
DE ISEG HEMNAAR
Katholiek weekblad voor Iseghem en omliggende

VOOR GODSDIENST, TAAL en VADERLAND
Verschijnt eiken Zaterdag D R L J K K E R -U IT G E V E R  : AANKONDIGINGEN :

15 ct. per nummer 
Abonnement 7.50f. ’s jaars. Buitenland 12,50 f.

J .  D E  B U S S C H E R E - B O N T E .  R o u s s e la r e s t r a a t ,  9  7 .
Notarioele en andere 0,40 per regel* 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

Onbewust Geluk.
De groote oorlog is nog dikwijls het 

onderwerp onzer gesprekken.

•s Avonds als alles rustig is, als de 
kleinen slapen en de duisternis hangt 
rond de woning, als het bescheiden 
lamplicht enkel op de handen straalt en 
de aangezichten in halve duisternis blij
ven, als een verre waakhond blaft en 
een eenzame tred op de stoepen weer
klinkt, dan komen, bij voorkeur, de 
herinneringen boven.

De dag is al bedrij vigheid en gejaagdheid ; 
de avond is de vredige kalmte, de stille 
rust, het terugleven in vervlogen tijden.

Zonder elkaar aan te kijken, de oogen 
half gesloten om beter in de ziel te lezen, 
vragen wij : « Weet ge ’t nog ? . »

We gingen den geheelen dag, we 
zochten en vroegen.

Toen het arvond werd zetteden wij 
ons neder op een grachtkant en. weenden.

Negen uur lang hadden we gestapt met 
het pakje kleergoed in de hand en in 
een korfje de snuisterijen die moeder zelf 
had bereid voor hare jongens, de dappere 
vrijwilligers.

We waren gegaan naar de aangewezen 
verblijfplaats der jonge soldaten. Eilaas, 
ze waren van in den nacht vertrokken 
en niemand wist waarheen... Van Duffel 
gingen we naar Brassehaet, verder naar 
Campthout, en dan nog den langen weg 
langs de grens .

Vertrokken !. . Vertrokken !...

De nacht vie! in en we waren nog 
zoo ver van het dorp verwijderd.

Waar stapten toch die arme, vermoeide, 
afgejaagde jongens, zonder geld, een vuil 
klim-bezweet hemd om het lijf en aan 
de gezwollen voeten, kousen met groote 
gaten.

Ia de verte drommelde het kanon met 
verdoofde slagen en lauwe regendruppels 
vielen lijze uit de duistere lucht.

Het gelaat mijner zuster vlekte wit 
tegen den donkeren bast van een den.

— Zijt ge ziek? vroeg ik beangst.

— Neen, maar ik heb toch zooveel 
verdriet!., om vader en moeder, om de 
broeders en om al de menschen... Nu 
is iedereen ongelukkig en vol ellende. .

Ze snikte...

Na een poosje werd ze kalmer en ging 
voort :

— Nu zijn we, inderdaad, arm, arme 
menschenkinders. . Zoo kan ik het niet 
lang volhouden... En zeggen, dat we tot. 
voor eenig dagen zoo gelukkig waren, 
zoo onbewust gelukkig .

We hielden het vol, vier jaar lang... 
Toen kwam de vrede De jongens kwamen 
terug, flink en moedig; maar rondden 
moud lag ereen diepe trek van lichaamlijk 
en zedelijk lijden.

Weet ge ’t nog, Maria, dat ge, blij, 
wmiend uitriep :

— Voortaan laat ik me nooit meer 
neerslaan door hei lijden ! . Nu we dees 
doorstaan hebben komen de dagelijksche 
kwellingen niet meer in aanmerking.

We waren toen van uw gevoelen en 
we beaamden het volmondig, dat we 
waarlijk echt-bewust, gingen gelukkig 
wezen. -

Op de groote vreugde volgde eene 
kalme gerustheid. Dan verscheen stilaan 
de dagelijksche onverschilligheid.

Het duurde echter niet lang of weer 
kwam boveu onze kleingeestige mensche- 
lijke natuur

We morden weer om nietigheden We 
vonden de dagelijksche slameur of te 
zwaar of te eentonig. We hadden weer 
immer-aan wat te bedillen op het gedrag 
van den evenmensch.

De groote beproeving maakte ons niet 
veel beter, en tot eigen beschaming 
moesten we soms bekennen, dat we, vóór 
den oorlog, edelmoediger gestemd waren 
dan nu...

Er bleef immer eene bitterheid op den 
bodem van ons hart. Nooit werdt er 
naar uithuizige verstrooiing en bedwel
mend genot gezocht lijk op onze dagen... 
En toch week de verveling niet !

Waarom kunnen we niet bewust ge
lukkig zijn ?

Omdat we niet rein en niet eenvoudig 
van harte zijn, en we het geluk zoeken 
op verkeerde wegen.

De eenige ware voldoening is te vinden 
in het getrouwe plichtvervullen, in de 
zelfopoffering en zelfverloochening Hoe
veel geluk gaat er in eigen huiskring 
verloren om kleinigheden die zeer goed 
konden vermeden worden Hoeveel innig- 
gezellige avonden worden er niet vergald 
om een hard woord, een koppig stilzwijgen, 
een misverstand '?

Ach, menschen, die elkaar liefhebben, 
zouden elkaar geen verdriet mogen 
aandoen...

Al onze dagen moeten staan in het 
kenmerk der liefde en toewijding. Al 
de hoekjes van ons huis moeten zonnig 
wezen. Onze kinderen moeten in het 
latere leven meedragen de zoetste herin
neringen aan hunne ouderlijke woning : 
de sprookjes van vader en moeder 
glimlach

We moeten er van bewust wezen, dat 
we, niettegenstaande kommer en zorgen, 
gelukkig zijn, wel degelijk gelukkig in 
onze nederige doening.

Hoe talrijker het gezin is, hoe grooter 
de sorn der wederzijdsche liefde.

Overdreven zorgen en angst voor den 
dag van morgen moeten we afschudden 
als de bekoringen. Ze verlammen ons in 
de dagelijksche blijmoedige bedrijvigheid.

God is goed, en Zijne Voorzienigheid 
waakt. 1 E l z a  W o l f .

Met den tijd meegaan.
’t Is een spreekwoord geworden : men 

moet met zijnen tijd meegaan.
Dat is waar, men mag niet volstrekt 

vasthouden aan den ouden slenter ; — 
doen gelijk grootvader gedaan heeft, en 
omdat hij het zoo gedaan heeft.

Iedereen zou het natuurlijk uitzinnig 
vinden, als men eene reis wil of moet 
doen, geen gebruik te willen maken van 
treinen of trams of automobielen enz 
en de reis te voet te doen — dat ware 
tijd- en geldverlies.

Willen spinnen en weven met de hand, 
nu dat er verbeterde rnachienen daar
voor zijn, ware zich zelven in de ar
moede dompelen, en willen boeren gelijk 
honderd jaar geleden is kortzichtig en 
hoogsl schadelijk

In al die dingen moet men met den 
tijd meegaan, want wie stilstaat gaat achter
uit.

Maar men moet ook niet te snel voor- 
uitloopen want dan komt men allicht 
aan een ongeluk.

Er is onderscheid te maken : men mag 
en men moet met den tijd meegaan in 
de goede zaken, maar niet in de twijfel
achtige, de gevaarlijke, de slechte.

*
$ %

Men moet uit zijn oogen zien eer men 
zich laat meetrekken, >vant eens dat men 
in den stroom is, wordt men er allicht 
door meegesleept ; — het is zoo goed 
als onmogelijk, om t.e keeren of er uit 
te geraken

Een rij wie] is een nuttig verkeermiddel, 
maar het kan ook een gevaarlijk ver
keermiddel worden. We laten het stof
felijk gevaar ter zijde, maar we spreken 
van het zedelijke gevaar.

Als de onervarene jongeling ’s Zon
dags van zijn rijwiel gebruik maakt om, 
soms op verre afstanden naar allerlei 
feesten en kermissen te fietsen, loopt 
hij groot gevaar op slechte banen te 
geraken. Voor velen ware het beter, 
indien ze de Congregatie bijwoonden, doch 
het rijwiel is zoo aantrekkelijk ; de rij
wiel koersen ook en de gezellen meteen.

Niet dat we een uitstapje per rijwiel 
willen ontzeggen, maar daar is gevaar 
bij en niemand zal dat betwisten.

*
-i: *

Êene ' geweldige zucht naar plezier en 
genot beheerscht de wereld Sporten zon
der einde : automobielkoersen, velokoer- 
sen. paardenkoersen, in afwachting van 
vliegtuigkoersen ; voetbal, golf, duiven
vluchten, schouwburg- en cinemavertoo- 
ningen ; vooral cinemas ; er komen er 
overal en de menigte stoomt er naartoe.

Intusschen wordt, ook ’s Zondags, de 
kerk vergeten Om naar de Mis te gaan, 
wordt er geen half uurtje tijd gevonden ; 
de duiven moeien van Arras, van Greil 
of van Bordeaux komen, en men moet 
heel den voormiddag in de lucht staan 
kijken.

Het duivenspel is eene vermakelijk
heid gelijk een andere ; ze heeft zelfs 
menig voordeel op tal van andere, vooral 
onder zedelijk oogpunt, maar ze leidt 
ook tot misbruiken gelijk allé dingen 
die goed zijn in zich zelven ; toch zou 
het niet mogen leiden tot de verwaar- 
loozing der godsdienstige plichten.

*
* *

Wat de o verdrevene najaging der ver
maken ook medebrengt is eene uitzinnige 
zucht naar pracht Het is heel natuur
lijk dat men, als men bij de menschen 
komt proper wil aangedaan zijn, en 
dat is behoorlijk ook Maar dan zijner 
die jaloersch worden van een gebuur of 
eenen vriend. En het gaat : ik kan zooveel 
als hij — waarom zou ik dat niet mogen 
hebben als die dat "heeft enz., en zoo 
ziet men de pracht in de kleeren stijgen 
zoodanig dat men wel zou zeggen dat 
ieder in de weelde zwemt.

Vader of moeder of alle beide trachten 
wel in te toornen, maar dan beginnen 
de kinders met minder af te geven en 
meer te houden van hun loon ; het komt 
zoover dat ze hunnen kost koopen bij 
hunne ouders; het gebeurt ook wel dat 
ze thuis in den kost blijven en niets 
meer afgeveu, of dat ze elders op eene 
kamer gaan wonen, elk weet hoe dik
wijls het gebeurt in de jammerlijkste 
omstandigheden

*
* *

Men moet meegaan met zijnen tijd, 
ja maar men moet zien in welke mate.

De “ tijd » belooft al wat aanloRt en 
schittert ; maar meestal is het vermaak 
dat hij biedt vol van bitter nawee.

De voorschriften van Godsdienst, eer 
en deugd worden met de voeten getreden ; 
oneer en schande worden geoogst ; niet 
zelden leidt het vergeten van alle eer
gevoel tot de diepste, zedelijke en stof
felijke ellende en soms tot moord en 
zelfmoord.

Een onvoorzichtige stap kan tot den 
diepsten afgrond leiden.

Daarom is het van het grootste be
lang dat de ouders waken op hunne 
kinders als deze de school verlaten en het 
werkhuis binnentreden, dat ze zien welke 
kameraden en gezelschap ze kiezen, — 
de kinderen zelven hebben geen door
zicht genoeg om dien keus te doen De 
ouders dienen ze bestendig in het oog 
te houden.

Ongelukkiglijk zijn vele ouders onder 
dat opzicht nalatig of onmachtig — ’t is 
ook de slechte tijdgeest die hier de baas 
speelt.

Met den tijd mee — voor ’t goede, ja !

------------------------------------ -------— ■ ---------------  -

Z W A K H E ID .
Doorzichtige kousen, kort rokje, 

bloote armen, laag uitgesneden hals, 
losse krullen onder het zijden hoedje, 
zoo trippeltrappelt Marietje naar heur 
dagelijksch werk. Ze leert naaien in 
de stad.

Rond haar prummondje speelt een ge
maakt glimlachje, dat ze, vooral op de 
straat, zoo aantrekkelijk mogelijk maken 
wil. Komt ze een bekende tegen, dan 
trekt ze even, heel eventjes maar, de 
bovenlip op, en dan komen twee witte 
tandjes piepen.

Eenige stappen achter het meisje gaat 
eene reeds bejaarde vrouw, sjofel gekleed, 
een korfje aan den arm Ze moet op 
inkoop uit, voor het middageten. . Mietjes 
moeder.

Moeder hoest even. Het dochtertje 
draait het hoofdje om, knikt en maakt 
een klein handgebaar .

Moeder gaat een groenten winkel binnen. 
De winkelierster is eene dorpsgenoote. 
Ze doet teeken wat langer te blijven, 
tot iedereen vertrokken is, want ze heeft 
wat te zeggen.

Vertrouwelijk staan ze tegenover elkaar, 
met de armen op den winkeltoug.

De winkelierster spreekt zacht.

— Mijn man zegt me « bemoei u niet 
met andermans zaken « maar ik kan 
het niet over mijn gemoed krijgen u 
niet in te lichten Wanneer is Marieken 
gisteren thuisgekomen ?

De aangesprokene trekt een misnoegd 
gezicht en antwoord ontwijkend :

—  Ik blijf niet wakker, ik ben veel 
te vermoeid...

— Het was voorzeker na twaall uur. 
Ik dacht : « dat zal Mena niet weten ! »

Mena zegt met weemoedige stem.

— De kinderen zijn niet meer lijk 
wij waren in onzen tijd.

Ze krijgt geene volledige instemming.

— Maar de ouders zijn ook niet meer 
lijk in dien tijd Zouden uwe ouders 
dat loopen en uitblijven hebben loegestaan?

— Neen . maarde tijden zijn veranderd.

— De menschen zijn veranderd wilt 
ge zeggen Mena, ik meen het goed mot
u, hoor, ge moest het meisje binnen
houden.

— Gij hebt schoon praten. Groote 
meisjes zijn geen kinderen meer. We



zullen Jäter nog eens spreken als de 
uwe jgi'oot zijn.

— Ik weet het vvel, een meusch kan 
tegenslag hebben, maar dat zeg ik, alleen 
uitgaan zullen ze niet, al moest ik ze 
met eene koord gebonden leggen.

Mena kan niet antwoorden, het kropt 
in hare keel. üe winkelierster is goed
hartig, en legt als toemaatje in het half 
gevulde mandje een zak kersen.

—  Ge moogt het nu niet kwalijk 
opnemen, Mena. Maar als Marieken zoo 
laat loopt, dan zou haar vader het 
moeten weten.

De zwakke moeder smeekt.

— Zeg er hem toch niets over, want 
dan krijgt ze slagen en dan moet ik 
er de gevolgen van dragen.

De vrouw achter den toog ziet ver
wonderd op

— Is Marieken niet braaf 1

Jawel... jawel... maar ze is jong, niet
waar... En het eene’ karakter is het 
ander niet.

Zonder meer te zeggen verlaat moeder 
den winkel. Ze weet wel dat Marieken 
niet braaf meer is. Het zwakke vrouwken 
durft echter niets zeggen... als het meisje 
tegen haar uitkaart, dan weent ze... en 
vader mag er niets van te weten komen.

in FRANKRIJK 
Twee bedevaarderstreinen op elkander gebotst 

27 dooden, talrijke gekwetsten.
DE OORZAAK DER RAMP.

Het was Dinsdag morgend, rond 5 ure, dat 
op de Fransche spoorbaan naar Lourdes de 
schrikkelijke ramp is gebeurd.

De trein n 7509, opgepropt met bedevaarders 
voor Lourdes, had rond 3 ure ’s morgends 
Moulins verlaten en reed langs de spoorbaan 
Agen-Tarbes-Lourdes. Op twintig minuten tus- 
schenpoos volgde op het zelfde spoor een 
tweede bedevaarderstrein. Rond 5 ure ’s mor
gends stoomde de eerste trein de steile helling 
van Laguian op, tusschen de statie van Mielan 
en Ville-comtal. Deze helling is zeer gevaarlijk 
en de locomotief moet van zeer groote kracht 
zijn, om eene reeks waggons op dien berg 
te kunnen trekken. De eerste trein dus stoomde 
kuchend de helling op. Plots vertraagde de 
lokomotief en wat stoker en machinist ook 
deden, konden zij er niet in gelukken de snel
heid te hernemen, integendeel de vertraging 
nam steeds toe en plots begon de lokomotief 
achteruit te glijden. Tot overmaat van ongeluk 
weigerden de remmen te werken De riggels 
waren nat en daardoor glad en slibberig De 
lokomotief gleed steeds verder achteruit, de 
snelheid nam voortdurend toe en weldra bolde 
de trein in duizelingwekkende vaart den berg 
af.

Het was onmogelijk den tweeden trein te 
verwittigen. Deze volgde op korten afstand en 
de botsing was onvermijdelijk.

Het was rond 5 ure van den morgend toen 
deze schrikkelijke botsing plaats had. De laatste 
waggons werden gansch verpletterd en in stukken 
geslegen op de baan. Schrikkelijke noodkreten 
weerklonken in de lucht.

De E. H. Mortmais, een der ontsnapten van 
de vreeselijke ramp, verteld hoe deze gebeurd 
is :

« Ik had, zoo zegt de priester, het bestuur 
van den trein gezegd ;< van Montluçon » van 
de bedevaart uit de Allier. Die « trein » bestaat 
eigenlijk uit drie treinen waarvan er een reeds 
te Lourdes aangekomen is. De twee andere 
treinen zijn de nrs 7,509, gezegd van Moulins, j  

en 7,511, gezegd van Montlukon.

« In beide treinen zaten, alles bijeen, rond 
de 600 bedevaarders en ze reden, met dertig 
minuten tusschenpoos, in de richting van Tarbes.

De 7,509 ging niet al te goed vooruit ; vanaf 
het vertrek te Auch hadden de reizigers reeds 
bemerkt dat de lokomotief van dien trein niet 
machtig genoeg was, want telkens de trein 
eene helling op moest was het een herhaald 
geschok

« De dag kwam pas op ; over het landschap 
hing een dikke mist. De trein reed voorbij 
de statie van Miélan en beklom met groote 
moeite de helling van Laguian ; voortdurend 
werd men geschokt. De stoker moest van de 
machien stijgen om zand op de riggels te 
strooien, ten einde het glijden te beletten ; 
maar op 100 meters van het toppunt der helling 
kon de trein niet meer vooruit. Hij begon te 
deinzen en de machinist kon het^niet verhelpen. 
Zoo gleed het gevaarte maar altijd achterwaarts 
in de richting van trein 7 511 die naderde. 
De botsing was onvermijdelijk en ze gebeurde 
dan ook. »

DE PELGRIMSTOCHT

De Fransche pelgrimstreinen uit het midden 
van ’t land rijden gewoonlijk langs Agen en 
Tarbes naar Lourdes. Die spoorbaan loopt 
doorheen eene zeer bergachtige streek. Een 
dezer bergen heet de « Lou Puntous ». Het is 
de helling waar de ramp gebeurd is Zij is 
gelegen op 2 kilometers 50u meters van Miélan. 
De spoorbaan klimt in eenen breeden bocht 
deze helling op. Desondanks is de stijging nog 
zeer sterk, daar de trein op 2 kilometers af
stand een honderdtal meters hoog moet klimmen. 
De top van den « Lou Puntous » is 281 m. 
hoog en beheerscht gansch de streek der 
Pyreneën.

De pelgrimstreinen worden des nachts in 
geen enkele statie aangemeld, daar zij buiten 
de uren der gewone treinen rijden. Tusschen 
Agen en Tarbes stoomen zij alsof er geen enkele 
statie bestaat. De eerste trein die Dinsdag

morgend voorbij reed, bevatte acht groote 
wagons en twee foergons en telde 600 reizigers, 
allen uit het bisdom Moulins. De lokomotief 
was niet in zeer goeden staat. De machinist 
had reeds alle moeite gehad om boven 
de helling van Laas, slechts een honderdtal 
meters hoog te geraken. Onderweg die helling 
had hij reeds moeten stoppen. De remdraaier 
had zijn post verlaten om de lichten, achter 
aan den trein uit te dooven. Deze rem
draaier had den tweeden trein afgewacht, die 
op eene halve uur tusschenpoos volgde, en 
opgepropt was met bedevaarders uit de streek 
van Montluçon. De machinist van den eersten 
trein had zijne reis voortgezet en begon de 
beklimming van den «Lou Puntous». Hij was 
op het punt den top te bereiken, toen zijne 
lokomotief stil viel. Hij sloot de remmen en 
sneed den stoom af, doch ’t was te laat. De 
wielen gleden uit op de natte riggels en de 
trein holde weldra in duizelingwekeende vaart 
de helling af in, de richting van Mielan. Juist 
op dit oogenblik veiliet de tweede trein de 
statie van Miélan De machinist zag het eerste 
konvooi achterwaarts aangerold komen. Hij be
greep de ergheid van den toestand, ’t Was
echter te laat om achteruit te stoomen. Toch
behield hij zijne koelbloedigheid en blokkeerde 
de remmen van zijnen trein, ten einde den
schok te temperen en te beletten dat zijn
trein uit de riggels zou geslingerd worden. 
Dank aan de tegenwoordigheid van geest van 
dien machinist waren er in den tweeden trein 
weinig slachtoffers. Zijn konvooi werd slechts 
een meter achteruit geworpen. Waren zijne 
remmen open gebleven, dan zou zijn trein 
voorzekers grootendeels omgebeukt geweest zijn 
en men zou eene veel grootere ramp te betreuren 
gehad hebben.

* Gelukkig, zegde de machinist, reed ik lang
zaam. Ik wist dat de eerste trein niet snel 
vooruit kon en dat ik bijgevolg niet snel mocht 
rijden Ik verwachtte mij natuurlijk niet dien 
trein te zien achteruitkomen. Daar ik langzaam 
reed kon ik spoedig stoppen en de remmen 
blokkeeren. De schok was verschrikkelijk. De 
laatste wagons van den eersten trein werden 
op mijne lokomotief tot splinsters verbrijzeld. 
Akelige kreten weerklonken. De portels vlogen 
open en verschrikte reizigers sprongen op de 
spoorbaan en namen de vlucht. »

DE MAAND VAN LOURDES.

Het is thans het volle seizoen van de bede 
vaarttreinen die, sinds zestig jaar, altijd talrijker, 
naar het heiligdom en de grot van Lourdes I 
de katholieken van Frankrijk en van al de 
landen voeren Tijdens den oorlog natuurlijk 
opgeschorts, hebben de bedevaarten hunnen 
vroegeren luister hernomen. De bedevaarten 
gebeuren altijd per bisdom, ’t is te zeggen dat 
het de Bisschop is die de bedevaarten inricht 
en dikwijls deze vergezeld. Leden der geeste
lijkheid en ook soms burgers, zijn met de bij
zonderheden der inrichting gelast. Iedere wagon ( 
heeft in zekeren zin, zijn geestelijk en stoffe
lijk hoofd, gelast de reizigers in te lichten, 
tijdens de reis over hunne noodwendigheden j 
te zorgen en de te zingen lofliederen aan te j 
duiden. Bijzondere waggons worden aan de 
zieken en aan de gebrekelijken, die te Lourdes 
de genezing gaan zoeken, voorbehouden. Vrij
willige ziekenverpleegsters vergezellen hen, en 
te Lourdes, bij ’t aankomen van den trein, 
worden zij door vrijwillige brankardiers opge
wacht. Een volmaakte tucht heerscht tusschen 
deze geloovigen, tot al de maatschappelijke 
klassen behoorend, di<», de H. Maagd te Lourdes 
gaan vereeren.

Buiten de talrijke diocesane bedevaarten, 
men telt er verscheidene per dag — wordt 
er jaarlijks eene groote nationale Fransche 
bedevaart ingericht, die altijd duizendtallen van 
deelnemers telt. Eene menigte toeristen komen 
dan ook naar Lourdes, om, ’s avonds, de 
eindelooze reien van mannen, vrouwen en 
kinderen te zien, die, licht dragend, naar het I 

verlicht Heiligdom klimmen. Talrijk ook zijn ; 
de Belgische, Hollandsche, Poolsche, Italiaan- j 
sche en zelfs Amerikaansche bedevaarten, die. 1 
te Lourdes, van de eenheid van het katholicism 
getuigenis komen geven. De spoorwegramp heeft 
dan ook over gansch de wereld een pijnlijken 
weerklank gehad.

VORIGE RAMPEN.

Het laatste spoorwegongeluk, dat met een 
bedevaarderstrein is gebeurd, viel voor op 30 j 
Mei 1911, namelijk in de statie van Combalets 
(Tarn), waar in eene botsing drie bedevaarders 
gedood en 15 anderen gekwetst werden. Den 
20 Augusti 1908 werd in de statie van Pau 
een Pelgrimstrein aangereden. Er waren zes 
slachtoffers. Den 28 Juni 1908 werden zeven 
bedevaarders erg gekwetst in eene botsing, 
welke te Sommières gebeurde. Den 6 Mei 1902 
ontriggelde te Moyenneville een bedevaarders
trein. Er waren zes dooden en elf gewonden.
In 1899 en 1895 gebeurden er ook rampen te 
Baladon en te Saint-Brieuc. In deze laatste stad 
had men 12 dooden en 15 gekwetsten te betreuren 

In de spoorwegramp van Moyenneville van 
6 Mei 1902 was het een Belgische trein die 
getroffen werd Onder cje aanwezigen waren 
vele West-Vlamingen namelijk van Yperen, 
Poperinghe, enz. Juffrouw Marie Declercq van 
Iseghem, M. Aimé Nonkel, enz. Geen van deze 
werd getroffen. Uit dankbaarheid deed Juffrouw 
Marie Declercq in de Kapelle van O. L. V. 
staande in de Molstraat, nabij de hofstede 
der kinders Wyffels een gedenksteen in den 
muur plaatsen O. L. Vrouw ter eer, en uit 
dank omdat zij behouden is gebleven in dit 
sinertelijk ongeval.

Het Eeuwfeest van ’t Katholiek 

Volksonderwijs der Broeders van Liefde 

te Brugge.
Zondag werd te Brugge door eene grootsche 

betooging de 100e verjaring gevierd van de 
stichting der eerste volkschool te Brugge, 20 
jaren vóór de inrichting van het officieel onder
wijs.

De betooging begon met eene plechtige ju- 
belmis in O L. Vrouwkerk. Op een troon 
woonde Z. D. Hoogw. Mgr. Waffelaert, Bisschop 
van Brugge in pontificale assistentie de plech
tigheid bij.

Onder de aanwezige overheden bemerkte men 
den heer gouverneur Janssens de Bisthoven, 
R. De Bruyne, kamerlid enz- Na het Evangelie 

: beklom E. P. Huyghe, S. J der Residencie 
! van Leuven den predikstoel en stuurde tot de 

ontelbare menigte, in zijne kloeke Brugsche 
taal eene indrukwekkende aanspraak.

’t Was rond 11 1/2 ure, wanneer de plechtige 
I mis eindigde Onmiddelijk daarna werd een 

stoet gevormd, samengesteld uit de duizenden 
kinderen der Broederscholen en alle maatschap
pijen der stad. Op de Groote Markt werd door 
de koninklijke Blindenharmonie van Woluwe 
een koncert uitgevoerd. Daarna prachtige jubel- 
kantate door de schoolkinderen Dit alles be
kwam een warmen bijval.

Om 2 ure greep het banket plaats in de uit- 
: gestrekte stadshalle. Rond de 450 dischgenooten 

namen plaats in de zoo prachtige, met vlaggen 
j  en passende opschriften versierde zaal.

’s Avonds werd deze onvergetelijke dag, die 
men een dag van dankbaarheid mag heeten, 
gesloten met een kunstconcert op de groote markt 
uitgevoerd door de koninklijke Blindenharmonie 
van Woluwe die de grootsten bijval verwierf.

De inrichters van deze heugelijke betooging 
halen eere van hun werk !

S T A D S N IE U W S
Gulden jubelfeest der echtgenooten

BRUNO TILLIEU en MATHILDE AMEYE.
Verleden Maandag was het volle feest in de 

Hondstraat. — Bruno en Mathilde vierden immers 
hun gouden jubelfeest

’s Morgens werd er ter hunner intentie eene 
! solemnele mis van dankzegging gedaan in St 

Hiloniuskerk, waar de jubilarissen en hunne 
! familie, kennissen en vrienden aan deelnamen

Zij wier den met den auto van M. Arthur 
j Gesquière, hunnen gebuur naar de kerk gevoerd.

Al de huizen in de Hondstraat waren bevlagd.
! Op den voorgevel van de woning der jubilarissen 
! kon men het volgend gedicht lezen .

’t Is vijftig jaar geleden 
Dat Bruno en Mathilde,
Het plechtig ja-woord deden 
Terwijl de vreugd hun hart bezielde.
Zij stapten toen met kloeken moed 
Het huwelijkschbootje in,
Hun harte was vol liefdegloed 
t Was echte ware min.
De gouden jubilé dit schoone feest 
Wordt heden hier gevierd 
De vrienden hebben om ter meest 
Verwelkomt en versierd.
Mochte dan het frische paar 
In goe gezondheid blijven.
Opdat men hun bin twintig jaar 
Een nieuw gedicht kun’ schrijven-

De jubilarissen ontvingen menig geschenk en 
bloemen van hun familie, kennissen en geburen.

Een lekker eetmaal wierd opgediend bij den 
zoon der jubilarissen waaraan al de familieleden 
deelnamen

De echtelingen TillieuAmeye hebben 2 
kinders, 9 kleinkinders en 2 achterkleinkinders. 
W ij bieden in name der bevolking van Iseghem 
aan Bruno en Mathilde de beste gelukwenschen 
en verhopen dat zij zullen het geluk hebben 
hun diamanten jubelfeest te mogen vieren

— Een Vrouw verdronken — De veduwe van 
Jan Himpe, in leven politiebediende, leed sedert 
eenigen tijd aan eene erge zenuwkwaal. Zij 
wierd door hare familie wel bezorgd. Zaterdag 
nacht is zij opgestaan uit haar bed en- naar 
de vaart gegaan alwaar zij zich heeft verdronken

Haar kinders die in den vroegen morgen 
zagen dat moeder weg was, gingen zien langs 
de vaart en vonden haar sjaal. Later wierd 
zij opgetrokken. Woensdag had de begraving 
plaats op de parochie van ’t H Hert. De kin
ders en familie zijn troosteloos om zulk groot j 
ongeluk die hun treft.

EEN PAARD OP BOL

Donderdag in den namiddag kwam M. Henri 
D ’Artois bestuurder der Cooperative langst de 
Rousselarestraat gereden. Op eens ging zijn 
paard op hol. M. D ’Artois viel uit zijn rijtuig { 
zonder zich toch erg te bezeeren. Het paard 
met rijtuig vloog in volle vaart door de Rous
selarestraat, beschadigde een auto die stond 
aan den goudsmidswinkel van M Moenaert. 
en kwam eindelijk’ terecht tegen den ^evel 
van het huis van M. Carpentier, toen het wilde 
indraaien om langs de Papestraat weg te vluchten, j

Het peerd werd door den schok tegen de 
huizen erg gekwetst, en zal moeten afgemaakt ! 
worden Het rijtuig is erg beschadigd.

Morgen, Zondag 6 Oogst, komt de Turn- 
maatschappij « De Eendracht » uit de Jonge- 
lingenpatronage van Thielt verbroederen met 
« Sint Tillo’s Turners » In den namiddag worden 
oefeningen belegd op het Statieplein bij ’t ge- 
denkteeken der gesneuvelde soldaten

Een schooljongen verdienen.
De genaamde Werner Geldolf zoon van 

Basiel, hovenier op ’t kasteel der Heeren Van 
den Bogaerde te iseghem, heeft Donderdag de J 
school van St Jozefsgesticht verlaten buiten 
wete zijner meesters en ouders. Volgens het 
schijnt zou de jongen al ’t Kotje Lendelede 
op gegaan zijn en Vrijdag morgen in Kortrijk,, 
gezien geweest zijn aan de Leie.

Hij was gekleed als volgt :

Bruine klak ; zwarte vest ; blauwe broek ; 
bleeke grijze kousen ; lage schoenen (velo) 
één beslagen met ijzer ; bleek van wezen ; j  

draagt een blauw militair zak. Hij is 12 j. oud | 
heeft blonde haren en diepe holle blauwe oogen. j 
De ouders zijn ontroostbaar. M. Emiel Vanden ; 
Bogaerde, de politie der Stad, den Heer be
stuurder en Meesters der school doen alte po- | 
gingen om te ontdekken waar de jongen ver- j  

blijft. Alwie hierover eenige inlichtingen kari 
geven is verzocht dadelijk de politie of zijn j 
ouders te verwittigen.
_________________________________________ _

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

betaalt of koopt terug de SCHAÏKISTBONS OP , 
6MAANDEN zonder kosten en zonder eenig 

verlies.

Onze Schoennijverheid.
Hare Majesteit de Koningin der Belgen 

zal een bezoek brengen aan de Schoenfabriek 
der Heeren Vandommele Gebroeders te Iseghem.

Verleden week spraken wij in ons blad over 
de tentoonstelling heden te Brussel gehouden 
« Exposition Franco-Belge de ia mode ».

Volgens de verslagen die de groote dagbladen 
van Brussel hierover geven, « La L ibre B elg ique» 

« L e Soir  » en andere, heeft hare Majesteit 
de Koningin verleden Maandag die tentoon
stelling bezocht.

Zij was vergezeld van de Gravin d’Oultremont 
eere dame van het hof, en Graaf de Lannoy 
grootmeester bij het koninklijk hof.

De Koningin wierd ontvangen door het Co- 
miteit der tentoonstelling. Hare Majesteit be 
zocht met aandacht de verschillige standen aldaar 
opgericht, namelijk deze der modekleederen, 
juweelen, enz. enz.

In de afdeeling der schoenen, bleef hare 
Majesteit met belangstelling de schoone luxe- 
schoenen bewonderen van het huis Vandommele 
Gebroeders van Iseghem, merk « De Gulden 
Spoor ”. De Koningin drukte menigmaal hare 
bewondering uit over den schoonen vorm, de 
sierlijkheid en bevalligheid dezer prachtige 
schoenen.

Na M. Odiel Vandommele die daar tegen
woordig was, erover geluk gewenscht te hebben, 
drukte hare Majesteit den wensch uit eens van 
nabij de werkhuizen der Heeren Vandommele 
van Iseghem te bezoeken, om zich noch een 
beter gedacht te kunnen vormen van hun 
schoenfabricaat.

De stad Iseghem zal dus binnen eenige weken 
het vereerend bezoek ontvangen harer Konink
lijke Hoogheid, die zooveel belang stelt in onze 
plaatselijke nijverheid

Onze beste gelukwenschen aan die firma en 
hare zeer bekwame werklieden.

St Jozefsgesticht.
Maandag laatst was er prijsuitdeeling voor 

de leerlingen van de Middelbare School uit 
St jozefsgesticht. Het was de eerste maal sedert 
den oorlog dat de prijsuitdeeling plechtig ge
houden werd en het was een waardige inzet. 
Alles zag er jeugdig en blij uit, zoowel de 
mooi opgesmukte zaal als de talrijke toehoorders.

De feestzaal zat stampvol en het gehalte 
der toehoorders evenaarde het getal : zoo zag 
men er nevens gansch de geestelijkheid van 
de Stad en eenige priesters van het omliggende, 
de Senators Baron Chs Gilles de Pélichy en 
Emiel Allewaert, Volksvertegenwoordiger Is. 
Degrève, C. Staes Burgemeester, M. Callens 
burgemeester van Ingelmunster, Hr D ’hondt 
Schepene en meer anderen, vooral ouders en 
familie der leerlingen.

Het feestje dat de prijsuitdeeling opluisterde 
was keurig en onberispelijk van uitvoering, 
men had er niet in gezocht effekt te maken 
maar alles stemde zoo smaakvol en kinderlijk 
schoon.

De kinder-synfonie waarmede men inzette 
muntte uit door hare juistheid, de uitgalming 
uit Guido-Gezelle gaf meesterlijk de stemming 
van den dichter weder maar vooral het koor 
« ZONDAG » was een pareltje : men zou het 
bijna niet kunnen gelooven dat men, onge
schoolde knapen in die .jaren, zoo kunst- en 
gevoelvol kan muziek doen vertolken ; bestuur 
en uitvoerders halen er eere van. Het klucht
spel « EEN KLEINE VERGISSING » moest in 
niets voor het overige onderdoen ; er steekt 
talent voor het tooneel in meer dan één van 
de jonge spelers en de belangstelling van de 
toehoorders zoowel als het uitbundig gelach 
waren het onfeilbaar bewijs dat de spelers 
hunne taak ten beste kweten.

Voorwaar een waardige bekroning van een 
jaar hard en doelmatig werk. Men kan het 
ten anderen aanzien in alles, dat er daar flink 
werk geleverd wordt, die linkschheid en onbe
holpenheid waarmede onze jongens maar al te 
dikwijls behebt zijn, die driestheid en ruwheid 
in hun handelen, die lompheid in hun gaan 
met één woord dit gebrek aan wellevendheid 
dat men gestadig aan bij onze jeugd, niet het 
minst na den oorlog kon opmerken, zag men 
niet meer bij die leerlingen En men moest 
zeggen bij zich zelf hier wordt er goed 
werk verricht, niet alleen ziet men aan de be
haalde prijzen dat er gewerkt en gestudeerd 
wordt, maar daarnevens wordt de opleiding 
der jeugd hier verzorgd en men legt hier vaste 
grondslagen voor de toekomst van onze Stad 
en ons land

Geluk aan meesters en aan leerlingen !

Bij de prijsuitdeeling hebben de 
volgende leerlingen uitgemunt.

MID0ELBARE SCHOOL.
Eerste Studiejaar. — 47 leerlingen.

Prijzen van Uitmuntendheid : 1. Ferdinand 
Gruwez, Iseghem en Jules Vermandere, Cachtem ; 
3. Maur. Moerkerke, Cachtem; 4. Joris Declercq, 
Iseghem ; 5. Valère Van Coppenolle, Swevezeele;
6. Cyriel D ’heyger, Ingelmunster.

Tweede Studiejaar. — 29 leerlingen

Prijzen van Uitmuntendheid : 1 Germain 
Deblauwe, Lendelede ; 2. Maurice Windels. 
Emelghem ; 3 Pierre Vancanneyt, Emelghem ;
4 Gustave Demuynck, Iseghem ; 5. Marcel 
Vandewaetere, Iseghem ; 6. Eugeen Herman, 
Iseghem.

Derde Studiejaar. — 14 leerlingen.

Prijzen van Uitmuntendheid : I. Arthur
Soenens, Ingelmunster ; 2. Marcel Soenens,
Ingelmunster ; 3. Georges Remaut, Lendelede 
en Firmin Vandommele, Iseghem.

Het eeremerk gejond door den Weledelen 
Heer Baron Alexander Gilles de Pélichy aan 
den leerling van het 3U Studiejaar, die den 
eersten prijs in uitmuntendheid behaald heeft, 
werd toegekend aan M. Arthur Soenens van 
Ingelmunster. ______

Uitslag der Hoogstudenten.
M. Gerard Bayaert heeft zijn laatste examen 

van Ingenieur met de grootste onderscheiding 
afgelegd. Dit is een ware zeldzaamheid in zulk 
moeilijk vak zijn laatste examen op zoo schit
terende wijze te doen.



Samengevoegde examens van kandidaat in 
Natuurlijke .Wetenschappen voorbereidend tot 
de Geneeskunde en van kandidaat in geneeskunde 
Ie proef : Octaaf Dejonghe met vrucht.

Kandidaat in natuurlijke Wetenschappen voor
bereidend tot geneeskunde : Gerard Staelens, 
met onderscheiding ; Remi Vandeputte, met 
vrucht.

Klassieke Philologie
I e proef : Pieter Deldycke, met vrucht.
Vierde jaar advokaat : Louis Weustenraad 

met onderscheiding.
Aan al de hoogstudenten en hunne achtbare 

familien, onze beste gelukwenschen
Te naaste weke geven wij de uitslagen be 

haald door onze studenten in de verschillige 
Collégien van 't land.

Schoone onderscheiding.
Z. M de Koning komt 

M. Eduard Holvoet, nijveraar in stad, te vereeren 
met het

eereteeken van Ridder der Kroonorde 
in zijn hoedanigheid!

van bestuurlid der Stads Nijverheidsschool.
In 1900, tijdens het burgemeesterschap van 

M. Valere Vanden Bogaerde zaliger, wierd 
de Nijverheidsschool gebouwd op aanraden 
van M. Jules Vercoutere, bouwkundige. Samen 
met M. Vercoutere, die het beheer der Nij
verheidsschool waarnam, wierd er uitgezien 
tot het • vormen van een beheerraad.

In 1902 vroeg het gemeentebestuur daartoe 
de medewerking der Heeren Albert Ameye, 
Eduard Holvoet, Henri Paret, Gustaf Rosseel, 
Jules Vandekerckhove en M . Arthur Werbrouck 
als sekretaris. Van gansch dit comiteit is 
M. Eduard Holvoet, samen met den Heer 
bestuurder M. Vercoutere en M. de sekretaris 
Werbrouck, de overlevende gebleven.

Sinds de stichting heeft M. Holvoet altijd 
een ijverig deel aan het bestier genomen. Hij 
was een van deze die meest deden om de 
schooj vooruit te helpen tot meerder nut der 
werfcersbevolking en burgers van Iseghem en 
omtrek ; regelmatig woonde hij de vergadering 
bij, bezocht de school, de leerlingen aanwak- 
kerende door zijnen wijzen raad.

Zijne genegenheid voor de nijverheidsschool 
bleek het meest gedurende de oorlogsjaren. 
M Vercoutere de verdienstvollen bestuurder, 
had besloten de lessen niet te schorsen, ge
durende de bezetting. Op eigen initiatief opende 
hij de leergangen enkel gesteund door M Eduard 
Holvoet. Niettegenstaande al de moeilijkheden 
die zij van wege de duitsche bezetting tegen 
kwamen, deden zij de lessen doorgaan tot in 
1917 en droegen samen de finantieele lasten 
af van het onderwijs gedurende de oorlogsjaren 
gegeven. M. Eduard Holvoet regelde de examen 
binst dat tijdperk en zat de jury voor. Na den 
oorlog nam M. Eduard Holvoet een aanzien
lijk deel in de herinrichting der Nijverheids
school en steunde den bestuurder in zijne po
gingen tot uitbreiding van het handelsonderwijs

Nog frisch en gezond zoo hij is, wenschen 
wij hem nog vele jaren in het bestuur te 
mogen zien onzer stedelijke nijverheidsschool, 
en bieden hem in naam der leerlingen, leeraars 
en burgers van Iseghem, onze hertelijke geluk
wenschen bij die schoone onderscheiding.

— Dezen morgen rond 8 1/2 is een stelling 
aan de in opbouw zijnde villa van M. Alfred 
Gheysens-Muyile, Boulevard Vanden Bogaerde. 
ingevallen. 4 Werklieden vielen af, 3 zijn licht 
gekwetst de vierde is erger gesteld. De Heeren 
doktors Depoorter en Verhamme waren seffens 
ter plaats om ze te verzorgen, alsook E. H. 
onderpastoor De Baecker.

— Bij Koninklijk besluit is het bijzonder 
eereteeken van den Onderlingen bijstand toe- 
gekénd aan Eerw. Heer Jooris De Baecker, 
onderpastoor Proost, en Leon Devos, bestuurlid 
der maatschappij van Onderlingen Bijstand
« De Vereenigde Werklieden » in Stad.

— Gister is de schoonvader van M. Van- 
steenkiste-Deckmyn négociant, Rousselarestr. 
alhier komen bezoek brengen aan zijn schoon
zoon en familie Dezen nacht is dien braven 
man alhier schielijk overleden.

Aan fam ilie
leden en vrien - 
den kan men  
geen N U T T IG E R  G ESCH EN K  geven dan een
O  w  a  V  T / T T T  T D W T V  O N V E H S I.IJ T J B A A .il !
O  W  JiLJLS" V  U JE /x V  E E U W IG D U R E N D  !

TE BEKOMEN BIJ U IT E R ST  P R A K T IS C H
D e  B u s s c h . e r e - E o n t e , R o u s s e l a r e s t r a a t ,  I s e g h e m .

CREDIT FOfiGIER D’ftNVERS
H U L P H U IS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M .

—  K a p i t a a l  6  0 0  0  0 0 0

R Spaarkas :
1 op zicht
2° op termijn van een jaar

4 00 / 
4.50 °l '

Langer termijn volgens overeenkomst.

Naamlooze Maatschappij
A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :

1° op zicht 3.00 %
2" op ve e rtie n  daagsche reken ingen  3.35 °/0 
3 op d rie m aa n tie lijksche  reken ingen  3.50 ° /0 
3° op zesm aande lijksche  reken ingen  3.75 %
4° op ja a r liik s c h e  reken ingen  4.25 %

aankoop en verkoop .yan Fransch, Sngelsch en Amerikaaasch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdure, inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

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

Jozef SPINCEM AILLE dokter in geneeskunde Rumbeke.
Fuflène VERHAMME dokter iri geneeskunde iseghem.

4 Augusti 1914.
Onder het alarmgefluit der stoomtuigen en 

het luiden der klokken wierden ons verleden 
Vrijdag de rampvolle dagen van den oorlog 
herinnerd die met 4 Augusti 1914 aanvingen.

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN 

Marie D ’hont, dv. Alidor en Martha Dema- 
sure, Rousselarstr. 48. —  Maurice Verstraete, 
zv. Richard en Flavie Vandeweghe, Mol 145.
— André Sintobin, zv. Maurice en Rachel 
Neirynck, Marktstr. 49. — Paul Geldof, zv. 
Joseph en Celina Vanhaverbeke, Nieuwstr. 17.

STERFGEVALLEN :
Maria Dutry, huish. 60 j. wed. Jules Degezelle.

— Marie Van Lerberghe, huish. 50 j. echt. 
Victor Brouckaert. — Jean Dooms, gewezen 
drukker, 79 j. wed. Maria De Busschere. — 
Barbara Verhuist, zb 95 j. wed. Fredericus 
Vanackere- — Celina Soens, huish. 53 j. wed. 
Joan. Himpe. — Maria Duyck, huish 3S j. 
echt. Ch. Degrendele. — Julia Bringiers, 22 d. 
dv. Julius en Maria Vereecke.

HUWELIJKEN :
Valère Goddeeris, schaliedekker 29 j. en 

Florence Thyvaert, fabriekw 28 j. - Leo 
Bossuyt, autogeleider 27 j. en Maria Versteele, 
borduurster 21 j

Bericht.
Examen van Landmeter.

Het aanstaande onderzoek der kandidaten die 
verlangen het diploma van landmeter te bekomen, 
zal plaats hebben in den loop der tweede helft 
der maand Augustus aanstaande.

De vragen van inschrijving mogen van nu 
af tot 15 Augustus aan het provinciaal bestuur 
van West-Vlaanderen (bureel n° 13) gezonden 
worden.

Zij moeten vergezeld zijn van een uittreksel 
van de geboorte-akt van een certificaat van 
goed gedrag en van het bewijs der storting 
van het inschrijvingsrecht.

De storting van het inschrijvingsrecht is be
paald op 60 fr. en moet in de handen van 
den ontvanger der registratie en domeinen van 
het gebied geschieden.

Opgepast ! !
Inzameling der zinken geldstukken van 0.50 cent.

Sedert I Augusti zijn de geldstukken van 
0.50 cent. uitwisselbaar tot 30 September naast- 
komende in den nationalen bank. In ’t korte 
zullen de zinken geldstukken van 0.05 en 0.10 ct. 
ook binnen gevraagd worden.

EEN PLICHT. — ’t Is uwen plicht aan vrienden 
en kennissen het bestaan der M0N0P0EDERS ken
baar te maken, want deze alleen genezen hoofdpijn, 
migraine, rhumatiek en griep. Te koop in dozen 
van 1.75 en 3.00 fr. te ISEGHEM bij de Apothe- 
kers-Depothouders : LALEMAN, VERHAMME en 
WYFFELS. Verders in alle goede apotheken.

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

MARKTPRIJZEN.
KORTRIJK 31 Juli. — Haver, 75 tot 70 

jieerdebooneu, 76 tot 77 ; aardappelen, 25 à 20 
Boter 11,00-12.00 fr. de k ; eieren ’t stuk, 36-38 
koolzaadolie, 250 tot 000, liinzaadolie, 241 tot 
000 ; koolzaad 102 tot 105 ; lijnzaad, 10 tot 
i05; koolzaadkoeken, tot 15 ; lijnzaadkoeken 
75 ; .sodanitraat, 72.00 ; ammoniak, 92 00 
suikerij, 000 tot 00 ; duivenhoonon, 77 tot 00 
hooi, 30 tot 40; strooi, tot 14.

HUIS VAN VERTROUWEN.

Jos. VaplandegheiD-Behaeghe
Groote Markt, 2 ! ,  IS E ß H E i

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

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

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

Kantoor van den Notaris

LB CORBESIER te ISEGHEM.

OPENBARE VERKOOPING 

van een

W O O N  H U I S
met medegaande erve 

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

Gebruikt onvergeld door de Burgerlijke Godshuizen.

Zitdagen :
INSTEL op Dinsdag 29 Oogst 1922, 

TOESLAG op Dinsdag 12 September 1922,

telkens om 3 ure namiddag ter Zittingzaal van 
’t Vredegerecht te Iseghem.

1/2 0/0 INSTELPENNING.

UIT TER HAND TE KOOP

Ken schoon kloek WOONHUIS
met land omhaagd, 

gelegen te ISEGHEM, Boschmolens langs den 
Steenweg, n° 257. Seffens beschikbaar.

U n ion  & Prévoyance.
Spaar- rente- levensverzekering

en lijfrentemaatschappij.

Naamlooze Vennootschap ten kapitale 
van 10 millioen.

Vraagt Vertegenwoordiger voor Iseghem 
en omliggende Gemeenten.

Schrijven Bureel van ’t Blad.

Uit ter hand te koop :

Keu groot schoon WOONHUIS
inet MAGAZIJN en HOF, staande en gelegen te 
Iseghem, Rousselarestraat 348, recht op de Pa
terskerk : Onmiddelijk in genottreding.

Eene partij Land dienende VOOr Bouwgrond
Een Perceel BOUWGROND gelegen langst de 

Mandelstraat.
Alles gelegen dicht bij elkander en met uitgang. 

Voor verdere inlichtingen zich' te wenden bij den 
eigenaar, Rousselarestraat, 348, Iseghem.

Zondag 13 Augusti VERKOOPING uit ter hand 
van HUISMEUBELS en KEUKENGERiEF bij de
Wed. Jean VERFAILLIE, Rousselarestraat, 171.

Studie van de Notarissen LE CORBESIER te 
Iseghem en VANDE MOORTELE te Gent.

Openbare verkooping van

Woonhuizen en Bouwgronden
gelegen te ISEGHEM Meenenstraat en Vanden 

Bogaardelaan.
Verdeeld in 52 loten.

ZITDAGEN :
O VERSLAG  V rijdag  18 Oogst 1 9 2 2 , telkens om 

3 ure namiddag, in de gehoorzaal van het V re- 
degerecht « IN DE HERT » Marktstr. te Iseghem. 

i/s o/o Instelpenning — Recht van Samenvoegingen.

UIT TER HAND TE KOOP
EN NIEUW

WOONHUIS met POORT

gelegen Gentstr. 69 ISEGHEM.

Studie van den Notaris

Paul SCHOTTE te Ingelmunster
i.

Dinsdag 8  Augusti 1922 , om 3 uren namiddag 
«AU CAFü ANGLAIS» bij Emiel Degroote te 
Ingelmunster,

TO ES LA G  van

V ie r  W O O N H U IZ E N
te INGELMUNSTER 

waarvan drie in de Bruggestraat en een vierde 
met land in de Nieuwstraat.

Gebruikers : G- Debeuf, K. Devoldere, G. Verbeke 
en Jos. Vercruysse, allen zonder pacht.

Het huis van G. Verbeke. Ingesteld i 2SoJr.
Het huis van K. Devoldere. Ingesteld 2000Jr.
Het huis van G. Debceuf. Ingesteld 11S0 fr.
Het huis van Jos. Vercruysse Ingesteld 'jioo fr.
Het land van Jos. Vercruysse Ingesteld 4200 fr.

II.
Woensdag 9  Augusti 19 22 , om 3 ure namiddag 

in « ’T DAMBERD » bij Ed. Calluy te Ingelmunster
T O E S LA G  van

Een W O O N H U I S
met 24 a. 33 ca. LAND 

te INGELMUNSTER bij ’t Haantje.
Gebruikt door August Cottenie, zonder pacht

Ingesteld 4800 tr.

III.
V rijdag  1 1 Agusti 1922 om 3 ure namiddag in 

’t VREDEGERECHT te Iseghem,
T O E S LA G  van

EEN SCHOON WOONHUIS
te Ir.yelmunster Kerkstraat. 6

groot 62 vm. 90 vd- Onmiddelijk gebruik.
Ingesteld slechts 5000 fr .

Studiën der Notarissen SCHOTTE te Ingelmunster 

en DE BRABANDERE te Meulebeke

Donderdag 8 Augusti 1 9 2 2 , om 3 ure namiddag 
in DE HARMONIE te Emelghem,

IN S T E L  van

V ier H U I Z E N
met LAND

te E M E L G H E M , aan St Jan.
Gebruikt door P. Priem, H. Benoit, C. Vanden- 

bussche en H. Demeulenaere, zondei geschreven 
pacht. n

EENE PARTIJ ZAAILAND
te Emelghem St Jan, groot 1 Ha. 5o a. 60 ca.

in.
Eene andere PARTIJ LAND

groot 71 a 90 ca. te Emelghem, Stjan. Gebruiker 
Cyr Vandeputte, zonder geschreven pacht.

Alles verdeeld in Koopen.
Gewone voorwaarden — Instelpenning.

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen H c in k G r .D E  L A Ê < R E &  G° Naamlooze Maatschappij 

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

Hoofdzetel te ROUSSELARE
Telephoon N° 1 en N° 250

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

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

BRUSSEL N° 35 Kunstlaan Tel. N° 30.626

ÆL.JLE JB A  JVÜC V E R F t l C H  T I N  G E N
Depot rekeDing op zicht en op termijn Rekeningen 41/2 °/o op 5 jaar zuiver van lasten

VERHURING van Brandkasten (Coffres-forts) alle grootte

VERW ARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A.lle  slach va n  buizen A u to ffène-Soudure

IN STELL ATI EN BADEN EN STORTBADEN



H TT IS

f f  J. Vanlandeghem-Behaeghe
ßroote Markt, ISEGHUM,

A L L É É N  verkoop van  de 

bekende C O RSET S  m erk

CORSETS

O RHP !3> Sonar:

SR UXci.L ;i':.

Overgroote keus eu laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking
S P E C I A L I T E I T  V A N  T A N D E N  O P  G O U D

volgens de laatste uitvinding (zonder plaat 

-——  Herstellen van Gebitten enz.

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

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

G e v r a a g d ,  bij Em iel DECRU Nieuw- 

straat. Goede Metsers aan 3 fr. per uur.

GEVRAAGD een Jongen voor hulpbureelbe- 
diende Vlaamsch en Fransch kennende alsook 
goed rekenen.

Zich te wenden ten bureele van ’t blad.

Te Koop per occasie ongeveer 1500 
ZAKKEN dienende voor granen en zaden, 
alsook een aantal BACHEN, alles in goeden 
staat, aan zeer voordeelige prijzen. — 
Zich te wenden bij Theophiel DEMEYER, 

i  zaadhandelaar, Emelghem-Dam, 35.

ä m m iKBm nm sBM m m a

Aan de Heeren Pastors en Directeurs van 
Kloosters en Patronagen.
TE KOOP PER OCCASIE een grooten schoonen 
KERKHARMONIUM zoo goed als nieuw mei 4 
spelen, aan zeer voordeeligen prijs.

Voor verdere inlichtingen ten bureele van ’t blad

GEW AAR BO R GD  GE W A P EN D  B ETO N

(iepreste Cimentbuizen op alle wijden 

C1TËRNS en BEIRPUTTKN van gelijk welken inhoud
S T E E N  P U T B U I Z E N ,  E N Z .

Amand Denys-Hoebepied
Dweersstraat, 17, IS E G H E M

K iekenkw eekers , L andbouw ers
In geval van ziekte bij uwe leghennen of kiekens vraagt de

Onfeilbare Remedien Vermandere
Tegen Cholera, Diphteritis, Dikke Lever enz. N" 4200, fr. 3.75 en 7.50 de pak. 

Tegen Snot : MARVOL, fr. 2.50 en 5.00 de flesch.

Tegen pokken : ARSYLOL, fr 2.50 en 5.00 de flesch.

Te verkrijgen te Iseghem : Apotheek Laleman ; te Rousselare ter Apotheek 

Vandewalle. Groote Markt. — Te Lichtervelde, ter Apotheek Rosseel 
Voor den verkoop in ’t groot, Huis Pelgrims, Antwerpsche Steenweg, Brussel.

G. H O E T  A N N eT opticien, SlAmandstraat 8, BOUSSELAliE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer 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 bot gezicht bewaard en versterkt wordt

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

Het huis is ook voorzien van eeuen 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 reist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zo< n 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

8«rmaio Hoet-Anne. St Amandstraat 8, tegen de Noordstraat. «onsselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking

BERICHT : Otn aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 

voldoen zal Doktoor DELCROIX en E  D  (V I. IVI O  R b  L. 
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensdag van iedere week bij M. P ie rre  

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

On demande pour Banque, employés 
ayant notions de Comptabilité 
Faire offre avec exigences au Bureau du Journal.

Gevraagd bij de Gebr BOURGEOIS,
67, Vijfwegenstraat, EMELGHEM

GOEDE SCHOENMAKERS
voor eerste keus licht manswerk met de steke

Gewaarborgd standvastig werk.

Gevraagd voor BORSTELHOUTMAKERIJ 

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

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

TE KOOP UIT TER HAND een zeer 

Goed EIKEN BEDDE met ressort. Zich te be

vragen ten bureele van 't blad.

Om reden van dubbel gebruik TE KOOP 

Stoommachien demi fixe Wolf in werking en 

zichtbaar in de Weverij Maes, Barbier en 

Verbrugge Meulebeke

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

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

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande H erste llingen

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  Gezusters
Kortrijkstraat, <34, ISEGHEM

J ava Sterk — Dubbel St#*rk 
W estminster Stout 

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

HANDEL in KOLEN

Te koop een Moteur Gaz-Pauvre
I van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p 

! Inlichtingen ten bureele van’t blad

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

JANSSENS Zusters.
Brugstraat, 6, ISEGHEM. 

Magazijn van KANTEN in alle slach 
Filet, Broduurwerk, Witgoed

Te koop COFFREFORT hebbende eene hoogte 

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

H O U T

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

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

SCHQONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables
voor Heeren, Damen en Kinders

\ /  o o  r  U . i m e i i  V’ IV  « 1 ; i S i S  Z T x '

IN  SATIJN 125 FR. EN MEER. , 

I n  w o lle  (J- a b a rd in e  8 8  K r .
TROUWE BEDIENING.

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

HUIS VAN VERTROUWEN.

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

de Pélichystraat, 38 IS tG H E M
Brillen, Pince-JVez, B arom eters  

Jumellen, V errek ijk ers
Wij berichten het publiek dat de recepten der 

Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
48 uren. Mijne groote ondervinding gesteund cp 
zeer uitgebreide kennissen van optiek stellen mij in 
staat aan de verschillige gezichten, brillen te geven 
die hunne oogen goed passen en eenen voorde» ligen 
invloed uit oefenen op de oogen.

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

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

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

VALERE LARIDON
Zegeplaats, 15, ISEGHEM.

I n  de  B e lg is c h e  V la g
aki

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

Verkoop van alle slaclï van kleederstoffen aan 
, zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 

coupons en andere ellegoederen.
MOEDERS vooralleer aankoopen te doen, komt 

zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
I onmogelijk

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

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

PLUIMEN, WINDHAÄR, CR1N EN ZEEUKAS, 

aan de voordeeligste prijzen,

S P O E D IG E  E N  T R O U W E  B E D IE N IN G .  

in  ’t g roo t en in ’t k le in  
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
Dt- P É L IC H Y S T R A A T , 12 . ISEGHEM.
recht over St Hiloniuskerk

LA PLUS MODERNE

LA MEILLEURE

LA MOINS CHÈRE,

c'est la

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

NOUVEAUX PRIX :

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

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

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

fr 12850.00
Châssis ordinaire pour taxi et camionettes 

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

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

AGENCE DIRECTE .

L’Electro-Mécanique
Rue des Horticulteurs, G0URTRAI

----- —  Téléphone S 0 6 ----------

Atelier de Réparation de toute marque
Tournage, Fraisage, 

Rectification, Soudure autogène, 

Réparations de Dynamos de voitures, 

Charge d’accumulateurs■ Vulcanisation. 

ACHAT -  VENTE -  LOCATION 
Pneus, Huiles et Accessoires.

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

Dépôt régional d’Essence SINC0-GAS0LINE.

A l b .  V A i\ N E S T E - V A N I I O U T T E
Tafelhouder (Traiteur)

-  G e n t s t r a a t  3 5 .  I S E G H E M  
Opvolger van ’t oud gekend huis 

Vanhoatte-Neyviziok van Ftousselare

Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 

INSTELL A TIEN, voor ROUW-, TROUW- m  
GELEGEN HEIDSDINERS 

Matige prijzen —  Rijke en Burgerskeuksn 
Verhuring van Tafelservies.

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

S tokv isch  en M o luw e

ook Versehe Viseh 

Drooge en Ingelegde Haring

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

WIJLT GIJ
goedkoop en naar de 

laatste mode gekleed zijn
WEN DT U TEE TROUWE BIJ

DELANNOY-DEMEY
in het huis CINEMA PATRIA

G ro o t  e M a r k t ,  4 ,  I F E G H E M .
Ik  aanvaard ook stoffen voor het maken van 

kostuimen — Spoedige bediening. — Ónmoge

lijke concurentie. — Rouw in '41 uren

Kom zien en du rf verzekeren dat iedereen tevreden 

zal zijn

Men vraagt LEERJONGEN of HALVE GAST 

Om uit gemeenzaamheid te scheiden

Over te nemen 

een e Stoo m bo rs te ! fa b ri e k
(met Mekanieke en elektrieke verlichting)

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

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


