie
straat, Zegeplaats, Vrijheidsplaats, W ijn
gaardstraat, Rousselarestraat, Markt
straat, Groote Markt alwaar de Heer 
Burgemeester van op het verhoog den 
stoet in oogschouw zal nemen.

ORDE VAN DEN STOET :

1. Gendarmerie.
2. St Eloisgilde.
3. De Vinkeniers.
4. Duiven maatschappij « Bik het Zijne ».
5. Congregatie Harmonie
6. Vereenigde Werklieden.
7. Katholieke WerTcliedenbond.
8 . Koninklijke Gilde der Bosseniers « St Barbara »
9. Prinselijke Gilde « St Sebastiaan »

10. Middenstandsbond.
11. Schoolkinderen.
12. Football-Club.
13 Maatschappij van Onderlingen Bijstand « De 

Broederliefde »

M. FRANCOIS BRAL
Ridder der Kroonorde. —  Burgemeester van Iseghem.o o

Benoemd den 26 Juni 1920

14. Oud Soldaten « De Leopoldisten »
1 5 . Schoenmakergilde « De Ware Vrienden »
16. Maatschappij « De Vereenigde Eigenaars »
17 . Tooneelmaatschappij « De Lustige Vrienden •»
18. Wielrijdersbond.
19. Maatschappij « De Aprilvisschers »
2 0 . Maatschappij van Doofstommen.
21. De Burgersbond.
2 2 . Boomteeltkring.

. 2 3  [.o Ble.net on Gretrvkring.
2 4 . Oud-Strijdersbond V■ O. S .
2 5 . Gewezen Soldaten « De Ware Vaderlanders »
26. Maatschappij « De Mandei koor »
2 7 . Werklieden der firma Bral-Donego.
2 8 .  Stadsfanfaren.
2 9 . Stadspompiers.
3 0 . Ambtenaren, Overheden, den Heer Burgemeester. 

Onmiddelijk na den Stoet, op DE GROOTE MARKT

Huldeb-toog der Schoolkinderen

Om 6 ure 
" ' —  FEESTMAAL —  —

Van 7 1 2  tot 10 1,2 ure op de GROOTE MARKT

M U Z I E K F E E S T
Om 7 1/2 ure, door de CONGREGATIE HARMONIE. 

Om 9 ure, door de STADSFANFAREN.

De inwoners van stad en bijzonderlijk deze 
der straten waar de stoet zal voorbijtrekken 
worden vriendelijk verzocht liunne huizen en 
gebouwen te bevlaggen.

B ij B e v e l

D e S e c r e t a r is , 

A . Werbrouck.

is e g h e m , 15 Juli 1920. 
D e S ch ep en ,

J. Coucke.

Lijst der Burgemeesters van Isegtiein
1830 -  1920.

1. Jos. Vanden Bogaerde-Maes
2. Ivo Devos-Stauthamer
2. Augustin Ignatius Demonie
4. Franc. Joann. Lefebvre
5. Franciscus Ameye-de G-heus
6. Henri De Meülenaere
7. Valère Vanden Bogaerde
8. Henri Paret-Capelle
9. Bug. Carpentier-Hamman 

10. François Bral-Donego

1830-1832
1832-1835
1835-1839
1840-1870
1871-1874
1874-1900
1900-1904
1905-1908
1908-1919
1920-

H E T GEZAG.
De eerbied voor het gezag gaat weg 

uit de maatschappij ; ’t is jammer genoeg 
voor de maatschappij zelve. Met socia- 
lismus draagt daar de groote schuld van.

Elkeen moet zooveel hij kan het gezag 
doen erkennen en doen eerbiedigen.

Wie voert er gezag ? Wie is er over
heid ?

Er is eene opperste overheid : God,
de Regeerder van hemel en aarde, alles, 
volstrekt alles is aan God onderworpen 
en elk redelijk mensch moet God erkennen 
en dienen als opperste Heer en Meester.

Er is ook eene wettige overheid. Deze 
is of geestelijk of wereldlijk.

De geestelijke overheid is voor de Kerk 
m hare instellingen ; de bureerlii kp

DRUKKER-UITGEVER
J .  DE BUSSCHERE-BONTE
Rousselarestraat, 95 
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overheid is voor de maatschappij en 
hare inrichtingen.

Geestelijke overheden zijn dus aan
het hoofd van . de H Kerk, van een
Bisdom, van eene parochie, van een
klooster, enz. Die wetlige overheden zijn 
de Paus, de Bisschop,- de Pastor, de 
Overste, enz.

Wereldlijke overheden zijn aan het
bestuur van een land, van eene provin
cie, van eene gemeente, van een huisgezin, 
van eene school. Alzoo zijn wettige 
overheden de Koning, de Gouverneur, 
de Burgemeester, de Ouders, de School
bestuurders, enz.

Waarom moet er een gezag zijn ? 
Omdat er zonder gezag geene enkele 
inrichting kan bestaan. Zonder overheid 
en is er geene orde en geene maat
schappij mogelijk.



De socialisten verwerpen alle gezag, 
« Noch God, noch meester * dat is 
hunne leuze, en dat is alleszins eene 
van de grootste dwaasheden j van het 
socialismus. Want ze zeggen dat ze van 
geene overheid willen weten, en ze stellen 
zei ven overheden atn, en er en is 
nievers meer dwingelandij dan in het 
sociatistisch bestuur. Ze kruipen voor 
de voeten van eenige leiders. (Leest de 
geschiedenis van Vooruit. Peist op het
geen nu gebeurt in Rusland.

Uit de noodzakelijkheid van het gezag 
volgt de plicht van gehoorzaamheid, is 
er een overheid noodig, zij moet erkend 
en geëerbiedigd worden De overheid 
moet gebieden en wetten en bevelen 
geven ; de onderdaan moet gehoorzamen 
en de bevelen of wetten onderhouden.

’t Sprpekt van zelf dat. de wettige 
overheid geen recht kan hebben op 
eerbied en gehoorzaamheid wanneer de 
overheid zelve hare rechten te buiten 
gaat of hare plichten te kort blijft, b. v. 
alle burgerlijke overheid moet de geeste- 
hjke belangen van het volk voorstaan, 
en dat meer dan alle stoffelijke belangen ; 
de burgerlijke overheid moet zorgen voor 
katholiek onderwijs, moet verbieden al 
wat de goede zeden kan benadeeligen, 
De overheid moet zorgen voor alle on
derdanen en de eenen niet bevoordeeligen 
en de anderen niet benadeeligen

Daarom verdient ook het gezag nog 
meer eerbied om des wille dat er zoo
veel ondank is aan het gezagvoeren 
Bij alle gezag is er krachtdadigheid 
noodig en dit misdoet sommigen Hoe 
kleiner de kring is hoe gemakkelijker 
gezag. De moeilijkheid en de last van 
het gezag vergrooten naarmate er meer 
onderdanen en meer belangen zijn.

Elke overste doe zijnen plicht, elke 
onderdaan eerbiedige het gezag.

BimenlaiÈcl Oïerzicbt.
Nabeschouwingen over het 

Guldensporenfeest.

Niettegenstaande de verdachtmaking, (wij zijn 
er aan gewoon sedert den wapenstilstand) is 
het guldensporenfeest in geheel Vlaanderen met 
geestdrift gevierd geweest,

In Antwerpen en Brussel wierd de optocht 
verboden door het Stadsbestuur. Schande over 
degenen die" door hun houding aanleiding ge
geven hebben tot de bloedige botsing van Ant
werpen.

Heeft de groote oorlog voor recht, beschaving 
en menschheid, dien eerst en vooral de Vlamigen 
hielpen winnen, geen vrijheid gebracht in het 
eigen land? Wij willen ons recht tegenover de 
franskiljons, tegenover de hatelijke fransch-bel- 
gische pers, die de gemoederen vergiftigten de 
beigen verdeelt door zijn domme en dwaze 
verdachtmakingen.

Wanneer nadert het uur, waarop een' Vla
ming niet meer misprezen, verdacht en veracht 
worden zal omdat hij een « Vlaamsche leeuw » 

.zingt, Vlaamsch voelt en Vlaamsch is ? Weg 
met al dezen die de belgische vlag gebruiken 
om het onrecht‘te verdedigen en de helft van 
hun volk te onderdrukken. Wij hebben het 
recht te vieren wat we lief 'hebben en wat de 
grootheid maakt van ons volk. De Vlaamsche 
feestdagen zijn ook Belgische feestdagen. En 
het blijft een eeuwige schande, dat eenVlaamsche

E j W I L I U S
H I S T O R I S C H  T A F E R E E L  

uit den tijd der keizers Decius en Valerianus  
249-260

door A. D. C rake , B. A. 
naar het engelsch bewerkt door J. C. M. W eale .

«  Geene aardsche liefde! wat wilt gij zeggen ? 
Men zou wel denken dat gij op het punt zijt, 
gelijk de priesters van de Egyptische Isis, on
gehuwd te blijven. »

«  Spreek noch van Isis noch Flora ; God beware 
mij van hen te vereeren. »

«  God beware mij ! welke God ? En nu valt 
het mij in, Emilius, dat gij waarlijk schier een 
atheïst geworden zijt. Gij hebt allen waren eer
bied voor de góden verloren. Wanneer wij 
koeken aan de Lares offeren, of wijn plengen voor 
Vesta, zijt gij onsteld, als waren het booze 
duivelen die wij aanroepen ; de namen zelfs van 
Jupiter, Venus, Mercurius, zoo dijwijls op uwe 
lippen in andere tijden, vallen er niet meer af. 
Antwoord, wat wii dat al zeggen ? »

« En wat zijn toch die góden dat wij hen zou
den verheerlijken ? » vroeg Emilius : « zeg mij, 
zuster lief, zoudt gij voor vader willen hebben 
iemand die van inborst geleek aan Jupiter, of 
eene moeder gelijk Venus, veel meer, eenen 
broeder gelijk Mercurius ? »

Het was een genadeslag, en Cornelia zwèeg.
« Toch, » zeide zij, na eene stonde twijfelens, 

«  zoudt gij moeten gelukkiger zijn. Zie eens welk 
een schoon landhuis, welke prachtige hoven ; 
hier is de woning waar gij uwe jongelingsjaren 
in gesleten hebt ; uwen mannenlijken leeftijd zult 
gij er insgelijks in doorbrengen. Alles wat de

jongen dood geschoten werd omdat hij een der 
Nationale feestdagen van Belgie vierde.

Die, dit niet verstaat, mag zich bij het ge
tal rekenen der patriotards, die meer houden

■ van een vreemd land dan van hun eigen volk. Wij 
Vlamingen beminnen en eerbiedigen Frankrijk'; 
doch nimmer zullen we het offer brengen van 
ons  ̂bestaan, en Van onze taal voor de liefde 
van een vreemd land.

Door het hoofdbestuur van het « Algemeen 
. Vlaamsch Verbond -> werd de volgende telegram 

verzonden : De familie Vanden Reeck. Het 
« Algemeen Vlaamsch Verbond •> uit naam zijner
400.000 leden betuigt aan de familie Vanden 
Reeck, zijn innige deelneming in haar diepen 
rouw.

Herman Vanden Reeck is gevallen als slacht
offer van zijne hooge liefde voor Vlaanderen.

Het Vlaamsche volk zal he.- aandenken van 
zijn martelaarschap in eere houden.

DE KAMER.
De ouderdomspensioenen hebben, gelijk ik 

verleden week zegde, eene verwarde bespreking 
uitgelokt. Minister Poullet (kath.)"steunt erop, 
dat het kosteloos pensioen een zuiver over
gangskarakter heeft, ziehier welk amendement 
aangenomen werd : een jaarlijksch pensioen 
wordt (op zekere voorwaarden) verleend aan 
de beigen, die den leeftijd van 63 jaar bereikt 
hebben, voor Januari 1858 zijn geboren en in 
Belgie verblijven.

M. Heyman (kath.) bekampt heftig den mi
nister Wauters orn de verdeeling van het land 
ui kategoriün. Thibbaut (kath.) vind het on
redelijk, dat de belanghebbenden het pensioen- 
bedrag zal genieten, dat geldt in de gemeente, 
waar hij zijn werkelijke woonplaats heeft op 
den leeftijd van 60 jaar. — dat strijdt met de 
rechtveerdigheid. — Onze Volksvertegenwoor
diger Degrbve zegt dat de kath. Vlaamsche 
werklieden geen vrede zullen hebben noch met 
het onrechtvaardig stelsel der kategoriën, noch 
met de onrechtvaardige woonstbepaling op 60 
jaar. Er zullen 3 kategorien zijn van pensioenen : 
gemeenten met meer dan 25,000 inwoners, (720 fr. 
pensioen) — gemeenten met 5.001 tot 25.000 
inwoners, (660 fr. pensioen) — gemeenten.van
5.000 inwoners en min, (600 fr. pensioen). . 

Heyman (kath.) lacht met de kiespropaganda
der socialisten voor het pensioen van 720 fr.

-  en zie ze komen met andere voorwaarden 
voor de'i dag ! ..

Daarom dienen de katholieken een amende
ment in voor de afschaffing der hategoiHen : 
ze willen een pensioen van 720 fr .  voor allen. 
De stemming grijpt plaats : en 62 antwoorden 
neen — 51 ja . Het amentement van het pen
sioen van 720 fr. voor allen werd dus ver
worpen door socialisten en liberalen tegen 
katholieken.

Onze rooden  mochten dan een plakbrief nit- 
hangen in Iseghem ten voordeele van het pen
sioen van 720 fr ., wanneer ze er tegen stemmen 
in de Kamer. Niemand in Iseghem kan 720 fr. 
trekken ; slechts 660 fr . bedraagt het pensioen 
voor de Tseghemmenaren. Wiens schuld is dat ! 
de katholieken stemmert voor het pensioen-van 
720 fr. Wacht u van de roepers !

Een artikel van de wet bepaalt, dat de maxi
mum pensioenbedrag verminderd wordt met 
het bedrag van de bestaansmiddelen naar een 
glijdenden rooster door de wet vastgesteld. De 
wet werd'gestemd in eerste lezing..

De interpellatie van Fr. Van Cauwelaert (kath.) 
over de bloedige guldensporenfeesten te Ant
werpen werd uit gesteld tot den terugkeer van 
den Minister van Binnenlandsche zaken uit Spa.

Do achiarenwerk'lxg en de acht en veertig- 
urenweek werd dees week ook besproken.
M. Marck (kath.) legt het standpunt uit der 
kristene arbeiders : in princiep treden ze de 
wet toe. Degreve (kath.) verdedigt het prin
ciep der wettelijke regeling van den arbeidsduur ; 
hij steunt erop dat lange apbeidsdagen tot 
overproductie leiden en deze maar al te dikwils 
een verderfelijken invloed uitoefenen op de 
loonen ; een korte arbeidsdag zal voor onze 
werklieden een echt familieleven mogelijk maken.

M. Van Hoegaerden (lib.) is tegen de wet
telijke regeling van den arbeid niet gekant, 
maar vraagt eene trapsgewijze vermindering 
volgens de omstandigheden. Hij valt de socialis
ten aan alsook de leerstelsels van Karl Marx

zinnen streelen kan hebt gij. Geen vermoeiend 
werk moet gij doèn ; de twisten en de driften 
der groote steden zijn verre, zeer verre van 
het vaderlijke huis verwijderd. Hoe diep ook 
het keizerrijk gevallen zij, hier toch mogen wij 
leven gelijk in de gouden eeuwen der Republiek. 
De liefde mag er zoo zuiver zijn als die van 
Cornelia of Virgilia, de moed en de eer zoo 
onbevlekt als die van Brutus of Regulus. »

« En wat hierna, mijne zuster, wat na de 
dood? Zal er geen uur slaan, datons oog slui
ten zal voor al dien ijdelen glans ? »

«Natuurlijk moeten wij sterven; maar de vrome, 
de kloekmoedige, wat heeft hij van de dood 
te vreezen ? »

« En wat dan ? »
« Wij zullen eene glorierijke nagedachtenis 

op aarde gelaten hebben, die ons overleven zal, 
en waar wij, als ’ t ware zullen in leven ; 
vrienden zullen onze naam met dankbaarheid 
en liefde uitspreken, en wij zullen in hunne 
herten nog wonen, »

« En is dat al ? Leven, blijde gelukkig leven, 
wegkwijnen in een eeuwigen winter ! En wat 
is onze belooning ? Eene plaats in het geheugen 
van enkele vrienden. En deze herinnering, hoe 
lang zal zij duren ? Eenige jaren, wat zeg ik ? 
Eenige maanden ; en dan zullen wij zijn, alsof 
wij nooit geleefd hadden. Is het leven dan 
weerd dat wij er voor leven, wanneer wij 
vriend na vriend van ons zien weggescheurd, 
wanneer wij als in letters van vuur op het hert, 
dat nog bloedt aan eene versehe wonde, ge
schreven zien : nimmermeer ! nimmermeer ! »

« Broeder, waarom hitst gij u aldus op ! Wij 
kunnen het niet helpen ? »

«Ja  wij kunnen het helpen, wij kunnen het 
helpen. O ! Cornelia, wat, indien het Geloof van 
den Nazarener het echte Geloof ware ? *

en de Internationale van M. Vander Velde. 
Als voorzitter van het Nationaal komiteit, 
houdt hij staan, dat 20.000 socialistische werk
lieden van Luik voor den Duitsch gewerkt 
hebben en wij hebben ze gevoed.. (Hier volgt 
een oorverdoovend lawaai op de socialitische 
banken). De spreker bekampt de bewering van 
den Minister als zoude de voorbrengst. door den 
achturen arbeid niet verminderd worden. Daar
door zullen de kolen 23 fr. opslaan----- Delvigne
(soc.) zegt dat grootere opbrengst moet 'ver
zekerd worden door technisch herin rich ting. —
M. Van Schuylenberg (kath.) en hevie (kath.) 
zeggen dat dit wet voorstel .lang op het kristen 
programma staat en het S urendag geen na- 
deelige gevolgen zal hebben op de nijverheid.

Het Vrouwenstemrecht.
I)e Commissie der 21 heeft de amendementen 

van M. Carton de Wiart en M. Vandevyvere 
verworpen.

In geval men tot geen oplossing komertzou 
stelt M. Mechelynck volgende overgangsmaat
regel’ voor: « In afwachting dat een nieuwe 
formule art.. 47 vervange blijven de voorwaarden 
van kiesrecht voor Kamer en Senaat zooals 
zij werden bepaald door de wet van 9 Mei 1914.

De CONFERENTIE VAN SPA.

’t En loopt opgeeii wieltjes te Spa. De duitschers 
hadden begonnen met hunne neuze voorbij te 
klappen, en uit te langen dat ze nog wel een 
millioen soldaten hadden, en alle soorten van 
redens aan te hâlen om er te mogen 200,000 
tot 250,000 houden : doch voor de eensgezind
heid van de verbondenen hadden ze moeten 
toegeven, en schikkingen nemen om te ont- 
wapenen.-

Daarna kwam de kwestie van de kolen.
Om die kwestie, alsook om de kwestie der 

schâvergoeding te verstaan moeten wij ons her
inneren dat Duitschland niet alleen een mili
tairen maar ook een ekonomischen oorlog ge
voerd heeft. De duitschers wilden niet alleen 
de vijandelijke legers verslaan ze wilden ook 
de vijandelijke nijverheid vernietigen om voor 
goed meester te zijn van de wereldmarkt en 
al het goud naar Duitschland te doen toestroomen. 
Met dat doel hebben zij in Belgie yen Frank
rijk, in geheel* het bezette gebied, alle machie- 
nen die zij können meevoeren naar Duitschland 
gevoerd, eu ’ t gene zij niet meegenomen hebben 
beschadigd en doen springen.

Alzoo meenden zij gingen de beigen en’ de 
franschen in de onmogelijkheid van zelf iets 
te fabrikeeren, wel genoodzaakt zijn in Duitsch
land te koopen, en zoo moest voor de duitsche 
nijverheid een tijdperk ontstaan van ongehoorden 
bloei en rijkdom. *

Een deel van Frankrijk en was niet bezet, 
en daar bleef de nijverheid ongedeerd. Doch 
de duitschers hadden ook het middel gevonden : 
Machienen hebben is veel, maar ’ t en is niet 
al ; ge moet kolen hebben om die machienen. 
te doen gaan, en de duitschers die de streek 
der fransche koolputten in hunne macht hadden, 
hebben die koolputten zoodanig toegetakkeld 
dat er in jaren geen kolen meer zullen uitkomen.

De oorlog is tegen de duitsche berekening 
uitgevallen : en het . vredeverdrag van Versailles 
heeft hun de verplichting opgeleid aan Belgie 
en Frankrijk de kolen te leveren die wij kunnen 
te kort komen.

Elzas-Lotharingen met het Saargebied komen 
aan Frankrijk, in Opper-Silesie, waar ook kool
putten zijn, moet het volk nog stemmen of 
het wil Duitsch zijn of Poolsch, zoodat Duitsch
land daar niet zeker en is ; ’ t en bleef dus 
maar het Ruhr^ebied over waar ze kolen kunnen 
uithalen met de macht : en als ze 2,400,000 
ton maandelijks moeten leveren aan Belgie, 
Frankrijk en Italie, ze zitten zelf in de nauwg 
schoentjes : ze moeten immers nog kolen leveren 
aan Holland, Zwitserland, enz. in verwisseling 
voor etelijk waren en grondstoffen voor hunne 
nijverheid.Zoo kan het gebeuren dat hunne eigene 
fabrieken moeten stille leggen bij gebrek aan 
brandstoffe.

Het meisjs verchrikte. als trad ze op eene 
slang; zij keek haren broeder vlak in de oogen, 
verschoot haar rozekleur, en werd doodsbleek.

« Emilius, » zeide zij, «  O, lieve Emilius, 
spreek zoo niet ; de Nazareners die kleine kin- 
derkens verslinden, die het hoofd van eenen 
ézel aaubidden, die —  »

« O, zwijg, Cornelia, gij verscheurt mij het 
hert. »

Emilius kon zijne aandoening niet langer ver
bergen ; hij weende, terwijl zijne zuster gansch 
onthutst, naar eene vraag zocht, waarvan het 
antwoord voor haar niet verpieterend wezen 
mocht.

« Neen, neen ! het kan niet zijn, » stotterde
zij-

« Zuster, » zeide hij eindelijk, «indien gij ooit 
hoordet dat i\, uw broeder, een ïnoordenaar 
van kleine kinderen ben, of zulke ijselijkheden 
bedrijf, gelijk die waar gij vau spreekt, zoudt 
gij het kunnen gelooven ? Zoudt gij vast blij
ven in uwe liefde voor uw armen broeder, 
wât ook de wereld zeggeu moge ? »

« Dat moet gij niet vragen, lieve Emilius ; 
O, wie zou u durven beschuldigen ? »

Daarop drukte hij hare hand, en was weg 
Cornelia was als van den donder geslagen. 

Zij bleef eenen tijd lang sprakeloos en boomstille 
staan Eindelijk snikte zij :

« O !  een schrikkelijk geheim weegt op het 
hert van Emilius. Ik vrees voor groote onge
lukken. De goc'en behoeden er ons v o o r ! »

Dus zuchtende, keerde zij door den hof huis
waarts ; dien nacht sliep zij niet gerust.

X II.
Een dreigend Onweder.

Dergelijker gesprekken tusschen Emilius en 
zuster waren zeer gewoon. Zij deden dgn jon
geling groote pijn aan het hert.

Wordt voortgezet.

Na die bemerkingingen kunnen wij bete 
sommige zaken verstaan in de verhandeling® 
te Spa:

Duitschland heeft voorgesteld zelf de verwoest 
streken te herstellen. De verbondenen hebbe, 
dat niet aangenomen. Waarom ? — Omdat Duitsch 
land zoo zonder slag of stoot'weer in ons lan 
kwam : duitsch volk, duitsche propagande, a 
duitsche ware, ’ t was in eenen keer de duitsche 
nijverheid op éene hoogte brengen dat af  
concurëntie met Duitschland voor eene eeuw 
onmogelijk bleef ! ’ t lia is immers de duitsch' 
nijverheid niet die wij moeten ophelpen, 't i 
de onze.

Ze moeten dus heuge tegen meuge kolen leveren 
al moesten z ’er zelve zonder zitten.

Van daar hunne razernij.
Een duitsche nijveraar, Herr Stinnes, een 

echte duitsch, heeft in de Conferentie te Spa, 
bot gelijk een duitsch dat kan, te verstaan 
gegeven dat ze zooveel geen kolen en wilden 
leveren als ze beloofd hadden te Versailles. 
Ze hebben dat heerschap te verstaan gegeven 
dat beleefd zijn nooit geen misse en is, en aan 
Dr Simons, den gezant van Duitschland ge-i 
vraagd wat Duitschland eigenlijk ging doen. ;

Simons stelde voor : Van af October 1920
1.400,000 ton maandelijks, en van af October 
1921 1 .7 0 0  000 ton per maand : op voor waarde 
dat de mijnwerkers beter gevoed worden : ze 
zijn uitgeput, en kunnen niet veel werk meer 
leveren.

Dat zij alzoo spreken en is niet te verwon
deren, maar z’eu gaan daarmee onze mannen 
niet bij ’t vier zetten : Minister Delacroix,
voorzitter der Conferentie heeft hun te verstaan 
gegeven dat wij daarmee in -’ t geheelé niet te
vreden zijn. De Conferentie is geschorst om te 
bespreken welke maatregelen te nemen zijn. 
De duitschers in plaats van ’t verloop der be
sprekingen af te wachten zijn naar huis ver
trokken.

Generaals Foch, Wilson en Maglinse zijn 
seffens bijgeroepen. Als de duitschers niet toe 
en geven zal waarschijnelijk nieuw gebied in 
Duitschland bezet worden, misschien wel het 
Ruhrgebied. Dan zouden wij kolen genoeg 
hebben, en misschien eenen nieuwen oorlog erbij, 
Of ten minste eene revolutie in Duitschland.

ARMENIE.
Men weet dat America het mandaat over 

Armenio geweigerd heeft. Frankrijk en Engeland 
hebben elders hunne handen vol. De Patriarch 
der Armenianen is naar Spa gekomen om te 
vragen dat Belgie dat mandaat zou aannemen, 
't Zou wel kunnen gebeuren dat Minister De
lacroix over de zake spreekt in de Kamers. 
In alle geval moeten wij zien dat we daar 
in geen strop en 1 lopen.

TURKEIJE.

Terwijl dë grieken de turksche nationalisten 
bestrijden in Asie, en Brousse bezet hebben 
gaat de strijd ook zijnen gang in Europa.

Grieken, Franschen en Èngelschen staan voor 
TchataMja, en van eenen anderen kant jagen 
ze de nationnalisten op om ze in Adrianopel 
te vangen, ’t En zal niet lange duren, zeggen 
ze, eer gansch Thracie van dat goed gezuiverd is.

VAN HIER EN DAAR.
De polakken en stellen ’t maar kwalijk tegen 

Rusland, Frankrijk, en bijzonderlijk Engeland, 
die eenen sterken poolsc'hen staat wilden, en 
Rusland geerne hadden verzwakt gezien, en 
daarom onder duim het poolsch imperialisme 
steunden, zullen er moeten voor gedoen. Er 
is weer sprake vau vrede tusschen Rusland en 
Polen. Men spreekt van aan Polen te geven 
wat eigenlijk piolsch is en niets meer. Dat 
zou misschien don poolschen grootheidswaan 
niet voldoen, maar ’t ware redelijk.

In Bolivie is eene revolutie uitgebroken. 
President en Ministers zijn gevangen. Pautista 
Saevedra staat aan ’t hoofd van ile beweging.

Keizerin Eugenie, weduwe van Napoleon III 
is te Madrid overleden ln den ouderdom van
91 jaar. Men zegt dat zij goede ehristene was. 
Bij haar testament geeft zij haar goed te 
Farnborrourgh aan Prins Victor Napoleon en 
Prinses Clementine. Haar roerende ..goed komt 
grootendeels aan de Koningin van Spanje.

De Bolchevistengaan vooruit in Noord Persie, 
z i j  z i j n  zegt men t: Teil T a n .  Rusland tracht 
zijnen oudeu invloed in Persie weer te krijgen.

STADSNIEUWS.
Onze gulden sporenfeesten.
Voorzeker zijn er weinig plaatsen waar de 11 

Juli Z90 goed werd gevierd als in Iseghem. De 
bevlagging was bijna algemeen, dat alleen bewijst 
dat de bevolking met hert en ziel de helden van 
1302, wil huldigen en den roemrijken slag her
denken, die de grondsteen legde voor het welzijn 
en de onafhankelijkheid van geheel Belgie. Wat 
Vlaanderen dan uitwerkte werd het geluk van 
Belgie on ’t is dan ook met recht en reden dat 
die gebeurtenis herdacht en gevierd worde niet 
alleen door alle Vlaamingen maar ook door alle 
vaderlandslievende Belgen.

Zondag nammidag hielden de oijd-strijders uit 
den grooten wereldoorlog eenen optocht naar het 
standbeeld van onze gesneuvelden. Bij het beeld 
wierden vaderlandsche. redevoeringen gesproken 
door Joseph Strobbe en Jules Vandommele. ’t Is 
waarlijk oen schoon gedacht dat de strijders van 
1914-1918 de strijders van 1302 willen huldigen.

s Avonds gaf het muziek van de Congregatie 
een prachtig concert aan de leden en eereleden 
van e Congregatie, ’t Was een echte vaderlandsche 
feest : schoone muziekstukken kunstvol uitgevoerd 
en wonderwel afgewisseld met onze schoonste 
vlaamsche en vaderlandsche liederen. Dezen keer 
was ’t een feest in open lucht tusschen de groene 
en bloeiende perken waarin do oude speelplaats 
herschapen is. De honderden airtwezigen genooten 
daar aangename uren, en wenschten dikwijls zulke 
feesten te inogeu bijwonen. De Congregatie leeft! 
Zulke feesten geven kunstgenot en ontwikkelen 
vaderlandsliefde.



V ijle n  e n  H a s p e n

Bijzonderwerkhuis voor HERKAPPING
M e t a a l z a g e n

GUSTAF COMHAIRE en ZOON
Chartreuzenlaan, 28 , GENT.

NIÉT verwarren met huizen vau deuzelfden naam

— Maandag morgen hebben voorbijgangers zeke
ren Auguste Van Eeckhoutte peerdengeleider, vinden 
liggen op deu steonweg naar Lendelede. Hij was 
waarschijnlijk door een voertuig overreden en had 
eene groote wonde aan het hoofd. Hij werd eerst 
in eene naburige woning gedregen en later naar 
het hospitaal van Lendelede overgebracht. Zijn 
toestand is zeer gevaarlijk.

— De Heer Pirmin Neyrinck heeft verledeue 
week zijn examen met onderscheiding afgelegd bij 
de Hoogeschool van Leuven. Iu Februari laatst 
legde hij een eerste examen af, nu in Juli een 
tweede ! Tw. e examens in eenige maanden tijds. 
Dat strekt te zijner eere ! Onze beste gelukwenschen !

Het Burgerlijkeereteeken 1 91 4 48  is toegekend 
aan den E. H. Delputte, gewezen onderpastor1 op 
St-Hilonius te Iseghem, thans Pastor van Le Touc- 
quet-MoïCroen. Hertelijken proficiat aan dezen 
verdienstvollen Heer.

Morgen namiddag inhuldiging van den Heer 
Bral als Burgemeester van Iseghem. Iedereen doe 
mee, om zonder vele onkosten . de feest aange
naam en luisterlijk te maken. Er zijn boven de 
honderd inschrijvingen voor het feestmaal. Dit 
bewijst een algemeene deelneming in de feesten. 
Alle huizen bevlaggen.

— Maandag namiddag tusschen 4  en 5 ure"* 
heerschtte een schrikkelijk on weder boven Iseghem. 
Bliksem en donder volgden elkaar met eene onge
hoorde snelheid en een afgrijselijk geweld en 
daartusschen een schrikkelijke stortregen. Zulke 
onweders hebben we weiuig gezien in ons leven.

Ook heeft de dondor iu verschillige plaatsen 
gevallen in en buiten stad. En een; Ongeluk dat 
geheel Iseghem betreurt is de* dood van Karei 
liogaert, landbouwer, Katteboomstraat. Die vader 
was met eenea zoon bezig aan het in hagen zetten 
vau zijn vlas. In ’t geluchtte kwamen de onweers
wolken al dikker en dichter bij elkaar ; vader en 
zoon waren uaerstig aan ’t werk, au wilden nog 
te rapper dóórwerken voor het opkomend onweder. 
De zoon deed nog opmerken dat er lijk twee donder
vlagen malkaar tegengingen, en zei : Vader dat 
zou zeker schrikkelijk zijn, moesten die twee 
vlagen uitbreken. — ’t Kan wel zijn antwoordde 
de vader. — Twee andere zoons riepen vau aan 
de hofpoort dat vader eu broeder moesten komen 
eteu en vader en zoon deden nog eenige oogen- 
blikken voort aan hun werk, en almeteens brak 
het onweder los ; een schrikkelijke bliksemslag 
doorkliefde de lucht en een geweldige donderknal 
volgde onmiddelijk en ongelukkiglijk vader en zoon 
waren getroffen door de geweldige elektrische 
strooining : Vader was op deu slag dood ; de zoon 
was van zijn zelvon. De zoon is gebeterd en zal 
geen letsel behouden. De vader werd donderdag 
begraven, 't Is een schrikkelijke slag voor die 
schoone talrijke familie !

Karei Bogaart-Vandenberghe woond op het hof
stedeken van de Kinders Ghekiere, gelegen tusschen 
de Katteboomstraat en de Winkelhoek. In 1906 
toen hij daar nog niet lang boerde heeft hij een 
brand onderstam in schuur en stallen Sedert 
1 8 9 5  heeft er in Iseghem zulk geen onweder 
meer plaats gehad, toen Vrouw Emiel Geldhof 
dood gebliksemd werd in hare wcjning op klein 
Harelbeke.

Ingezonden
Aan den HHr Opsteller

van « De Iseghemnaar »
Gezien gij de vrijheid hebt gekomen mijn arti

kel uit « De Standaard » over te nemen in uw 
blad, iets waarover ik U geen opmerkingen weet 
te maken, zou het mij toch zeer aangenaam zijn, 
enkele waorden te willen plaatsen, ten einde alle 
dubbelzinnigheid weg te nemen die zouden kunnen 
voortspruiten, uit de enkele regelen, waarmede 
het artikel is voorafgegaan.

Hier die kleine wijziging :
Ten einde alle misuitleg te vermijden over ie t 

artikel « Onze Schoennijverheid » door mij onder
schreven en in de « Iseghemnaar » over genomen, 
houdt ik er aan te verklaren, dat dees schrijven 
van mij uitging met het doel, niet langer, door 

•domme, opzettelijk gewilde valsche voorstellingen 
in « LeT'Peuple » vooral, onze schoenmakers — 
werklieden te zien het brood uit hunne mond 
nemen.

Natuurlijk is alles in rechtveerdigheidsziu ge
schreven en moet het ten- goede komen aan onze 
nijverheid.

Dat het eene verdediging is van de patroons, 
zulks kan waar zijn voor dezen die zich tevreden 
stelden met eerlijke winsten.

Steeds in het vervolg, zooals in het verleden 
blijf ik mijne beginselen getrouw, de waarheid

voor alles, ’ t is even aan wie zij ten goede komt, 
als er onze nijverheid niet mede benadeeligd en 
oiize werklieden er profijt uit kunnen trekken.

D’Hont Leopold.

FEESTZANG
met ç

-  GYM NASTISCHE OEFENINGEN -
uitgevoerd

door do leerlingen der Knechtenschoo! H. Hert 
bij de inhaling van 

den Heer François Bral als Burgemeester der 
Stad Iseghem.

I
't Is nogmaals feest in Isegh em ;
Ons volk is weer aan 't vieren :
’ t Geeft eer, bréngt lo f en 1 huid’ aan Hem 
Die ’t w ijslijk zal bestieren.
De schooljeugd komt hier ook een wijl 
Haar huid’ en eer Hem geven.
Zij roept Hem .: « Burgervader, heil !
En mocht Gij lange leven ! »

II
Het volk stapt blij straat uit straat in,
Langst schoon bevlagde huizen,
In groepen waar de broelermin 
De vreugde door laat suizen.
Wij ook, de schooljeugd stappen mee 

,, A l zingend door de straten 
En juichend : « Meester onzer stee 
Mocht Gij ons aooit verlaten ! »

III
Ons wenschen klinken zoet en hel
En wezen blijde maren
Voor U, die ’t volk door « wee en wel »
Moet leiden naar welvaren.
De jeugd beloofd U, Burgervaâr,
U eerst en laatst te steunen ;
Voor ’ t welzijn van ons al te gaar 
U steeds haar hulp te gunnen.

Op de feest der Vlaamsche Meisjesboad.
Het was een mooie gedachte voor de Vlaamsche 

Meisfesbond, zulk een puik feest te be leggen ,ter  
gelegenheid van het Gulden sporen feest : De
leden hadden geen moeite gespaard om een dege
lijk  programma aan te bieden. Zang^sp'd en voor
dracht wisselden af met zooveel kieskeurheid, dat 
de ergste fijnproevers hun voldaanheid uitdrukten, 
zoowel wat den keus der nummers, als met de uitvoering 
betreft. De Vlaamsche-Meisjes zijn dus de baan- 
breeksters, om te bewijzen dat ons volk vatbaar 
is voor hooge, eigen kunst, en dat men niet hoeft 
te grijpen naar platheden, om een feest op te luiste
ren. —  Het is verheugend aan te stippen hoe onze 
meisjes hun taal zuiver wisten te spreken. Alwie 
weet —  en eenieder weet het hoe de Vlaamsche 
taal verwaarlorsd en verasschepoesterd werdt in onze 
pensionaten, zal dien vooruitgang naar waarde 
schatten — Vlaamsche meisjes, moeders vau morgen, 
u valt de groote eer te beurt, onze taal weer op 
dan troon te* plaatsen in de huisgezinnen. Gedenkt 
het woord waarmede uwe voorzitster het feest in
zette : « Wij willen ons bekwamen om ' door 't 
aanleeren van onze taal goed ta ^doeu rondom ons 
op alle gebied. » Het is nu ongeveer een jaar dat 
ge streeft om dit doel te verwezenlijken... Ge zijt 
u misschien niet bewust welk ’n onzeggelijk goed, 
die werking uitoefende, op u zelven en op uwe 
medeburgers. Uwe invloed is sterker dan gij zelf 
denkt... en uwe samenwerking met de beste meisjes 
uit alle standen, zal er machtig veel toe bij dra
gen om in onze stad dat eerlijk gevoel levendig 
te houden dat Vlaamsche vrouwenadel en vrouwen 
trots heet.

Wanneer volgen de Iseghemsche jongelingen 
’t voorbeeld van bune Vlaamsche zusters? «O f denken 
ze misschien 'dat de Vlaamsche meisjes geen tegen
kantingen hebben gehad? Er woonde ten dien tijde 
een slechte profeet in de .stede, die voorspelde en 
liet drukken dat de Vlaamsche-Meisjesbond een 
dood geboren kind was ! » Maar dat kind leeft... 
én zag reeds veele andere kinders sterven ! Hulde 
ook aan 'den feestredenaar E. H. Vati Cappel... 
Zijn vast en overtuigend woord heeft vele, harten 
geraakt. Niet eene van de toehoorders, die ’ t be
lang van 1302 niet heeft leeren beseffen. — Allen 
voelden mee... en luisterden gretig.

E. H. Spreker heeft zijn doel bereikt meer waar
heid, — meer liefde verwekt voor onzen Vlaamschen 
strijd. K.

HÄNDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk  
"W estm inster Stout 

Schotli-ale — Pâle-ale.
V e r k o o p  v  a n  " W i j n e n

HANDEL in KOLEN.

-■CREDIT FONCIER DE BELGIQUE - -
(BELGISCH GRONDCREDIET)

N a a m l o o z e  M a a t s e H a p p i j  g e s t i e h t  i n  1 S S 5

Maatschappelijke zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

Ï I V D A T t i P f r i i ’ ! FTP1 V n V r iF iV  °p ^en voe  ̂ yau merkelijk verminderde tarieven zonder
voorafgaandelijke kosten namelijk om het aankoopen 

van Huizen en Gronden en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken..
(Geld opvolgentlijk gestort binst den loop der werkingen zonder verlies van intresten). 

RECHT van door La Royale Beige, mits eene zeer gematigde premie de terugbetaling, bij 
sterfgeval, ta doen verzekeren van het verschuldige kapitaal.

B E R I C H T .
Ter gelegenheid van de inhuldiging van M. Bral 

als Burgemeester, noodigt de Commissie der Stads
fanfaren hare eereleden uit om in den stoet achter 
bet muziek zich bij haar te vervoegen.

Bijeenkomst in het DAMBEBI) om 2 1/2 ure.

B E R I C H T .
De leerlingen, die gedurende de jaren 1915, 

1916 en 1917 den beroepsleergaiig voor patroon- 
snijden gevolgd en aan het examen deelgenomen 
hebben, worden uitgenoodigd om Zondag 25 Juli, 
na de Hoogmis, te komen naar het Gildenhuis 
waar de diplomas zullen uitgereikt worden.

Namens den Beheerraad 
der Vakschool voor Schoenmakers, 

E. V a n  C a p p e l , 
Bestuurder.,

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Irma Verscheure, dv. Cyriel en Idonie Dedeckere. 
— Zolie Dewitte, dv. Cyriel en Germana Vanden- 
bulcke. —  Abel Samyu, zv. Leon en Hermenie 
Vermandere. — Arsène Verduyn, zv. Henri en 
Leonie Deblauwe. —  Godelieve Verduyn, dv. Henri 
en Leonie Deblauwe. —  Madeleine Declercq. dv. 
Aloise en Julia Provoost.

STERFGEVALLEN  :
Octavia Naessens, huish. 72 j .  echt. Evarist 

Vaudeghinste. — Benonie Oosthuyse, scholier, 9 j .  
zv. Eduard en Philomena Vandamme —  Karei 
Bogaert, k n db. 57 j .  echt Romanie Vanden- 
berghe. —  Arthur Horré, wever, 52 j .  echt. 
Romanie Verthez. — Blanche Enyhien, 3 j .  dv. 
Joseph en Julia Vasteenkiste. — Constantia Labeeuw, 
huish. 8 0 j . wed- Franciscus Allewaert.

HUWELIJKEN :
Albert Maelfait, peerdeslachter, 42 j .  en Ange

lina Vanaudenaerde, 36 j .  —  Petrus Lemiere, 
schoennn 27 j .  en Silvia Demeyere, borstelm, 25 j .

Samenwerkende Maatschappij
“ Oe Iseghemsche Schoenmakers ,,

Meenenstraat, 101, ISEGHEM.
Algemeene vergadering der leden op Zondag 

18 Juli 1920 in het GILDENHUIS Kruisstraat 
om 9 ure voormiddag.

Elk lid moet in bezit zijn van zijn bewijs 
van lidmaatschap.

DAGORDE :
1) Verslag over Beheer en Toezicht
2) Goedkeuring van den bilan en rekenin

gen van winst en verliezen
3) Herkiezing van een lid van den Beheerraad.

De Bestuurder,
Leop. D ’HONT.

ST A D  IS E G H E M

PliIJSKAMP met de. TRABOE
,  op Zondag 26 Juli

ter herberg CAFÉ R O Y A L , Nieunstraat, 
bewoond door B ,  K e e c k h o f - D e l k u e

voor t'jvas Vargrootings-Photographisn van Kermis Maandag.
S c h i k k in g e n  :

D e inschrijving zal plaats hebben van 2 tot 3 ure 
om dan stipt te besinnen, men speelt den prijskamp 
af, men bolt in peletons 4 tegen 4 .

De peletons worden uitgelol tegen welk eenieder 
speelt ; in géval van oneffen peteton speelt het 
laatst uitgelotte tegen het- eerste winnende.

Men speelt aan 10  punten.
D e prijskamp is onvergeld voor alle liefhebbers,

De Commissie ■

STOOMKETELS, 3 locomobielen, machienen, mo
toren, transmissiën, katrollen, réservoirs, metalen, 
en automobielen.
Delafontaine,42, Hovenierstraat Sent.Telef. 2046 . 

Mekanieke Steenbakkerij “ De Zwaan,, 

B a k stee n
van Ie kwaliteit, formaat der kust. 

Verzeudingen per schip, ijzerenweg en tram. 
E i g e n a a r  AUGUST C0NSTANDT,

Oudenburg, bij Oostende.

Lijfrenten en Levensverzekeringen —
gewaarborgd : 1° door overeenkomstige pandleeningen ; 2° door

*0 het maatschappelijk kapitaal en de voorbehoudingen (1 7 ,0 0 0 ,0 0 0 ) .
De Algemeene Spaar- en Pensioenkas en het Amortissementsfonds van ‘ de Leening van den Onaf

hankelijke» Congostaat bezitten voor 8,400,000 frank van die obligatiën.
Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders geheeten worden.
Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatiën, hunne terugbetaling en de betaling dor 

koepons zich wenden tot den heer OMER SAEY, W isselaar, 1, St-Jorisstraat, KORTRIJK.

HET HUIS

(JLYSSE-LOTTË, te Peruwelz-
kan u leveren

alle gevraagde Bouwmaterialen, 
Kalk in klompen

voor de landbouwers aan zeer voordeelige prijzen 
Aarzelt niet zijne prijzen te vragen.

Bekwame Timmermans worden 
gevraagd bij Jos. Martin-Vanden- 
berghe, 3 8, Steenputje, Iseghem.

Worden seffens gevraagd voor ANTWER 
PEN, tafelknecht en keuken- af ka mermeid 
gehuwd zonder kinderen of jong, zich wenden 
ten bureele van het blad.

m a r k t p r i j z e n ”
KORTR1JK, 12 Juli. — Haver, 100 tot 105 ; 

peerdèooonen, 95 tot 100 ; aardappelen, (oude) 
25-3'); nieuwe 35 tot 10 ; eieren ’t stuk, 0,34; 
koolzaadolie, 38 J tot 3S5;. lijuzaadolie,. 3 )0 tot 
393; koolzaad 145 . tot 159'; lijnzaad, 165 tot 
170; koolzaadkoeken/65 tot 70 ; lijnzaad koeken; 
80 ; sodanitraat, 107-000; ammoniak. 165-000, 
suikerij, 6,50 tot 0 ;  suikerijboonen,-00 tot 00 
hooi, 2p tot 25; strooi, 2 i tot 25

Veemarkt : koeien, 50; stieren, 51; vearzen, 
64 ; ossen, 96.

Viasmarkt : Veklroote, van 1400 tot 1700 fr. 
de baal van 100 k. ; blauw vlas, van 1700 tot 
3000 fr. de sfraal van . 100 k. ; witte vlassen 
Leieroote, van 2200 tot 210) fr. de 100 k. 
volgens kwaliteit ; dubbele oude vlassen, van 
320 ) tot 3800 fr. ; putvla.s, van 2800 tot 3500 fr. 
de I )0 k . ;  k loiian, villa, van L03 tot 125 fr. 
do 103 k. ; kloi ian,  gezwingelde, van 500 tot 
600 fr. de 100 k. ; naturen, van 900 tot 775 fr. 
de 100 k.

Beurs van Brussel.
Belgische leening Ie reeks 6 0 .0 0

» » 2° reeks 6 0 .0 0
Schatkistbons 1 0 0 .0 0
Nationale herstelling 9 4 .5 0
Gemeente krediet 4  1 /2  ° /° 9 5 .0 0

■ » » 4  %  73  00
5 » 3  %■ 6 8 .5 0

6 0 .2 0
6 0 .2 0
9 9 .8 0
00.00
00,00
00.00
00.00

Parijs
Londen
Keulen
Amsterdam
New-York

■Italie
Madrid

W IS S E L K O E R S .
9 4 .0 0  tot 9 4 .5 0
4 3 .3 7
2 8 .3 7

3 8 7 .0 0  
1 0 .9 0  
66.00

1 8 3 .0 0

4 3 .8 0
3 0 .3 8

396.00 
11.00 
7 0 .2 5

1 8 7 .0 0

I !■ F I M H » U um het aank°°Pe|i ofhm L. i _ . l l  i 11 u  II  bouwen van huizen
te vergem ikkelijken wordsn aan zesr gema
tigden intrest en mèt gemak van betaling door 
het « BELGISCH GRONDKREDIET » toe*e- 
staan a

Voor verdere inlichtingen wende i'nen zich bij 
Ph. jîlaraîtraat, 2 i, Ijsghsm

W ilt gij sterke en schoone STOVEN
wendt u tot liet huis

A. D E C 0U T E R E -D E W 7S
S tatiestraat, 34, (Kruisplaats)

-----------------  I S E G H E M ------------------
Zelfde huis aanveerd ook alle herstellingen van 

s toven,  pompen,  zink en loodwerk,  enz.

P R IJ Z E N  B U IT E N  A L L E  CONCUR E N T  I E
Verzorgd werk. — Spoedige bediening.

A l .de bij m i j ’ gekochte stoven zijn gewaarborgd 
door mij gemaakt.

Uit ter hand te Koop
de hiernavolgende Goederen

1) Ben zoer gerieflijk WOONHUIS, met stagio, 
kelder, keuken, «verder gerief, met schoonen hof en 
achter diensten voor woonhuis, winkel o f geliik 
welk bedrijf.

2) Een zeer schoon geriefelijk WOONHUIS met 
stagie, groote kelderingen, keuken en verder gerief- 
plaatsen, mot groote ingangpoort, hebbende voorheen 
gediend tot brouwerij, thans ongebruikt.

Koop 1 eu 2 gelegen, te Iseghem in ’ t midden 
der Stad, de Pélichystraat, 10 en 12.

Koop twee onmiddelijk in genot treding.
Voor alle verdere inlichtingen zich te wenden bij 

M. DECOENE-MORT1EK, Groote Markt, Iseghem.

MATERIEL NEUF DISPONIBLE :
1 Machine à vapeur de 45  ä 53  HP.
1 Chaudière à vapeur 2 tubes intérieurs 50  m 2 

avec chambre de combustion pour déchets.
1 Machine à hacher la paille, les écorces.
T Grand ventilateur 1 m. diamètre 
1 Presse à tan.
1 Pompe à diaphragmes et moteur électrique 

sur chariot et 1 dito â bras.
A  vendre : chez Joski & Dauge, 

4 , Rue de Gourtrai, Gand.

Studie,van den Notaris Vande Moortele te Iseghem,

U i t  t e r  I i a n d L  t e  k o o p
in blok o f gescheiden ; volgens keus :

Eene HERBERG “  Het nieuw Kruis „
en

Acht we r k m a n s wo o n i n gen,
onlangs nieuw gebouwj, gelegen te EMELGHEM,

hoek der Reeper- en Baronstraten.
Inlichtingen ter studie van den notaris Vande 

Moortele te ISEGHEM.

Eindelijke Toewijzing
van

VIJF WOONHUIZEN
Eene HERBERG en Bouwgronden, 

— te ISEGHEM, Dweersstraat. —
v. m.Koop 1. -  WERKMANSWONING met 55 

mgeateld 3.000 fr.
Koop 2. -  WERKMANSWONING! nwfc 56 v. m 

ïngesteld 3,200 fr
'Koop 3. -  WERKMANSWONING met 55 v. m 

ingesteld 3 000 fr.
Koop 4. -  WERKMANSWONING met 54 v. m 

ingeateld 3.200 fr.
Koop 5. - HERBERG “ De Krieke met 90 v. m

ingesteld 5,700 fr.
Koop 6. — WERKMANSWONING met SMIS met 

90 v. m. ingegteld 7.000 fr.
Koop 7. — BOUWGROND omtrent 100 v. m. in

gesteld 500 fr.
Koop . 8. — BOUWGROND omtrent 100 v. m. in

gesteld 500 fr.
Op Donderdag 21 Juli om 4- ure ' (5 ure namid

dag iu Café des trois Suisses, Groote Markt, 
Iseghem.

Otri uit onverdeeldheid te scheiden.

O P E N B A R E  VERKOOPING
van

Mobilaire Goederen
te ISE G H E M , Statiestraat, 2 4 .

De Notâcissen LE CORBESIER en VANOE MOOR- 
TELE te Iseghem, zullen met de tusschenkomst van 
den Notaris GLORIE te Eyne, overgaan op DINS
DAG 27 JULI 1 9 2 0 , om 8 ure voormiddag, ten 
sterthuize vau M. Sophie Vens, we luwe van M. 
Justin Driesens, to Iseghem, Statiestraat, n° 2 4 , tot 
de openbare verkooping der mobilaire goederen, 
afhangende van gezegde nalatenschap en bestaande 
namentlijk in :

Salonmeubelen, spiegels, tafels, stoelen, sloven, 
kas sen ,  coffrerort, zilverwerk, l i jnwaad ,  tafel en 
keukenger i ef ,  b edden,  wollen matrassen, kaders, 
schouwgarnituren in marmer en andere, tapijten 
en alle gerief.

i / £  O [o  kosten en komptant geld.



OPENBARE VERKOOPING 
van

Drie Woonhuizen
gelegenste ISEGHEM, 

hoek der Rousselare- en Ommegangstraat.

De Notaris BOSSAERT verblijvende te Kortrijk, 
zal met tusschenkomst van zijnen ambtgenoot 
M. VANDE MOORTELE Notaris te Iseghem, open
baarlijk verkoopen, de volgende onroerende goederen.

S T A D  I S E G H E M

EEESTE KOOP.
Een WOONHUIS met afhangen staande en gelegen 

in de Rousselarestraat samen groot 03 a. 38 ca., ge
kend op het kaiaster Sektie A nummers 689a en 690e. 
Gebruikt door M. Michel Dalle.

TWEEDE KOOP.
Een WOONHUIS met afhangen staande en gelegen 

in de .Rousselarestraat groot 01 a. 65 ca. gekend op 
kadaster Sektie A  nummer 688d, en deel van num
mer 688g. Gebruikt door M. Alfons Deblauwe mits 
14 frs te maande.

DERDE KOOP.
Een WOONHUIS met afhangen staande en gelegen 

in de Ronaselarestraal groot 01 a. 67 ca. gekend op het 
kadaster Sektie A  nummer 688e en deel van nummer 
688g. Gebruikt door M Florent Picavet mits 13 frs 
te maande.

ZITDAGEN.
Instel : Dinsdag 20  Juli 1920 .
Overslag : Dinsdag 3 Oogst 1920.
Telkens om 2 ure (3 ure stipt) namiddag in het 

Gasthof “  HOTEL DE LA STATION ,, bij M. Aug. 
Olivier, Statieplaats te Iseghem.

1/2 %  Iastelpremie. — Recht van samenvoeging.

Doctor H. Van Quaethem
specialiteit van Tanden en Gebitten

te raadplegen alle dage (Zondag uitgenomen), 
van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure, ten zijnen 
huize. Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

Nieuwe Moderne Inrichting
voor het maken van

P O R T R E T T E N
Bromure, Bruin en Charbonpapier 

Heraftrekking van  oude Portretten

Portretten op Doodsbeeldekens
• gemaakt in 24 uren

Vergrootingen op alle Modellen
in '1 zwart, in ’t bruin Sepia en Pastel

Bijzondere Prijzen voor Huwelijksgroepen

M. D R I E M A N ! MLLE
Rousselarestraat, 82, Iseghem.

VERZORGD WERK -  SPOEDIGE BEDIENING
I k  b e g e e f  m i j  o o k  t e n  h u i z e

HUIS VAN VEKTKOUWEN

'T GOUDEN SCHAAP

Wilt gij goede en goedkoope, luxe of gewone

M A T R A S S E N
OP MAAT

i n  S c h a a p s w o l ,  F l o c o n s ,  C r i n s  
Z e e  ff r a s ,  K a p o k ,  P l u i m e n  e n z .  a l s o o k  
F t e s s o r t k o o r d e n  e n  O  v e r t r e k  ffo e d e re n  

wendt u tot

Jüles ALLEWAERT-PARiENTIER
t W Ä T « Ä S lV I Ä K :E f i  

St Amandstraat 5 , ISEGHEM
(dicht bij St Hiloniuskerk)

Specialite it van goed gezuiverd W indhaar 
m et ondoordringbare Tijken

Ik gelast mij ook met alle herstellingen ten huize. 
Prijzen luiten alle Concurentie 

Verzorgd, roerk — Spoedige Bediening.

Al de bij mij gekochte matrassen zijn gewaarborgd 
door mij gemaakt.

HUIS VAN VERTROUWEN

29, Rousselarestraat, ISEGHEM.

JUWEELEN — UURWERKEN 
BRILLEN — PHONOGRAAFS 

BAROMETERS —  THEMOMETERS 
AANKOOP EN VERWISSELINGEN.

Kantoor van den Notaris WYFFELS, te Rousselare 

U T  i t  t e r  h a n d .  t e  k o o p  :

Een W O O N H U IS
te ISEGHEM, Rousselarestraat, geteekend n° 58.

HANDEL IN

TABAK, CIGAREN en CIGARETTEN
VERKOOP in ’t GROOT en in 't KLEIN 

Specialite it van Tabak APPELTERRE

A .  V A N D E R H A E G Ë N -  
V A N D E N B R O U C K E
MEENENSTRAAT, 14 

- - ISEGHEM - -

Huis Ed.MAES NAËRT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

Gentstraat, 4, ISEGHEM
— (recht op de M arktstraat) —

VERKOOP VAN

Alle slach van Juweelen
U U R W E R K E N

voor Heeren en Daman in goud, zilver en nickel 
Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen 

Groote keus van Ringen en Kettingen
TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen 

H E I S T E L L I N G E N
van Uurwerken, Goud en Zilveren Juweelen 

DEVIS en TEEKENING worden op vraag gemaakt 
van goud- zilveren en diamanten PARUREN 

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS
WORDEN GEGRAVEERD  

ALLES W1RDT TEN HUIZE 
—  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. —

B E R I C H T
a a n  AANNEMERS en  BELANGHEBBENDEN

Moderne Fabriek 
van Producten in Sawapande Ciment

RICHARD !>E CLEßCQ
Groenstraat, (recht over het Kerkhof) Rousselare.

Altijd in magazijn, buizen van alle diameters, 
steenputbuizen, citernes, aalputten, muurdeksels, 
waterbakken, pompsteenen, enz

Al deze produkten kunnen onmiddelijk en 
aan voordeelige prijzen geleverd worden. Aan
vaarden ook alle werken in Beton-Armé. Bij
zonderheid voor het maken van réservoirs 
voor fabrieken en brouwerijen. Volledige waar
borg.

Let wel op het adres : 
GROENSTRAAT, (recht over het Kerkhof).

HUIS
0. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE

St Hiloniusstraat, 6 , ISEGH EM .
Vensterglas, Mastiek, enz... Verfwaren, 

Vernissen, Meubelpapier.
Bereiding van alle slach van verven voor die wil 

zelve schilderen.
— Eerlijke en trouwe bedien ing — 

Zuivere  en g o e d e  waren.

SUIKERBAKKERIJ
Yaf) Landegtjerp

GRAVINNESTRAAT, 24,
-------------  I N G E L M U N S T E R  -------------

Ohocolade --- J^ralinnen 
BIJZONDERE KEUS VAN

SCHOONEenFIJNE GEBAKKEN
voor Doopen, Huwelijken en andere feesten

Voortverkoop in ’tg rootvanS u ikerbakkerartike ls
BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

RAMEN en DEUREN te koop bij P. Oecoene- 
M o rtie r.

HUIS

Ach. De Gezelle-Vyncke
Rousselarestraat, I0 9 - I I I ,  ISEGHEM.

FABRIKANT VAN

Tabak en Cigaretten
HANDEL IN 

Cigaren, Snuif, Rook- en Roltabak 
Toilet artikelen, Zeepen, enz.

waaronder deze :
C I G A R E N

Quo Vadis, Utinam, der gekende firma Tinchant, 
YGonzalès, Caobas Puntps, 

Cigarellos Calba, Emicas, Monies Vestalin, 
Record.

Cigaretten der beste en geltendste merken
INLANDSCHE en VREEMDE

Tabak in bladeren en gesneden
vanaf 6 fr. de kilo

Snuiftabak, Steenen pijpen, Cigarette papier, 
Tuben om Cigaretten te maken, Toiletzeep, 
Erasmic, Viollette en Scheerzeep, Sunlichtzeep, 
Eau de Cologne n° 155, tuben voor het reinigen 
der tanden, Roodkleursel voor de lippen, Poudre 
de riz, Pommade voor het haar en moustachen, 
Brillantine Marie-José, Haarverf, Valsch haar. 
Netten voor het haar, Kammen, Haarspellen, 
Krulscharen, Aluinsteen, enz , enz.,
Bijzondere prijzen voor Voortverkoopers.

Et E R O P .E N " I N 'G-
van het Huis

J. Vanliindegliera-Behaeghe
Groote Markt, 21, ISE8HEM .

ALLE SLACH VAN BENOODKj HEDEN
VOOR

— KLEERMAKERS en  KLEERMAAKSTERS — 
ZIJDEN, PAENE, ROUWFLOERS 

Groote keus van lijnwaadartikelen 
voor Dames en kinderen. 

Û00PKLEEDEREN —  COLS —  CRWATFEN  
Specialiteit en groote keus van 

GORSETS Merk H D B.

IN DEN GOEDEN KOOP

Emile Dejongbe-Sonneville
EMELGHEM-DAM, 22.

M A T R A 88E N
in Windhaar en Floconwolle

HANDEL IN 
Kruidenierswaren, W ijnen en Likeuren 

Ellegoederen, Glas en Qleiers.

Robert DSïOLDER-VEftMEïE
Schilder- Glazenmaker 

de Pélichystraat, 18, ISEGHEM

Hout- Marmer en Sieraadschilderingen
VERWEN EN VERNISSEN

GENADIGE PRIJZEN. SPOEDIGE BEDIENING.

Met dezen breng ik het publiek ter kennis 
dat ik mij kom te vestigen ats MEESTER
KLEERMAKER.

In volle vertrouwen zal ik goed en verzorgd 
werk leveren tot ieders voldoening, volgens I  
de laatste modellen.

Spoedige bediening.
R O B E R T  M A E S ,  

M arktstraat, 44, Iseghem.

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

Raymond Maes-Geldhof
Marktstraat, 4 4 ,  iS t ü H E M .

SCHOONE KEUS VAN

M A N S -  EN V R O U W S T O F F E N
E llegoederen

W itte en Fantasieartikelen
Bijzonder assortiment van 

HEMDEN, COLS en PLASTRONS

ANTWERPEN’S

BOUW-& HYPOTHEEK BANK
Naamlooze M aatschappij.

Maatschappelijk Kapitaal : 5,000,000 frank.
Zetel : N r i 3 . Twaalfm aandeaatraat, A N T W E R P E N .

Waarom uw spaargeld onnuttig in huis be
waren of in roekelooze hooge winstgevende 
spekulatiën plaatsen, wanneer ge zonder waarde
vermindering voor uw kapitaal te vreezen, uw 
geld, terugbetaalbaar op zicht, aan 3.60 0/o 
’s jaars of vóór 5 tot 10 jaar aan 4 %  ’s jaars 
kunt uitzetten.

De zekerheid dat uwe spaarpenningen te allen 
tijde onverminderd behouden blijven in aan
merking genomen betalen wij onder dit oog
punt de hoogste intresten.

Uwe geldplaatsingen worden uitgezet op 
vaste goederen, aan openbare besturen, enz.

Wend U in vertrouwen tot onze Agenten 
uwer streek ; zij zullen U alle gewenschte uit
leggingen nopens SPAARBOEKJES, KASBONS 
& OBLIGATIES verstrekken.

AGENTEN :
Mr Florent Bôhaeghe-Mulier

" Gemeenteontvanger,
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

. Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emslghem.

M' Jules Oost 
Handelaar, W inckel St Eloi.

IN  DE GOUDEN PLUIM

de Pélichystraat, 25, ISEGHEM
FABRIEK VAN

Gemaakte Vrouw- en K in d e r le d e r e n
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde 
-  W IT T f en GEKLEURDE MANSHEMDEN -

ELLEGOEDEREN, enz.

TE VERKRIJGEN BIJ

J. De Busschere-Bonte
Rousselarestraat, 9 5 ,  löEGHEM .

De Fransohe Taal, practische leergang voor 
zelfonderricht, ten dienste van alle Vlamingen, die 
zonder meester, het Fransch verlangen te leeren, 
met figuurlijke uitspraak der Fransche woorden, 
nauwkeurig en eenvoudig in het Vlaamsch verbeeld. 
Dit werk bestaat uit 3 deelen.

Fransch-Vlaamäsh Zakwoordenboek met figuur 
lijke uitspraak, inhoudende alle in de gewone spreek
taal gebruikte woorden ; met uitspraak der Fransche 
woorden in het Vlaamsch.

VlaamscVo en Frari3sh3 samenspraken naar 
een klimmenden gang bewerkt, met de uitspraak 
van het Fransch in het Vlaamsch verbeeld volgens 
een zeer eenvoudig en n v.iw.ce irig stelsel, ten ge- 
bruike der Vlaamschspreken ien. die verlangen * 
Fransch te leeren zonder be uilp van eenen meester. 
Een boekdeel.

Verzam eling van Brieven, sm eekschriften , a a n 
vragen. enz., in het Vlaamsch en Fransch voor de 
bijzonderste levensomstandigheden ten gebruike der 
huisgezinnen.

De Engelsche Taal, practische leergang voor 
zelfonderricht : met figuurlijke uitspraak der En
gelsche woorden in het Vlaamsch voorgesteld- Dit 
werk bestaat uit twee deelen.

V laam sch -E ngelsch  Zakwoordenboek, met figuur
lijke uitspraak, inhoudende alle in de gewone spreek
taal gebruikte woorden.

Callew aert  ’ s  W oordenboek, alsook Dictionnaires 
Larousse, groote eu. kleine-

C R É D I T  F O N C I E R  D ’ U f l l f E R S
Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 3 .0  0 0 .0 0  0

Spaarboekjes 3.60 0/0, Renteboekjes 4 0/0, 4.25 0/0 ea 4.50 0/0, vrij vaa lasten
DEPOTREKENINGEN A A N  ZEER VOORDEELIGE VOORWAARDEN

A A N K O O P  en V ß f t K O O P  van Fraasch, Engelsch ea Amerikaaascti Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen b ij ,

M. Ph. VERBEKE, B e s t u u r d e r ,
Rousselarestraat, 2 5 , ISEG-HEM.

G. HOET-ANNE, opticien, St Amandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- 

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de H. H. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ?

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

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

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

Germain Hoet-Anne, begeeft zich op aanvraag persoonlijk ten huize, en heeft hoegenaamd met 
geene reizigers commerciëele betrekkingen.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Njordstraat, Rousselare.

H U I S  V A N  V E R T R O U W E N


