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One Lieve Vrouw Hemelvaart.
Morgen is het de grootste feestdag 

van Onze Lieve Vrouw. Elke maand 
heeft verschillige feestdagen van Maria, 
morgen is het de grootste — Hierom 
ook wordt de 15 Augusti gekozen als 
naamdag door al deze die Maria heeten.

Den 15 Augusti vieren wij Maria’s 
dooB, hare verrijzenis, hare Hemelvaart 
en hare Kroning. De Oostersche Kerk 
geeft aan dezen feestdag den naam van 
« Slaap der H. Maagd » ; de Westersche 
Kerk, dus bij ons doelt uitdrukkelijker 
op de vereerlijking van Maria door den 
titel van O L. Vrouwhemelvaart.

Deze feest is waarschijnlijk door de 
Apostelen reeds ingesteld, want de oudste 
kerkvaders spreken reeds van dezen 
feestdag.

Als een der luisterrijkste feesten van 
onzen godsdienst werd deze feestdag in 
het concordaat tusschen Pius VII en 
Napoleon, bij uitzondering, verplichtend 
behouden. Voorafgegaan door eenen 
vastendag, ingesteld om de herten der 
geloovigen tot eene weerdige feestviering 
te bereiden, bekleedt de Hemelvaart van 
Maria tevens den rang vau feest der 
eerste klas met octaaf.

Het officie en de mis van dazen Hoog
dag zijn eene verzameling van de voor
naamste loofspraken ter eere van Maria 
in de Heilige Schriftuur voorkomend

Welken ouderdom heeft Maria bereikt! 
Het algemeenst en het aannemelijkst 
gevoelen is dat Maria 72 jaren hier op 
aarde leefde (volgens de beste bereke
ningen 71 jaar 11 maanden en 8 dagen). 
Zij leefde nog 24 jaar na de Hemelvaart 
van onzen Heer Jesus Christus 

Haar vlekkeloos leven was eene aan
eenschakeling van de hoogste deugden 
en volmaaktheden ; er viel niets aan te 
verbeteren Zij kon het Sacrament der 
Biecht niet ontvangen, dewijl nooit de 
minste fout, de kleinste omvolmaaktheid 
haar engelachtig leven had bezoedeld. 
Ora dezelfde reden kon Haar het H. Oliesel 
niet toegediend worden, doordien het 
toch is ingesteld tot vergiffenis der zon
den door de zinnen bedreven.

Maria stierf zonder ziekte in den 
nacht die den 15 Oogst voorafgaat, in 
het jaar 52 van onze tijdrekening.

Het heilig lichaam werd begraven in 
den hof van Gethsemani. Vele kerk
vaders spreken van allerhande wonderen 
die gebeurden bij het graf van Onze 
Lieve Vrouw.

Maar het graf zou niet lang in het 
bezit blijven van dien kostbaren schat. 
Het betaamde niet dat zulk een heilig
dom in de aarde bleef. Krachtens de 
voorrechten en hoedanigheden van de 
verheerlijkte lichamen, zal zij door de 
rots der grafstede dringen, zal zij on
zichtbaar voor sterfelijke oogen en zon
der vreemde hulp, ten hemel stijgen.

« Gedurende drie dagen, schrijft Ju
venalis, aartsbisschop van Jerusalem, 
gedurende drij dagen (volgens de gebrui
ken van dien tijd) waakten de Apostelen, 
bij het graf van Maria Nu gebeurde 
het, ’t zij door toeval, ’t zij door eene 
beschikking des Heeren, dat de H Thomas 
drie dagen te laat kwam om de begra
fenis van Maria bij te wonen.. Dit zou 
de H ) oilvairt vai de goddelijke moeder 
aan den dag brengen. De Apostelen

dedmi het graf open ; zij durfden hunnen 
medeapostel het genoegen niet weigeren 
nog eenmaal het vergoddelijkte Lichaam 
te aanschouwen. Toen nu den steen 
van den ingang was afgewenteld, vond 
men het lichaam niet meer iu de graf
stede ; er was niets over dan de lijk- 
doeken. Dit feit hebben de Apostelen 
aan hunne opvolgers meegedeeld, die 
het weer aan ons van mond tot mond 
hebben overgeleverd »

Maria is met ziel en lichaam in den 
Hemel, verheven boven alle Schepselen

JUBELVIERING ;
van Mgr Waffelaert
BISSCHOP V A N  BRUGGE.

Het 25 jarig jubelfeest van Mgr. Waffelaert als 
Bisschop van Brugge, is Dinsdag met buitengewonen 
luister gevierd geworden. Het is de derde Kerkvoogd 
van het bisdom Brugge, die het zeldzaam geluk heeft 
deze verjaring te mogen vieren.

Mgr. Waffelaert is gesproten uit eene zeer nederige 
familie van Rolleghem, waar hij geboren werd op
27 Augusti 1847 ; priester gewijd zijnde, werd hij 
door zijne oversten bestemd om zijne studiën voort 
te zetten te Leuven, maar de jonge priester viel zieken 
er moest aan hoogere studiën verzaakt worden. Hij 
werd alsdan op 3 Februari 187 L benoemd tot coadjutor 
te Sint-Miechials-bij-Brugge en op 15 Februari 1871 
tot onderpastoor te Blankenberghe.

Zijne gezondheid verbeterd zijnde, vertrok hij naar 
Leuven op 5 October 1875, waar hij doctor in de 
Godsgeleerdheid werd uitgeroepen. Hij werd vervolgens 
leeraar benoemd aan het Groot Seminarie te Brugge 
den 23 September 1880 ; eere-kanunnik der hoofd
kerk, 26 Juli 1889 ; vikaris-generaal van Mgr. Faict, 
den 25 April L890 ; aartspriester der stad Brugge, 
den 10 Juni 1894; vikaris-kapitularis, den 1 April 
1895 (na de dood van Mgr. De Brabandere). Hij 
werd eindelijk tot Bisschop van Brugge gewijd den 
25 Juli 1895 en met het Pallium vereerd den 21 
Mei 1920 door Z. H. Benedictus XV.

De versiering langs den weg van den bisschop- 
pelijken stoet was buitengewoon prachtig. Tusschen 
de masten prachtige reien laurierboomen, Aan alle 
huizende nationale vlag, ook hieren daar de pauselijke 
kleuren en opschriften den jubelvierenden kerkvoogd 
ter eere.

Boven de groote ingangpoort der hoofdkerk, te 
midden van festoenen, die smaakvol den eeuwen
ouden grijzen gevel versierden, prijkte een groot 
gcliild met de wapens van Mgr. Waffelaert.

De jubelfeesten werden JÆaandag avond, ten 8 
ure, aangekondigd door een algemeen klokkengelui, 
waarbij de triomfklok hare machtige stem voegde. 
Dit feestgelui is algemeen geweest in gansch het 
bisdom.

Van 9 ure Dinsdag morgend heerschte er reeds 
eene zeer groote beweging rond de hoofdkerk en 
in de straten die naar het bisdom leiden.

Kwart voor 10 ure kwam de kleine stoet, die 
den bisschop-jubilaris naar de hoofdkerk moest lei
den, in beweging. Hij werd geopend door een piket 
gendarmen te paard, gevolgd door de banieren der 
hoofdkerk en der katholieke maatschappijen met de 
padvinders en een muziek ; volgden te voet, voor
afgegaan door de kanunniken van 'fc kapittel, H.H.
D.D. H.H. Seghers, bisschop van Gent; Heylen, 
bisschop van Namen ; Crooy, bisschop van Doornijk; 
Roelens, der witte Paters, apostolisch vikaris van 
Congo, en eindelijk de bisschop-jubilaris Mgr. Waffe
laert, vergezeld door Z. Em. Kardinaal Mercier, 
aartsbisschop van Mechelen. Deze grootsche stoet 
prelaten, in hun prachtig kerkgewaad en vooral 
Mgr. Mercier met de cappa-magna, maakte diepen 
indruk.

Z. Em. Kardinaal Mercier en Mgr. Waffelaert 
namen plaats elk op een troon rechts en links van 
dén kruisbeuk. Op de eerste rangen bemerkte men 
op zetels, de hoogergenoemde bisschoppen ; daarach
ter MM. Razette, minister van landbouw ; Janssens 
de Bisthoven, gouverneur Van West-Vlaanderen ; 
Visart, burgmeester van Brugge ; luitenant-generaal 
De Longueville, militaire gouverneur der provincie; 
kolonel Paquot, bevelhebber van het 4° linie; volks
vertegenwoordiger Standaert ; Verhaeghe, voorzitter 
der bestendige afvaardiging ; Coppieters ’t Wallant, 
arrondissementskommissaris ; het schepencollegie en 
menigvuldige andere overheden, zoo burgerlijke, 
geestelijke als van het loger, waaronder Hoogw. 
heer Neefs, gemijterde abt der Benedictijnen van 
Zevenkerken; MM. Vandewalle en de Crombrngghe, 
ondervoorzitters der rechtbank, enz.

De familieleden van Mgr. Waffelaert hadden links 
van den middenbeuk plaats genomen. Tusschen de 
famielieleden bevond zich luitenant-generaal Waffe
laert der genie, broeder van den bisschop-jubilaris.

De kerk is zeer rijk en smaakvol versierd. De 
pontifikale koogmis werd vervolgens opgedragen

door Mgr. Waffelaert zelf. M. Reyns, kapelmeeeter 
der hoofdkerk, bestuurde het orkest. De uitvoering 
was prachtig en maakte den diepsten indruk.

Om 11 1/4 ure, na den laatsten zagen, verliet Z. 
Em. kardinaal Mercier zijnen troon en begaf zich 
op het hoogaltaar ; het gelaat gekeerd naar. de ge
loovigen, gaf de kardinaal lezing van den pauselijken 
brief, waarbij Z H den Paus Benedictus XV het 
Pallium verleent aan Mgr. Waffelaert ter belooning 
van zijne hooge diensten aan de H. Kerk bewezen 
binst zijne bisschoppelijke loopbaan. Na lezing van 
het stuk ging Z. Em. tot de indrukwekkende 
plechtigheid over van de overhandiging van het 
Pallium. Hij bekleed Ie Mgr Waffelaert die voor hem 
geknield was, met het sneeuwwitte schouderufanteltje.

De kardinaal on Mgr. Waffelaert knielden dan 
samen op den bovensten trap van het altaar en zongen 
het Te Deum. Do plechtigheid was om 11 3/4 ure 
voltrokken.

De menigte priesters en geloovigen stroomden naar 
buiten, terwijl de bisschoppelijke stoet heringericht 
werd. Vooraan reed het piket gendarmen te paard, 
het muziek van den Elisabethkring, eene brigade 
padvinders, de banieren der kathedraal, de vlaggen 
der katholieke maatschappijen, de priesters van het 
Seminarie, de kanunniken van ’t kapittel der hoofd
kerk, de bisschoppen met, 'aan het hoofd Mgr. 
Mercier en de bisschop-jubilaris; de groep werd|gevolgd. 
door de familieleden van Mgr. Waffelaert.

De bisschoppen verlieten de kerk onder het luiden 
der klokken en gingen langs de Steenstraat, Simon 
Stevensplaats, Mariastraat en Pijperstraat, naar het 
bisdom. Langs den weg stond eene aanzienlijke 
menigte opeengepakt, en groette zeer eerbiedig de 
zegenende bisschoppen wier groep schitterend uitkomt 
in de zon die gansch de plechtigheid heeft begunstigd.

Ten 1 uur had er in het St. Lodewijkskollegie 
een fof->tmaal plaats, hetwelk door kardinaal Mercier, 
en de bisschoppen bijgewoond werd.

's Avonds ten 7 1/2 ure, werd deze prachtige ju- 
belviering gesloten met eene schoone betooging in 
de groote zaal van de Gilde der Ambachte i ingericht 
door de katholieke maatschappijen der stad.

t
Vlaamseh in het bestuur.

AANKONDIGINGEN : 
N o tariee ieen  andere 0,20 per regel. 
Tusschen Stadsnieuws 0,50 per regel.

De eerste gelijkheidswet tusschen vlaamseh en 
fransch wierd verleden week gestemd in de Kamer. 
Het hoofdbeginsel, dat alle3 beheerscht is dat de 
taal van, bestuur de taal muf, zijn, der streek, 
die aan het bestuur onderworpen is. En dat is 
maar redelijk. Da ambtenaren zijn voor het volk, 
en niet het volk voor de ambtenaren. In  het Wa
lenland wordt door die wet niets veranderd, daar 
alles in het fransch geschied.

In Vlaanderen zal eindelijk het bestuur zich 
moeten schikken naar het volk. De voertaal zal 
voortaan Vlaamseh zijn in de bestuurszaken en 
bestuurdiensten voor onze streek. De Vlaamsche 
Volksvertegenwoordigers zijn zeer inschikkelijk ge
weest, zoo b. v. als een genoegzaam getal in
woners de aanvraag doet (van 15 •/<, tot 30 %) 
moeten alle officieele kennisgevingen tweetalig zijn. 
Voor de ambtenaren, die tegenwoordig het vlaamseh 
onmachtig zijn, is de wet ook zeer matig toegepast.

Wij verheugen ons over die wet — omdat het 
eene groote zuivering van het openbaar leven in 
Vlaanderen zal teweeg brengen. Zelfs de terugslag 
zal groot zijn op het middelbaar verfranscht on
derwijs. De spreuk zal weg vallen : « Zonder 
fransch kan men nergens komen ». Met het 
vlaamseh zal men tot iets komen in het vervolg. 
De burchten van het fransquillonisme, zooals Staats 
en Stadsbesturen, zijn overrompeld en ingenomen 
door den Vlaamschen Geest.

De groote persmannen, die den vlaämschgezin- 
den en rechteischenden Vlaming uitmaken voor
* boche » « aktivist » en andere dommigheden,
hebben den strijd verloren. Niets is mächtiger dan 
waarheid, doortastend geduld en recht van eea 
volk. En had men eerder rechtsherstel en gelijkheid 
gegeven aan de Vlamingen, Von Bissing ware 
thuis gebleven, en akti visten en bestuurscheidars 
waren nooit geboren geworden. Er zoude nooit 
spraak geweest zijn van een aanslag tegen Belgie’s 
eenheid. De groote sehulddragers zijn de fransch- 
dolle tegenstrevers, en helaas ! ze doen_ voort in 
hunna verblindheid en verstoktheid. Moest er eene 
kritiek gemaakt worden over die wat, wij wantrou
wige Vlamingen. We zouden meer sancties o f  straf
bepalingen verlangd hebben voor de niet toepas
sing der wet.

De Senaat en de bespreking  
der bestuurlijke taa lw et.

Ze hebben een stok in het wiel gesteken. Da 
Senaat heeft besloten de bespreking der bestuurlijke 
taalwet uit te stallen tot den 28 September. Dat 
valt te betreuren, om lat nogeens het geduld van 
het Vlaamscheland op de proef wordt gesteld en 
da wanhopigen en zwartkijkors weer stof vinden 
om het gezag te ondermijnen en scheiding te 
preken, — omdat de fransche pars van Brussel 
de waalsche bevolking ongerust maken zal en da 
wat schilderen als e«a inbreuk op hun belange».

Ja de voorstanders van scheiding, zooals fronters 
en cie, alsook do franschdolle pers zullen weerom 
mogen schrijven naar hertelust gedurende 2 maan
den : de op8nbare opinie heeft er niets bij te 
winnen

Daarbij de redenen tot uitstel der bospreking 
zijn drogredenen : de Waalsche openbare meening 
kon voldoende ingelicht worden na de bespreking, 
doch sommige mannen zouden de wet willen uit
spelen tegen Waalsche katholieken, die recht geven 
aan de Vlamingen. De wet was trouwens ook goed 
ingestudeerd geweest door de Taalkommissie. Doch 
wat er ook gebeure, dat er niemand zijn hand uit- 
steke om de wet te ondennijuen, de Vlamingen 
slapen niet meer! we zijn een macht, een vast
beraden macht.

In het Senaat, was de groote vlaamschhater 
weerom de liberale partij : eensgezind heeft ze 
gestemd voor de verdaging.

De liberale partij, die nooit eens blijkt te den
ken en te stemmen, vereenigt zich immer rond de 
de anti-Vlaamsche vlag.

De houding van de katholieke zijde was, van 
het algemeen, vlaamseh. Van dte zijde ging uit, 
het voorstol tot onmiddelijko bespreking.

Op 28 September zal er eene bizondere zitting 
gehouden worden voor het onderzoek van 3 betwiste 
onderwerpen : het taalgebruik in bestuurszaken, 
de invoering van het achturenwerk, do herziening 
van artikel 47 der Grondwet.

Opgelet Heeren ! Wij eischen Vlaamseh in het 
bestuur ! —

MINISTERRAAD.
Donderdag morgen werd onder voorzitterschap 

van den Heer Delacroix een ministerraad gehouden. 
De ministers hebben gesproken over maatregelen 
van het bestuur tijdens de reis van Z. M. den 
Koning in Brazilië.

Ook werd beslist eene wereldtentoonstelling ta 
houden in 1930 ter gelegenheid der onafhanke- 
lijkheidsfeesten.

Er is ook spraak geweest van het vlaamseh in 
het hooger onderwijs Men zou een eerste studie
jaar inrichten en het vlaamseh in.alle studiejaren. 
Het wordt tijd ! -  ̂ '

REFERENDUM.
Een genialej* gedachte van heer Buyl (lib.) 

ware een wetsvoorstel indienen, waarbij het kiezers
korps zou geraadpleegd worden over het gebruik 
der talen in de bestuurszaken.

LACHT! NE KEER.
De Vlamingen zouden zinnens zijn revolutie te 

maken. Wie zegt dat ! Vraagt het aan de fransch
dolle pers, die overal n’en duitsch rieken, vraagt 
het aan de zeepbarons, die de groote vlaggen 
uitsteken en hun zakken vol hebben met woeker 
geld — vraagt het aan de legeroverheid. Den 1 5 8te 
Augustus zal het spannen hoor ! in de inbeelding 
van de fransquillons en andere Ons .. Gaat naar 
Antwerpen, gaat naar Brussel, men legt overal 
pikkersdraad aan — men bestudeert de stadsplan
nen om schietgeweren en kanonnen te plaatsen. 
De veiligheidsdienst loopt rond en loert door haren 
verrekijker. En toch de menschen beven niet omdat 
de Vlaamsche leeuw zinnens is niet te brullen ; 
maar gelijk op andere dagen, iedereen zal ter kerk 
gaan met O. L. Vrouw Hemelvaart en een wande- 
lingsken doen op een zomarschen dag. Vlaanderen 
heeft het hoofd koel en haudt noch van geweld 
noch van bloedvergieten. Da stembus zal werken : 
alle vlaamschhaters en verdrukkers « aan de deur » !

RUSLAND en POLEN.
De Russen naderen Warschau. Van noord naar 

west^liggen ze in een booglijn, daaromtrent zestig 
kilometers van den buitensten fortengordel. Naar 
men zegt is de weg Warschau-Dantzig afgesneden : 
het peerdenvolk van den bolchevisten-generaal 
Baudieny heeft de brug bij Chor doen in de lucht 
springen.

De polakken nemen schikkingen om eenen ver
woeden wederstand te bieden. Zij hebben generaal 
Weygand gevraagd het opperbevel te nemen over 
’t poolsch leger. Generaal Weygand is een fransch- 
man ; binst den oorlog tegen Duitschland was hij 
de rechterarm 'van Foch on door zijn bekwaamheid 
zou misschien de kans voor Polen nog ten beste 
keeren. Weygand en wil maar aanvaarden mits 
men de troepen uit Gallicie trekke om ze ten 
noorden van Warschau te doen helpen, en daten 
staat Polen niet aan : 't ware een deel van ’t land 
prijsgeven aan de bolchevisten.

Ondertusgchen zijn de onderhandelingen aan den 
gang om tot wapenstilstand en vredo te komen. 
Doch om den gang der onderhandelingen eenigs- 
zins te begrijpen, nrt>et men niet vergeten dat po -. 
lakken en russen min of meer oostersche volkeren 
zijn, en bijgevolg dat ze van eerlijkheid en recht
zinnigheid een geheel ander gedacht hebben dan 
wij westerlingen. Onderhandelen dat is voor hun 
de tegenpartij zooveel mogelijk bij ’ t vier zetten, 
eu de ruisen zijn daarin m»er oostersch dan Polau.



Als Warschau naar Moscou een antwoord zendt 
dat de nissen niet aan ea staat, dan gebaart 
Moscou niet te hooren, en liet duurt soms een 
dag of vier eer zs zulk een draadlooze mare kun
nen opvangen.

Polen en Rusland onderhandelden toch, maar die 
onderhandelingen gaan ' bermhartig traag, ’ t Vechten 
gaat ohdortusschen zeere en Polen’s toestand wordt 
van dag tot dag hopeloozer.

Het vredeverdrag van Versailles wil dat Polen 
onafhankelijk weze : de vrede van Europa eischt dat.

Frankrijk en England en komen niet overeen 
in hun inaniere van zien.

Frankrijk en ziet in het bolchevisme niet3 anders 
dan een gruwel ; daarmee en is er niet te onder
handelen : 't bolchevisme moet kapot, on als ’t Polen 
niet kapot en krijgt Frankrijk en zou zelfgeenen 
nieuwen oorlog ontzien om het te helpen kapot 
maken. Men weet dat Wrangel, die profiteert van 
de omstandigheid dat bijna al de bolchevisten- 
legers op het poolsche front zijn, ’ t schiereiland
K rim 'en een iapken land daarbij vrijgemaakt hoeft, 
en daar oen antiöolchevistisch gouvernenent gestieht 
heeft, dat over een onbeduidend deelke vau Rus
land heerscht, en geheel Rusland wil overmeesteren.

Geheel de wereld vindt dat zulks niet serieus en 
is maar Frankrijk vindt dat geheel serieus, zoo 
serieus dat het fransch gouvernement, het gouver
nement van Wrangel erkent als het rechtmatig
gouvernement van Rusland.

England en is daarmee in zijnen schik niet. 
Lloyi George is ten minste èen serieuze Minister 
die geen appels vjor citroenen en koopt, 011 die 
ook niet en zal probeoren om de mano met zijn 
tanden te pakken of andere onmogelijke kunsten te 
doen.

Hij ziet koelbloedig in wat er kan gedaan zijn, 
en wat onmogelijk is.

Polen, zegt hij, heeft ongelijk gehad te veel te 
willen, en den strijd aan te gaan met de bolche-
visten als wij hem den raad gaven stille te zijn
en vrede te maken. De Polakken die zoo goed als 
verslagen zijn gaan er nu mieten voor godoen en 
vrede maken met Rusland over dat het gaat.

Als Rusland aan Polen voorwaarden oplegt die 
aannemeiijk zijn, Polen gaat ze moeten aauveerden. 
Op een zake en kunnen wij Rusland niet toogeven. 
Polen moet on zal onafhankelijk blij von.

England en zou natuurlijk niet geerne gewapen
derhand ingrijpen, en zal alles doaa wat mogelijk 
is om de twee vijandige landen tot vrede te brengen.

Gaat er nu vrede zijn en blijven in Europa, 
dat gaat afhangen van de onderhandelingen die in 
gang zijn, en van de zedelijkheid der onderhan
delende mogendheden, — en misschien ook ten 
deele van ’t verloop der naastvolgende veldslagen.

Het volk is logisch, w'herhalen het. Zoo 
uw gezag, heeren Ministers en C° niet op God
rust en ten minste onrechtstreeks van Hein komt.
van waar komt het dan ? Op wien, op wat
steunt het ?

Die niet bouwt op God, bouwt op zand. 
E11 eén gebouw, op zani steunende, stort met 
den rukwind ineen.

Qe Veepest in Vlaanderen.
De veepest nee nt toe. Verleden week was er 

alleen spraak van |Oost-Vlaanderen. Nu geeft men 
reeds gevallen in West-Vlaanderen en namalijk in 
’t Kortrijksche.

Als voorzorgsmaatregel wordt voor onbepaalden 
tijd de Veemarkt van Kortrijh verboden.

Deze ziekte is een schrikkelijke plaag, die ge- 
heele stallen en geheele streken kan aantasten in 
zeer korten tijd.

Een veekoopman uit het Gentsche heeft 150 beesten 
verloren, geheele stallen zijn vernield, deels door 
de ziekte, deels uit voorzorg.

De voorzorgen en kunnen nooit te groot zijn 
tot het afweren van zulke schrikkelijke plaag.

Aan t  groote t e a  van Brussel.
Iu zijn nummer vau Hr1*. 11. gat' “ Da Stan

daard » ouder hoofding * Inzinking van het 
Gezag » eene bittere beoordeeling dier laatste 
gebeurtenissen te Brussel. Hij gaf duidelijk te 
verstaan dat het tegenwoordig gebrek aan onder
danigheid, grootendeels te wijten valt aan dezen 
die ’ t gezag iu handen hebb?n. Z) hieldeu 
hunne belofteu niet en vernielden aldus het 
betrouwen der bestierders, dat onmisbaar is 
aan iedere overheid die- wil nuttig ziju en 
’t welzijn bevorderen. Zij zelf schimpten weleer 
met ’ t Pauzengezag, het hoogste en edelste 
voorwaar dat op onze planeet bestaat. Protes
tanten, zegt schrij ver van bovengemeld artikel, 
getuigden van meer eerbied voor ’ t woord 
van den Paus, dau zij die beweerden katholiek 
te zijn of dau ten minste een land wilden 
bestieren dat omzeggens uitsluitend katholiek 
is.

Het volk is logisch, heeren gezagvoerders, 
Gij loochendet in uwe doenwijze het gezag van 
den Paus ; zij ze loochenen het uwe. Het volk 
heeft wellicht uwe scherpzinnigheid niet en laat 
zich te dikwijls meeslepen door drogredenen. 
Maar het volk heeft voor hen wat de franschen 
zoo juist noemen •< le-gros bon sens >•' wat wij 
heeten het gezond oordeel en daartegen ver
mogen uwe bebloemde bewaardingen letter of 
niets ; daarop hebben drogredenen Mechts greep 
zoolang ze de belangen of de driftei d,er menigte 
involgen ; maar z jodra een wereldsch gezag 
dat niet steunt op het Evangelie, de intresten 
der menigte 4urft dwarsboomen of eenvoudig 
niet iu volgt, het weze dan uit billijke redenen, 
men hoort de menigte morren of meer nog, met 
alle beschikbare middels tegen het gezag ingaan.

Wat bewijst zulks? Dat liet gezag feitelijk 
niet bestaat. Als- vader in Zijn eigen huis niets 
te doen heeft jjiau knikken en slechts wordt 
gehoorzaamd zoolang en in zooverre dat hij 
alles toestaat wat de jongens vragen, dan vinden 
wij dat vaders gezag verre geschuifeld is, met 
reden : aangezien zijn eigen jongens hem laten 
schuifelen als ’t hun, niet aanstaat. I s ’ t tegen
woordig ook alzoo niet met vader Staat ? Zo 

• luisteren nog naar hem zoolang hij belooft of 
geeft, natuurlijk; maar durft hij ’t wagen de 
begeörten zijner jongens, ’ t is te zeggen van 
zijn volk tegen te werken, durlt hij ’t reschieren 
hun gedacht niet te iieelen —  het weze zelfs 
om gegronde en doorslaande redens —• ’t ver- 
bruint zoo leelijk en zoo zeere. Ze zouden allichte 
klappen van vader « Staat » in ’ t hoekschen 
te steken en peinzen dat ze straf schoone 
doeu met hem op zijn gemak te laten zijn pijpe 
smooren.

Dat is jammer. Maar aan wie de schuld ?... 
Aan niemand anders dan aan dezen die ’ t gezag 
van Godzelven en vau den Paus hebben durven 
over het hoofd zien. Zoo doende hebben ze de 
natie, het gedacht zelf van overheid uit de 
ziele gerukt van ons arm volk.

STADSNIEUWS
Mijnheer de Doktor Vandrvalle is benoemd 

tot ridder der Kroonorde, Wij bieden hem onze 
gelukwenschen ter gelegenheid dezer schoone on
derscheiding.

— Het kruis van la klas wierd ook verleend 
aan den Ho«r Ernest Schotte, den verdienstvollen 
Sekretaris van Ingelmunster, voor daden van zelf
opoffering en measchlievendheid tijdens den oorlog. 
Spijtig is het dat, toen hij het einde zag naderen 
der bezetting en verlossing, hij dit met de dood 
moest bekoopen, getroffen door een granaat. — 
Samen met den achtbaren Heer Burgemeester Remi 
Callens, hebben zij zich zou deftig en patriotisch 
gedregen gedurende den oorlog dat zij de vriend
schap en bewondering’ verwierven der ware vader- 
landsche bevolking van Ingelmunster en omtrek.

— Morgen groote processie. De zegen wordt nu 
gegeven op de Koornmarkt bij het Standbeeld van 
de gesneuvelden.

— Zondag avond rond 10 1/2 had eene vecht
partij plaats in de Sint Hiloniusstraat. Een jonge
ling uit de Kortrijkstraat kwam uit het gevecht 
met gescheurde, kleeren en bebloed wezen.

— In den nacht van 10 op llOegst zijn dieven 
in de statie gedrongen hebben de bewaarplaats van 
de goederen ópengebroken en hier eene valies ge
stolen die omtrent 900 fr. weerden bevatte. Een 
onderzoek is ingesteld.

— Sedert twee zondagen staan ze aan de kerk 
na de missen met Volksrecht Dit is een socialitisch 
blad.

— De Football Club van Iseghem, heeft klacht 
ingediend bij de stedelijke politie uit oorzaak van 
vernieling on in brande steken der afsluiting aan 
hun plein gelegfh lang3 den steenweg op Ingel
munster. Het is meer of noodig dat die baldadigheid 
ophoude, en ouders en meesters kunnen niet genoeg 
de kinders aanleeren en op leggen een anders goed 
te eerbiedigen.

Zitting fan dsn Gemeenteraad

len voor iederen ’ dag eene belasting betalen 
van 2 fr. per vierkante meter oppervlakte der 
plaats waar gedanst wordt met een minimum 
van 50 fr per dag eii een maximum van 200 fr.

der S T A D  iSEGHEM.
Zitting van den 11 Augusti 1 92 0 .

Verleden Woensdag kwam de stedelijke raad 
bijeen. De volgende punten stonden aan de dag
orde :

1 Benoeminp lid arm bestuur.
2 Bouwen nieuwe Gemeenteschool.
3. E lec tric ite it.
4. Brandweerkorps.
5. Gemeentebelastingen.
1. M. Camiel Van Haverbeke wordt benoemd 

tot lid van het armbestuur in vervanging van 
M. Jules Verhaeghe overleden.

2 Bouwen Gem eenteschool: van wege hoo- 
gere overheid is de stal verplicht eene nieuwe 
gemeenteschool te' bouwen, in evenredigheid de 
bevolking der stad. Een vorig plan opgemaakt, 
is verworpen geweest door de schoolopziener 
van Kortrijk. Eindelijk is men overeen gekomen 
een stadschool te bouwen op de gronden daar
toe aangekocht over een veertigtal jaren aan 
de familie Haosebrouck en liggende tusschen de 
Krekelstraat en Dweerstraat.

Voorheen had het stadsbestuur vast gesteld 
aldaar eene straat te trekken in verbinding met 
de Dweerstraat Men is ’ t akkoord gekomen deze 
straat niet aan te leggen en gansch deze partij 
grond te benuttigen to', het bouwen van een
gemeenteschool en speelplaatsen.

3. E lec tric ite it, : M. B vil voorzitter, geeft
uitleg over de staat van zaken voor wat de 
niéuwe rçiachien betreft, die moet geplaatst 
worden. In gunstige1 votrwaarden voor de stad, 
heeft hij een akkoord gemaakt, voor wat be
treft, die levering. D) datum, is gesteld op 15 
October aanstaande, dat de machien zou be
schikbaar zijn —  nieuwe kabels tot h eru it-, 
bereiden der electriciteit, zullen ook moeten 
aangekocht worden.

4. Brandweerkorps, Ingevolge.een schrijven
van het Staatsbestuur, is er aan de gemeente 
overhei i van Iseghem gevraag i, dat desnoods 
het-brandweerkorps zou erin gericht worden,
als kunnende dienen om ook den di-enst van
burgerwacht te verzekeren.

Gemeentebelastingen.
Tengevolge der ingediende bezwaren heeft de 

gemeenteraad de ontwerpen van belasting volgen- 
der wijze veranderd.

Belasting op de woonhuizen. In plaats van 
aangeslagen te zijn per loopende meter voor
gevel, zal de belasting gelegd worden per VK. 
meter oppervlakte der bewoonbare plaatsen.

20 cent. p. vkm tot 50 vk m. oppervl. 
30 cent. p. vkm. van 51 tot 70 vk. m. oppervl.
40 cent. p. vkm. van 71 tot lOOvk. m. oppervl.
50 cent. p. vkm. van 101 en meer.
De woonhuizen zonder verdiep gebruikt door 

loonarbeiders zullen slechts 20 cent. per vk. 
meter betalen voor gelijk welke oppervlakte, 
Belasting nijverheids gestichten, handelshuizen 
stieldoeners en Landbouwinrichtingen,

In plaats van volgens het getal _werklieden 
en beweegkracht aangeslagen te zijn, zal de 
belasting gelegd worden volgens de oppervlakte, 
25 cent per vk. meter voor fabrieken, werkhuizen 
en magazijnen en 10 cent. pér vk. meter voor 
de hangars.

De landbouwinrichtingen zullen betalen 5 fr. 
per hectare voor de 2 eerste hectaren en 10 fr. 
voor de volgende. De hooimeerschen en weiden 
zullen maar 5 fr. moeten betalen. De weiden 
en hooimeerschen beneden 1 hectare kunnen niet 
iu aanmerking komen.

Herbergen gelegen binnen den bouwtroep zullen 
aangeslagen worden met 10 fr. en deze buiten 
den bouwtroep gelegen met 5 fr.

Verm akelijkheden. De personen die in huizen 
gebouwen zalen o f andere lokalen waar het 
publiek toegelaten wordt, openbare danspartijen 
met of zonder inkomgeld, willen inrichten zul-

Bij de Stadsfanfaren.
Verleden Zondag vierden de stadsfanfaren het 

25jarig jubelfeest van den heer Henri Deblauwe 
ais muziekmeester. De stadsfanfaren werden inge
richt in 1853. De eerste muziekbestuurder was 
Albert Demaegt ; hij was afkomstig van Wacken 
en muzikant gagisi bij de lansiers. Berten De 
maegt zoo men hem noemde speelde de ophicléide 
en den basson. In een avondfeest gegeven bij 
Cathérine Duy vejonck kwam Berten een solo spelen 
met den basson. Alzoo werd hij in Iseghem be
kend en- èenigen tijd nadien als bestierder der 
fanfaren gekozen. Hij gaf zijn ontslag tengevolge 
van ziekelijkheid. M. Jan Demarrez, schoolmeester 
in St Josephsgesticht volg,Ie hem op, tot dat deze 
laatste koster benoemd te Emelghem vervangen 
werd door Jules Simoens van Beveren-bij-Rous- 
selare gewezen gagist bij het Belgisch leger. 
Simoens was een zeer bekwamen solist als bugle. 
Maar ’ t muziek verviel zeer onder zijn bestier 
tót dat eindelijk het bestier der fanfaren toever- 
trouwd werd aan den Heer Henri Deblauwe. die 
dank groote pogingen en werken liet muziek vele 
verbeterd heeft onder alle opzichten.

M. François Bral, burgemeester benoemd zijnde, 
wordt vervangen als voorzitter der fanfaren door 
den Héér Alfons Bral, zijnen zoon. Proficiat aan 
den jongen voorzitter en nog vele jaren wenschen 
wij hem aan ’ I bestuur, alsook den jubilaris nog 
vele jaren in goede gezondheid als muziekmeester 
der maatscliappij.

De eerste voorzitter der Stadsfanfaren was Baron 
Philippe Grilles de Pélichy ; M. Maes-Van Cam- 
penhoudt, lijnwaadfabrikant en M. Henri De Meüle- 
naere, notaris, raadsleden ; M. Louis Van Campen- 
houdt, goud en zilversmid, ontvanger.

Onder de oudste leden inrichters vinden wij :
Petrus Vandekerckhove, schoenmaker ; Constant 

Supply, kleermaker : Auguste Vandekerckhove,
schoenmaker ; Emile Lafaut, particulieren ; Hy- 
polite Deldycke, houtwerker ; François Vande
walle, schoenmaker ; Petrus Huysentruyt, wever ; 
Auguste Laridon, schoenmaker ; Cyriel Veranneman, 
schilder ; Adolf Veranneman, schilder ; August 
Carlier, agent ; Ameye Joseph, schoenmaker ; 
Paul De Vylder, kleermaker ; Lezy Charles, kuiper ; 
Auguste Veranneman, schilder ; Henri Vandewalle, 
schoenmaker ; Franç. Van Balberghe, schoenmaker ; 
Henri Laridon, schoenmaker, Petrus Beernaert, 
schoenmaker ; Ferdinand Vanfleteren, zadelmaker ; 
Joannes De Mey, koopman.

De Vereenigde Werklieden.
Het bestuur dezer maatschappij komt van wege 

het Gouvernement eenige nieuwe onderscheidingen 
te bekomen, de Heeren Camiel Bourgeois, Albert 
Rosseel en Adolf Windels, worden de decoratie van 
Ie klas toegestaan ; de Heeren Joseph Declercq, 
Bruno Vanden Berghe en Jules Strynckx, de deco
ratie van 2e klas. Aan al deze Heeren hertelijken 
Proficiat en mochten zij nog vele jaren deze deco
ratie dragen in volle gezondheid tot eer en voordeel 
dezer schoone maatschappij en genegen vriendschap 
der leden van de Vereenigde Werklieden, de eere- 
leden en vrienden,.. Voegen wij hierbij nog een 
woord vau dank, fh name van de leden der maat
schappij en de bevolking van Iseghem, om de 
verdienstelijke werking welke de bestuurleden dezer, 
onbaatzuchtig jaren lang reeds gedaan hebben tot 
voordeel derj werketade klas, en in ’t bijzonder aan 
den Heer Camiel Bourgeois, den onverpoosden Sekre
taris, die sedert meer dan twintig jaren, wekelijksch 
zooveel uren tijd hier aan onvergeld besteed tot 
nut en voordeel zijner medeburgers.

Emelghem Ommegang.
Morgen Zondag 15 Augusti begint de jaarlijksche 

Novene ter eere vau O. L. V. ter Ru-st, genoemd 
Emelghem ommegang. Tegenstrijdig er gezeid wierd 
in sommige nieuwsbladen, zijn de klokken van 
Emelghem nog niet terug in ’t dorp.

De E. H. Pastor Devisschere, heeft naar Brugge 
geweest en daar in de klokken, die terug gekomen 
waren uit Duitschland, twee klokken gevonden, die 
aan Emelghem' kerk toebehoorön alsook het klokje 
van het klooster. Volgens het schijnt zouden nog 
geen klokken gesmolten zijn, die de Duitschers 
ons ontnamen — wellicht komen misschien deze 
van Iseghem ook nog te voorschijn of ware ’t 
maar onze oud geschiedkundige klokjes van 15 
en 1600,

Daar de kerktoren van Emelghem in deernis
wekkende toestand is en de klokken er tegen
woordig niet kunnen in geplaatst worden, zoo blijven 
de klokken nog voorloopig in Brugge tot de her
stellingswerken voltrokken zijn.

Uitslagen der studenten
in de verschillige Kolegien.

Verleden week deelden wij den uitslag mede 
der laureaten uit de Middelbare School te Iseghem 
ziehier de uitslagen der oud-leerlingen in de ver
schillige kollegiën.

Klein Seminarie Roesselare.
2 e Handels klas.

Maurits Dumoulin 7* naprijs
Oude Humaniora.

Zesde Klas : ' Edgard vandewalle Ie prijs
Juleä Foulon, Emelghem 4P naprijs 

-Vijfde Klas : Cyriel Declercq 1' prijs
Vierde Klas : Joseph Mahieu, Lendelede 1 ' naprijs 

Germain Vandewalle 12« naprijs 
Derde Klas : Joseph Descheemaecker Ie naprijs 
Tweede Klas : Gerard Staelens Ie naprijs 

Remi Vandeputta 4e naprijs 
ßhetorika : Octaaf Dejonghe 11e naprijs

Georges Vanbesien 12e naprijs 
Omer Denys 13“ naprijs 
Raphaël 'Dequecker 14e naprijs 
Urbain Verhaeghe 17e naprijs 
Michel Verhamme 18e naprijs

Collegfe Thielt.
Middelbare School 

3® Studiejaar : Jean Callens 8e naprijs 
Joris Stragier 12e naprijs

Oude Humaniora.
Zesde Klas : Maurits Dekeyser, Emelghem Ie prijs 

Lso Berlamont 5e naprijs 
Vijfde Klas : Jules Sarre 1" prijs

Florent Claeys 6e naprijs 
jweede K las : Gerard Denys 15 naprijs

Collegie Kortrijk.
Oude Humaniora.

Vijfde Klas : André Gasquet, 12« naprijs 
Derde Klas : Emmanuel Allaer 2» prij»

Collegie Poperlnghe.
Derde Latijn : Joseph Declercq 3» naprijs

't Vervolg toskomende we»k.

BOND der SCHOENFABRIKANTEN 
van Iseghem.

De leden worden vriendelijk uitgenoodigd op 
de algemeene vergadering, die zal plaats heb- 
hen op Dinsdag 17 Augustus eerstkomends
in de bovenzaal van het « Oud Stadhuis » om 
ti ure ’s avonds.

DAGORDE :
I. Aansluiting bij de federatie.
II. Samen aankoop.

HET BESTUUR.

Uitdeeling van diploma’s
aan de leerlingen der Vakschool

v oor schoensnijden  en patroonm aken.
Op Zondag 25 Juli laatst om 11 ure voor

middag wierden de diploma’s uitgereikt aan 
de leerlingen van onze plaatselijke vakschool 
die met vrucht de lessen gevolgd hebben.

De gewezen leerlingen waren talrijk opge- 
komeir, eenige thans in dienst [jbij 't leger hadden 
hun doen verontschuldigen.

Waren tegenwoordig: Eerw. Heer Van Cappel, 
Bestuurder.

De leden van den Beheerraad.
MM. A. Vandenberghe, schoenfabrikant, Voor

zitter, afgevaardigde van den staat ; Fr. Bral, 
schoenfabrikant, ondervoorzitter, atgoveerdigde 
der gemeente ; Cyr. Staes, schoenfabrikant, 
schrijver-schatbewaarder, afgevaardigde van de 
Provintie; Cam. Bourgeois, bediende lid, afge- 
afgevaardigde van de vakvereeniging ; Edm. 
Desimpelaere, schoenmaker, lid, afgeveerdigde 
van de vakvereeniging.

De meesters.
MM. Emiel Dierick, Alfons De Jan.
Eerw.Heer Van Cappel opende de plechtigheid 

met eene korte aanspraak.
Spreker dankte dë leden van den beheer

raad voor hunne verdienstelijke medewerking 
aan den voorspoed onzer beroepschool. Hij 
neemt de gelegenheid waar om M. Fr. Bral 
geluk to wenschen over zijne benoeming als 
Burgemeester. [Dit ambt zal hem in de gele
genheid stellen 0111, zoools hij overigens in zijne 
aanspraak ter gelegenheid zijner aanstelling 
beloofd heeft, het vakonderwijs te steunen.

Hij dankt de leeraars die al hunne vakken
nissen en vrijen tijd ten dienste stellen van onze 
werkmanskinderen tot heil en voorspoed onzer 
plaatselijke schoennijverheid.

Verders zet de Bestuurder de leerlingen aan 
dankbaarheid te betoonen aan de leden van den 
Beheerraad en de meesters.

De Bestuurder maakt den uitslag bekend vau 
de eindexamens en de bekroonde leerlingen 
ontvangen, uit de handen van de Heeren van 
den Beheerraad, hun diploma:.

Hier volgt de uitslag :
Leergang 1914-1915 

12 leerlingen volgden de lessen.
9 leerlingen namen deel aan ’ t examen. 
Bekwamen een diploma met G r o o t e  o n d h r -  

RCHEIDING.
1. Devos Joseph
2. Cattry Camiel

3. Spriet Camiel
4. Mestdagh Omer

met
5. Canniere Prosper
6. Bourgeois Pierre
7. Tangne Jules

ONDERSCHEIDING.
Volgen :

8. Seys Omer
9. Declercq Michel

Leergang 1915-1916.
19 leerlingen volgden de lessen.
13 leerlingen namen deel aan 't examen.
Bekwamen een diplôma met Groote Onder

scheiding.
1. Hoornaert Arthur. 6. Deprez Jules
2. Tanghe Jules 7. Van Antwerp* Jos.

üemeurisse Jules 8. Houthoofd Achille
4. Canniere Prosper
5. Debusschere Frans

9. Bourgeois Pierre 
10. Sjhelpe Joseph

Bekwamen een diploma met Onderscheiding. 
11. Bral Gérard 12. Declercq Michel

Leergang 19 16 -19 17 .
32 leerlingen volgden de lessen.
17 leerlingen namen deel aan ’ t examen.
Bekwamen een diploma met Groote Onder

scheiding,
1. Vansteenkiste Julien
2. Mi8tiaen August

3 Bouckaert Florent 
4. Vandenbroucke J.

Bekwamen een diploma
5. Depreitere Pierre
6. Windels Alfons
7. Debusschere Gérard
8. Decroix Joseph 

Volgen :
12. Godschalck Joseph
13. Cannierre Georges
14. Thibau Alidor

Na de 
Bral het

met O -Id k u s c h b id in s .
9. vanpaemel Léon

10. Desmet Albert
11. Maertens Michel

15. Bourgeois Michel
16. Vandeputte Gabriel
17. Vandenberghe Jerome

uitreiking der diploma's neemt M.
woord.

Mijnheer en, Leerlingen ,
Van jongs af heb ik in de schoennijverheid 

geleefd. Altijd heb ik eene voorliefde voor dit 
vak gevoeld, ’t Is met eene ware voldoening 
dat ik bestatigd heb dat de vaklessen hier ter 
stede door zoo talrijke leerlingen gevolgd worden, 
’t Is een klaar bewijs dat ge het vakonder
wijs naar waarde weet te schatten.

Hoe menig werkmanskind is er niet dat, 
dank aan de vakschool, de schoonste en meest 
winstgevende bedieningen heeft weten te bekomen 
in onze werkhuizen. Meer nog, menig werk
manskind heeft, dank aan de vakschool, zich 
weten, in te richten als fabrikant en meer dan 
een ander zal, wie weet, welhaast onder de 
best ingerichte mogen gerekend worden.

Deze schoone uitslagen zijn wij in ’ t bijzonder 
verschuldigd aan M. Emiel Dirick, oudste ea
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GUSTAF COMHAIRE en ZOON
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NIEÏ verwarren met huizen van denzelfden naam

eerste professor ea medestichter van onze vak
school. (Langdurige toejuichingen).

Bewus!. van 'de noo (zakelijkheid van het 
vakonderwijs, bekomm -r 1 om den bloei onzer 
nijverheid ea den welstand van den werkman, 
hernieuw ik de belofte gedaan in mijne aan
spraak, ter gelegenheid mijner benoeming als 
Burgemeester van Iseghem, altijd het vakonder
wijs te steunen inzake stedelijke toelagen. 
Ik hoop dat M. Emiel Dirick als professor 
van den eenen kant eu gemeenteraadslid van 
den anderen kant, mijne pogingen altijd zal 
helpen steunen (toejuichingen en handgeklap.) 

Nu komt de Heer Voorzitter aan ’t woord.
M ijnheer en, Leerlingen.

Mij blijft niet veel meer te zeggen. De vak- 
. lessen, voor schoensnijden en patroonmaken, 
zijn nuttig, ik heb er niets tegen. Doch wat 
ik zeggen wil is het volgende :

Er is gebrek aan schoenmakers, ieder fa
brikant zal het met mij eens zijn. Wie heeft 
hei in de laatste tijden niet ondervonden ? Om 
de goede -verstandhouding tusschen de Heeren 
schoenfabrikanten te bewaren en om te kunnen 
voldoen aan de toenemende vraag naar Iseghemsch 
prachtschoeisel dient de afdeeling voor schoen
makers al onze belangstelling.

W at zien we tegenwoordig I De schoenmaker, 
geprikkeld door het hooge loon, heeft heel en 
al verzaakt aan de opleiding van den leerling. 
Niet een schoenmaker neemt nog leerlingen aan. 
De vader zelf in plaats van zijn eigen kind 
den stiel volledig aan te leeren, is al zeer 
tevreden, als die hem helpt om vaders schoen
werk in te r i jn  en do ar te naaien,

Indien het schoenmaken niet genoegzaam aan
geleerd wordt, zal onze nijverheid er onder 
lijden. Om dit gevaar te voorkomen, moeten 
wij leden van den beheerraad, al onze krachten 
inspannen en zorgen dat de afdeeling voor 
schoenmakers meer en meer aangroeie en bloeie, 
tot voorspoed van onze stedelijke nijverheid.

Bekwame schoenmakers moeten er gevormd 
worden. Dit zie ik vertrouwvol te gemoet. De 
jonge meester M. Paul Hoornaert heeft gedu
rende de weinige maanden dat hij zijn broeder 
Achiel, zaliger opvolgt blijken gegeven van 
groote bekwaamheid en minzamen omgang 
met zijne leerlingen.

Ik betreur het zoo vroegtijdig afsterven van 
onzen ieverigen en verdienstvollen meester M. 
Achiel Hoornaert. Aan hem hebben wij groote
lijks den vooruitgang en den room van onze 
vakschool te danken. Op technisch gebied over
treft hij iedereen. Als professor wist hij in 
t hart van zijne leerlingen de drift naar kunst 
te doen ontvlammen. Leest zijn boek : Hand
leiding voor den jongen schoenmaker,.

Wie van ons bewonderde de werken van 
zijne leerlingen niet in de tentoonstellingen die 
hier voor den oorlog plaats hadden ? Jammer 
dat hij ons zoo vroegtijdig ontnomen werd. 
Laat ons hopen dat zijn jongste broeder hem 
even verdienstelijk zal navolgen.

Hangt de goede opleiding grootendeels af 
van goede onderwijzers, er dient daarnevens 
gezorgd te worden om aân de leerlingen werk 
te verschaffen. Nu in deze crisis bijzonderlijk, 
zou ieder fabrikant van de streek moeten al 
doen wat in zijne macht is om klein werk 
te bezorgen aan de beginnelingen, b. v. van 
20 à 25 (Algemeene instemming).

De heer Bestuurder bedankt den heer Bur
gemeester voor den geldelijken steun dien hij 
belooft aan de school.

Bedankt den heer Voorzitter voor zijne be
zorgdheid voor den bloei zijner nijverheid en 
in 't bijzonder voor zijne beloofde medewerking 

’t geven van werk aan de beginnelingen.
’t Is daar de groote moeilijkheid gewoon 

werk te vinden in de kleine nummers. 
Daar onze fabrikanten voor dit soort werk 
moeilijk een afzet vinden, kunnen wij natuur- 

geen te hoog loon eischen. Wij zijn zeer 
«schikkelijk en zullen desnoods medehelpen 
oin een afzet voor dit soort werk te vinden.

Hij bedankt opvolgentlijk al de leden van 
den beheerraad, de meesters en al deze die 
medehelpen aan den bloei van onze beroep- 
school.

Hiermede wordt deze aangename vergadering 
gesloten.

NASCHRIFT.
De heeren schoenfabrikanten, bekommerd om 

en voorspoed onzer nijverheid, zullen zich ver- 
ienstelijk maken met klein schoenwerk te 
«zorgen aan de vakschool.
Voor alle inlichtingen zich te wenden tot 

len E. Heer Vancappel, Kerkplaats.
De Verslaggever,

A. De  Ja n .

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Adolf Roelens] zv. Florent en Barbara Lapeire. — 
Kaymonda Vandeputte dv. Valere en Eleonora Tim
merman .

STERFGEVALLEN :
Clementina ßouckaert huish 49 j echt. Emile 

Clarisse overl. te Thielt. -  Arthur Verholle soldBat 
36 j  echt. Belaen Marie overl. Auberville-la-Benauft
— Joseph Van Moortel Sergeant 30 j. zv. Aug. 
en Marie De Keyser. — Clara Vandenberghe 4 m. 
dr. Maurice en Margareta Scheldeman.

HUWELIJKEN :
Joseph Lampe handelaar 24 j en Esther Beernaert 

zb. 19 j. — Theophile Monteyne, borstelm.27j en 
Martha Landuyt huish. 21 j. — Gustaf Soenen 
schoenm. 35 j. en Suzanna Deschryvere naaister 
20 j .  — Louis Deschryvere borstelm. 26 j. en 
Emma Houthoofd 22 j. — Jacques Buelinckx kleerm. 
40 j . en Leonie Bruggeman bottienstekster 41 j .

GROOTE "P R IJSK A M P ™  
met de

- T  R A B O L -
O p K E R M IS -V R IjD A G  10 S E P TE M B E R  ter her

berg “ Café Royal » Nieuwstraat, bewoond 
door B. KERCKHOF-DELRUE.

De schikkingen zullen naderhand bekend ge
maakt worden.

W O O N S T
M EUBELS en

V E R A N D E R IN G  VAN
De Fabriek van alle slacht van 

MATRASSEN

Alex. Roose-Vuylsteke, Gentstraat,
zal van af 15 SEPTEMBER aanstaande overgebracht 
worden naar de
de Pélichystraat, 1 2,  Iseghem

(nabij de St Hiloniuskerk)

N. B. Een artikel « Da toekomst » benevens 
verschillige andere zijn bij plaatsgebrek vsrzet 
tot de naaste week.

Beurs van Brussel.
Belgische leening 1” reeks 

» » 2® reeks
Schatkistbons 
Nationale herstelling

61.80 
61.90 

100.00 
94 65 
93 00 
76 00 
68.00

Gemeente krediet 4 1/2 °/°
» » 4 %
» > 3  %

W ISSELK O ER S.
Parijs 93 25
Londen 47,05
Keulen 26.90
Amsterdam 426.00
New-York 12.85
Italie 63 75
Madrid 188.00

00.00
0.000

000.00
00.00
00,00
00.00
00.00

tot 93.75 
47.30 
28 90

436.00
12.95
67.75 

192.50

M k R K r P R L J Z S t f .
KÓaritlJK, 9 Aag. — Haver, 9 > tot 100 ; 

peerdeboonen, 9 )  tot 92; aardappelen, (oude) 
0 3 ; nieuwe 3» tot 40 ; eieren ’ t stak, 0,03; 
koolzaadolie, 330 tot 395; lijazaadolie, 390 tot 
3G5 ; koolzaad 130 tot '135 ; lijnzaad, 112 tot 
120; koolzaadkoeken, 60 tot 65 ; lijn zaad koeken; 
80 ; sodanitraat, 108-030; ammoniak. 155-000, 
suikerjj, 0,00 tot 0 ; suikerijboonen, 00 tot 00 
hooi, 20 tot 2o; strooi, 21 tot 25

Veemarkt : koeien, 30; stieren, 30; vaarzen, 
10; ossen, 45.

I £T ET SU ! M O L y  om het aankoopen of 
L l l I i  I l l  O  C  l l  bouwen van huizen 

te vergemakkelijken warden aan ' zeer gema
tigden intrest en met gemak van betaling door 
het « BELGISCH GRONDKREOIET -» ‘ toege
staan

Voor verdere inlichtingen wende men zich bij 
Ph. VER3EKE, rh u îs îla rsstraat, 25, Iseghem

Gemeente WOESTEN.
Op ZATERDAG 28 OOGST eerstkomende, onr 10 

ure voormiddag, zal binnen het Sekretariaat der 
gemeente Woesten, overgegaan worden tot de aan
besteding van hierondervermelde werken :

1° H ers te llin g  der p a s to rij.
2° H e rs te llin g  van het G em eentehuis .
3° N ieuw  Bouwen d er on d erp asto rij.
Lastenkohier, bestekken en plans liggen ter 

inzage op het Sekretariaat te Woesten elke dag 
van 10 tot 12 en van' 14 iot 16 ure, alsook ten 
bureele van Heer Jules Vercoutére, Bouwkundige 
te Iseghem.

De aanbiedingsbrieven op zegel, zullen het Ge
meentebestuur van Woesten moeten toegezonden 
worden en ten postkantore aangeboden uiterlijk 
drie volle dagen voor de aanbesteding.

Woesten den 12 Oogst 1920.

HET HUIS

ULYSSE-LOT FE, te Peruwelz
kan u leveren 

alle gevraagde Bouwmaterialen, 
Kalk in klompen

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

OP E S  HA R E  VERKO O PIN d
van een allerbest.

H O F S T E D E K E N
en eene TWEEWOONST

te I N G E L M U N S T E  R.

KANTOOR VAN DEN
Notaris DUPONT, te Ardo\e.
IN S T EL  M aandag 3 0  Oogst 1 9 2 0 ,  om 4 ur»,

te ARDOTE, Dorp, in De Gouden Schaar, van :

Zes Woonhuizen
en 1 h e c ta re  3 7  a ren  12 c e n tia re n  ZA AILAND

te ÄRD0YE, bij de Oorpplaats,
langs de Beveren kalsijde.

Studie van den Notaris
MUSS ELY, te Ledeghem,

WOENSDAG 25 OOGST 1920
om 1 ure namiddag ter herberg « De drie Kö
ningen.» te Ledeghem.

O VERSLAG  V A N
1) Eene HO FSTEDE te HANDZÀEME groot 20 Ha

84 a. 32 ca. Ingesteld : 62.800 fr.
Gebruikt door Victor Depuydt tot 30 Sept. 1922.
2) Eene hüFSTEf'F teBECELAERE groot 12 Ha.

44 a. 10 ca. Ingesteld : 7.200 fr.
Gebruikt door Alois Delvae-Vanneste tot 30 Sept. 

1922.
3) Eene H O FSTEDE te LENDELEDE .n o t  2 Ha.

60. 50 ca Ingesteld : 16.70‘0 fr.
Gebruikt door Camiel Tant tot 30 Sept. 1921.
4) Een HO FSTEDEKEN te HELKYN (Helchin)

groot 1 Ha. 74 a. 98 ca. Ingesteld : 12.100 fr.
5) Eene PARTIJ [LAN D  te BOSSÜYT groot 38

a. 80 c. Ingesteld : 500 fr.
Bewoond door Petrus Ladsous zonder'pacht.
Deze verkooping heeft plaats met de Notarissen 

VERBRUGGEN te Waereghem en VANSTEENHUYSE  
te Kortrijk.

RUCHTBAARHEID.

De Notaris A lb e r ic  LE CORBESIER te
Iseghem, daartoe in rechte benoemd, zal mét 
de pleegvormen der wét van 12 Juni 1816 en 
ten overetaan van den Heer Vrederechter van 
’t kanton Iseghem, openbaar verkoopen :

KOOP 1 . — Hofplaats, woonhuis, schuur, stalling, 
ovenbuur, boomgaard, land en meersch. Sectie B. N° 1500,
1501, 1502d en 1499, groot 95 a..-80 ca.
- KOOP 2. —  Meersch, Sektie B, N° 1497 en- 1498

groot 29 a.
KOOP 3 —  Meersch en Land, Sektie B, N° 1495, 

en 1496, groot 41 a. 09 ca.
KOOP 4. —  Zaailand, Sftktie B, N° 1494, groot 35 a.
KOOP 5. —  Zaailand. Sektie B, N° 1551, groot 39 a.

70 ca
KOOP 6. —  Zaailand, Sektie B, N° 1549, groot 29 a.

70 c?,.
KOOP 7. — Zaailand, Sektie B, N° deel 1547d, groot 

53 a. 80 ca.
KOOP 8 —  Tweewoonst en Land. Sektie B, N° 1547e 

1547f en deel van 1547ä, groot 17 a. 10 ca.
KOOP 9. — Zaailand, Sektie B, N° 1532* en 154? 

groot 78 a. 30 ca.
KOOP 10. — Ziaiiand, Sektie B, N° 1539, groot 

56 a. 80 ca.
Samen groot, 4 H. 76 a. 29. ca.
De 10 koopen zijn verpacht aan Jules ROOSEN, tot 

25 Dec. 1920, mits 1000 fr. ’s jaars, boven de lasten.
BoOm- en Haagprijs 400 fr.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.
Z it t in g e n . :

INSTEL op Dinsdag 31 Oogst 1920

TOESLAG op Dinsdag 14 September 1920
tel.ketas om 2 ure namiddag, ter zittingszaal 
van het Vredegerecht te Iseghen, ter herberg 
“ Dfij GROOTE HERT ...

1/2 ten 0/0 Instelpenning.
Dejkoopers moeten zich voorzien van hun huwelijks- 

boekje of van een uittreksel hunner geboorteakte.

Steengroeven van Perlonjour te Zinik (N. NI.)
Exploitatie van den blauwen slaen, geiwsmJ klein graniet,

voor gebouwen, monum3nt3 n vaa allen aarl, kunstwerken, sluizen,
bruggen, bevloeringwerken, enz.

------------  S T I C H T I N G  V A N  I ™  R A N G  ------------

«XaarLijksche uitgraving* : 2 5 . 0 0 0  kubieke m eters
Kuwe steenen, sneden, gezaagde dorpels van alle afmetingen

4 2  G R O O T E  T O E S T E L L E N  O M  S T E E  N E K  T E  Z A G E N .  

BOUWKUNDIGEN, 0MDERNSMENS, MARMERSTEENHOUWERS, VRAAGT ONZE PRIJZEN.

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

w r a a m l o s z s  » Æ e i , s t , t s i § 9 s t i e H t  i n  1 S S S
Maatschappelijke zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

tï1 17 V I V P  I? V  °P ^en V03®; vau merkelijk verminderde tarieven zonder 
t l  ï  1 <1 I  r i L i u i V U u r i  1 voorafgaandelijke kosten namelijk o m j i e t  aankoopen

van Huizen en G ro n ie n  en h i t  Bouwen van Huizen te  v e rg e m a k k e lijk e n .
{Geld opvolgentlijk gestort binst den loop der werkingen zonder verlies van intresten). 

R ECHT van door La Royal 3 Balge, mits eene zeer gematigde premie de terugbetaling, bij 
sterfgeval, te doen verzekeren van hat vorschuldige k a p i ta a l .

Uit ter hand te k o o p e n  :
GEMEENTE CACHTEM.

Een WOONHUIS mei LAND
Zuid langst de vaart,

kadaster sektie A. nr‘ 468e, 469e, en 470b, groot 
29 aren 15ca, palende noord den keiweg laugg 
de vaart, oost, zuid en west Charles Tytgat. Zonder 
pacht gebruikt door Alois Maes, aau 8 fr. per 
maand.

Voor inlicktingen zich te wenden bij den notaris 
Vande Moortele, te Iseghem.

Te koop de Herberg TRIPOLI
Zich te bevragen, Marktstraat, 4 0 .

— Lijfrenten en Levensverzekeringen —
door

,000).
r t K l i f f r t f in n  I • / ) n / -> gewaarborgt: 1° dojr overeenkomstige pandleeningen ; 2°
U m l g d U t M  3' l /^  U/O het maatschappelijk kapitaal en de voirbehoudingen (17,000,

De Algemsene Spaar- en Pensioenkas en het Arnortissementsfond? van de Leening van den Onaf
hankelijkst Congostaat bezitten voor 8,400,020 frank van die obligatien.

Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders geheeten worden.
Voor de panll&eningen, den aankoop der obligation, hunne terugbetaling en de betaling der 

koepous zich wenden tot den heer 0MER SAEY, Wisselaar, 1, St-Jorisstraat, KORTRIJK.

VAN HEDEN AF TE BEKOMEN

hO D EN B A C H ’S  BIER  in  F l e s s c h e n
A L G E M E E N  A G E N T  :

N a a m l o o z e  J f l a a t s e h a p p i j  J V f U Y I i L i E - p A C O I ^



Men vraagt leergast voor smêe- 
en zinkwerk. — Inlichtingen ten 
bureel van het blad.

HUIS VAN VERTBOUWEN.

Wilt gij sterke en schoone STOVEN
wendt u tot het huis

A. DECOUTERE-DENYS
Statiestraat, 34, (Kruisplaats)

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

stoven, pompen, zink en loodwerk, enz.
P R IJ Z E N  B U IT E N  A L L E  CONCURENTIE  

Verzorgd werk. — Spoedige bediening.
A l de bij mij gekochte stoven zijn gewaarborgd 

door mij gemaakt.

HUIS VAN VERTROUWEN 
'T GOUDEN SCHAAP

Wilt gij goede en goedkoope, luxe ox'gewone

MATRASSEN
OP MAAT

in  Schaapswol, Flocons, Ci'ins 
Zeegras, Kapok. P lu im en  enz. alsook  
Xiessiortkoorden en O vertrekgoederen

wendt u tot

Jules Allewaert-Parinenliftr
I t tJ L T jR Ä S lW Ä K E fl 

St Amandstraat, 5 , ISEGHEM
(dicht bij St Hiloniusk«rk)

S pecialite it van goed gezuiverd Windhaar 
m et ondoordringbare Tijken

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

Verzorgd werk — Spoedige bediening.
Al de bij mij gekochte matrassen zijn gewaarborgd 

door mij gemaakt.

Studie van den Notaris Vande Moortela^te Iseghem,

XJTit t e r  lx a n d  te  k o o p
in blok of gescheiden ; volgens keus :

Eene HERBERG “  Het nieuw Kruis „
en

Acht werkmanswooningen,
onlangs nieuw gebouwd, gelegen te EMELGHEM, 

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

Moortele te ISEGHEM.

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 

H e r a f t r e k k in g  v a n  o u d e  P o r t r e t te n

Portretten opDoodsbeeldekens
gemaakt in 24 ;uren

Vorgrootingen op alle Modellen
in 'i zw art, in ’t bru in Sepia en Pastel

Bijzondere Prijzan voor Huwelijksgroepen

M. DRlESENS-fAlE ffALLE
Rousselarestraat, 82, Iseghem. 

V E R Z O R G D  W E R K  -  S P O E D IG E  B E D IE N IN G
I k  begeef m ij ook ten huize.

H U IS  V A N  V E R T R O U W E N

29, Rousselarestraat, ISEGHEM.

JUWEELEN. — UURWERKEN 
BRILLEN — PHONOGrRAAFS 

BAROMETERS —  THERMOMETERS

Schoone keus van laatste Nieuwigheden 
ter gelegenheid van Iseghem-Kermis

K o m t  a lle n  z i e n  n a a r  m i j n e  
u i t s t a l l in g .

Kantoor van den Notaris WYFFELS, te Rousselare 

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

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

H A N D E L  IN

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

Specialite it van Tabak APPELTERRE

A. VANDERHAEGEÎN- 
VANDENBROUCKE
MEENENSTRAAT, 14

- - ISEGHEM - -

Huis Ed.MAES-NAERT
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 Damsn in goud, zilver en nickel 
Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen 

Groote keus van Ringen en Kettingen
TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen 

H E R 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 WeIRDT TEN HUIZE
-  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. —

B E R I C H T
aan  A A N N E M E R S _en B E L A N G H E B B E N D E N

Moderne Fabriek 
van Producten in i’ awapaide Cim3nt

RICHARD M  CLERCft
Groenstraat, (rechtover 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. B ij
zonderheid voor het maken van réservoirs 
voor fabrieken en brouwerijen. Volledige w aar
borg.

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

HUIS
D. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE

S t  H i lo n iu s s t r a a t ,  6 ,  IS E G H E M .
Vensterglas, M astiek, enz... Verfwaren, 

Vernissen, Meubeipapier.
Bereiding van alle slach van verven voor die w il 

zelve schilderen.
—  Eerlijke en trouwe bediening — 

Zuivere  en g o e d e  waren.

SUIKERBAKKERIJ

V a t} La
GRAVINNESTRAAT, 24,

-------------  I N G E L M U N S T E R  -------------
Ohocolade --- t ’ralinnen  

BIJZONDERE KEUS VAN
SCHOONE en FIJNE G EBAK KEN

voor Doopen, Huwelijken en andere feesten 
Voortverkoop in ’tg rootvanS u ikerbakkerartike ls

BESTELLING TEN HUIZE 
voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

H U IS

Ach. De Gezelle-Vyncke
Rousselarestraat, 109-111, ISEGHEM.

FABRIKANT VAN

Tabak en Gigaretten
H A N D E L  IN  

Gigaren, 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 Pantos,

Cigarellos Calba, Emicas, Monies Vestalin, 
Record.

Cigaretten der beste en gekendste merken 
IN L A N D S C H E  en V R E E M D E

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, A luins‘.2 :;i, enz , enz.,
B i jz o n d e r e  p r i jz e n  v o o r  V o o r tv e r k o o p e r s .

H B R O P E N I N Q -
van het Huis

J. Vanliiideghein-Behiéghtó
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  4
A L L E  S L A C H  V A N  B E N O O D IG H  E D E N  .

VOOR
—  K L E E R M A K E R S  e n  K L E E R M A A K S T E R S  —  

Z IJD E N , P A E N E , R O U W F L O E R S  
Groote keus van lijnwaadartikelen 

voor Dames en kinderen. 
000PKLEEDEREN — COLS — CRWATTEN 

Specialiteit en groote keus van 
GORSETS Merk H. D B.

IN DEN GOEDEN KOOP

Emile Dejonglie-Sonnnviilo,
EMELGHEM-DAM, 22.

M ATRASSEN
in Windhaar en Floconwolle

HANDEL IN 
Kruidenierswaren, W ijnen en Likeuren 

Ellegoederen, Glas en Gleiers.

R O W  D H V O L D E a - V e f t S C H à B V B
Schilder-Glazenmaker 

de Pélichystraat, 18, ISEGHEM :-

Hout- Marnier en Sieraadschilderingen
VERWEN ÉN VERNISSEN

GENADIGE PRIJZEN. SPOEDIGE BEDIENING.
------------------  — ....................... .................. . .  , ......... ..........................—  ■ i »

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

In volle vertrouwen zal ik goed en verzorgd 
werk leveren tot ieders voldoening, volgens 
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 tG H E M .

SCHOONE KEUS VAN

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

W itte en Fantasieartikelen
Bijzonder assortiment van 

HEMDEN, COLS en PLASTRONS

ANTWERPEN’S

BOUW-& HYPOTHEEK BANK
Naamlooze Maatschappij.

Maatschappelijk Kapitaal : 5,000,000 frank.
Zetel : Nr i3, Twaalfmaandenatraat, ANTW ERPEN.

W aarom  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 %  
’s jaars of vóór 5 tot 10 jaar aan 4 ° /o ’s jaars  
kunt uitzetten.

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

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

W end U  in vertrouwen tot onze Agenten 
uwer streek ; zij zullen U  alle gewenschte uit
leggingen nopens SPAARBOEKJES, KASBO NS  
& O B L IG A T IE S  verstrekken.

A G E N T E N  :
Mr Florent Bshaeghe-Miilier

Gemeenteontvanger, ,
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

IN DE GOUDEN PLUIM

de Pélichystraat, 25, ISE3HEM
FABRIEK VAN

Gemaakte Vrouw- en'Kinderkleederen
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde
-  W ITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -  

ELLEGOEDEREN, enz.

Mekanieke Steenbakk erij “  De Zwaan,,

B aksteen
van Ie kwaliteit, formaat der kust.

Verzendingen par schip, ijzerenweg en tram.
E ig e n a a r  AUGUST C0NSTAND T,

Oudenburg, bij Oostende.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAJEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk -- D ubbel Sterk  
"W estm inster Stout 

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

HANDEL in KOLEN.

Gevraagd bij JOSEPH MARTIN VANDENBERGHE 
Steenputje, 36, ISEGHEM

Bekwame Schrijnwerkers
om op den winkel te  werken.

—  STANDVASTIG W E RK . —

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

S p u r M j e s  3.60 0/0, Reatelrnkjes 4 0/0, 4.25 0/0 ea 1 5 0  0/0, vrij yan lasten
DEPOTREKENINGEN A A N  ZEER VOORDEELIGE VOORWAARDEN

A A N K O O P  en V E R K O O P  Yan Fransch, Eflgelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij

M. Rh. VERBEKE, B e s t u u r d e r ,
Rousselarestraat, 2 5 , ISEGHEM

G . H Q E T - A N N E ,  opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELAKE
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 H. H. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ? —

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

^2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn'. Glazen, op recept der
H. i,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 kunstotgen. 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maxiinathermometers ; 
likeur-, sirop-, melk- en oiijde 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, tegan de Nuordstraat, Rousselare.

Er ft altijd  een oogmeester ten leder beschikking.


