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I
De klok zal vreugde en droefheid luiden 

dezer dagen, blijdschap en rouw.
Maandag is ’ t Allerheiligen, de triomfdag 

voor alle goede christenen. Hoe troostend toch 
is dat gedacht dat onze ouders, onze bloed
verwanten die met den Heere leefden en in 
den Heere stierven nu oneindig en eeuwig ge
lukkig zijn in den Hemel. En nu viert de 
Heilige Kerk den feestdag van al dezen die 
in den Hemel zijn.

Hoe aanmoedigend ook voor ons 1 De hei
ligen uit den Hemel waren eens menschen op 
de wereld in dezelfde omstandigheden van 
leven en strijd waarin wij allen zelven zijn.
Zijn zij in ’ t eeuwig geluk gekomen, wij
kunnen er ook geraken. De catechismus leert 
ons wat er daartoe te doen staat.

Ongelukkig genoeg voor al dezen die geen 
geloof hebben. Hoe lastig moet dit leven niet 
zijn voor hen die geene hoop mogen hebben 
op een beter leven.

Daags nadien hebben wij Allerzielen, den
dag van de groote rouw.

In elke familie zijn er afgestorvenen ; eiken 
katholiek herdenkt zijne dooden : gebed en
misoffer en aalmoes en versterving zijn de 
groote middelen om de zielen te helpen en te 
verlossen.

De niet-katholieken herdenken ook op dezen 
dag hunne afgestorvenen, maar bij hen blijft 
het alleenlijk bij herinnering van hun leven en 
van hunne werken, zij en hebben niets tot 
hulp van hunne overledenen. Geen geloof, geen 
hemel.

Troostelijke godsdienst voorwaar die de 
christenen voor leven en voor d oo i hun geluk 
voorstelt en verzekert.

Nieuwe Posttarieven.
Het Staatsblad behelst de volgende nieuwe post

tarieven die in voege komen met 1 November 1920:
Voor het binnenland, zijn  de fran k eerin g sk o sten  

T astge8teld als  volgt :
Gewone brieven : 20 centiemen per 20 grammen 

of deel van 20 grammen.
Gewone 'postkaarten : 15 centiemen. Postkaar

ten met betaald antwoord : 30 centiemen.
Print postkaarten waarop buiten het adres ook 

de handteekeniag van den verzender voorkomt, 10 
centiemen als er niet meer dan vijf woorden op 
voorkomen.

Gedrukte adreskaarten, waarop geschrift voor
komt, 15 centiemen.

Gedrukte visiet-< o f naamkaartjes met eene ge
schreven beleefdheidsfo^muul van ten hoogste 5 
woorden, 15 centiemen.

Ware-monsters o f stalen, 5 centiemen per 50 
grammen of deel van 50 grammen, bruto gewicht,

• met 15 centiemen laagste port per paket.
Zaakpapieren : 5 centiemen per 50 grammen 

of deel van 50 grammen bruto gewicht, met 20 
centiemen laagste port per paket.

Vast aanteekenen (recommande'e) 40 centiemen.
Verzekeringsrecht van aangegeven brieven met 

maarden : Vast recht : 40 centiemen per ver
zending, plus evenredig recht van 20 centiemen 
per 1000 frank of deel van 1000 frank.

Voor de kwijtschriften wordt betaald : Voor ieder 
kwijtschrift van niet meer dan 20 frank, 25 cent. ;

Per kwijtschrift van meer dan 20 tot 50 frank, 
50 cent ;

Per kwijtschrift van meer dan 50 tot 100 frank, 
75 cent

Boven de 100 tot 1000 fr. wordt het recht van 
kwijtschrift vermeerderd met 25 cent. per 100 fr. 
of deel van 100 fr. ;

Boven de 1000 fr. wordt het recht per kwijt
schrift vermeerderd met 25 centiemen per 200 fr. 
of deel van 200 fr.-

Abonnementen op Belgische nieuwsbladen. — 
De post-abonnernentsprijzon op de Belgische nieuws
bladen worden betaald tegen den prijs door de 
uitgevers bepaald en opgegeven.

Het beheer neemt van deze prijzen, na aftrok 
ran het frankeerport, een .recht van 6.25 fr. per 
honderd, met minimum van 25 centiemen per in- 
ichrijring, welk ook de duur van het abonnement zij.

Het port voor het verzenden der gazetten. — 
Elke gazet welke men verzendt moet eenen post
zegel van 2 centiemen in plaat» van 1 centiem 
4ragei.

Den slag aan den Yzer — 17 31 October 1914.
Vervolg.

Den 18en October, werd de Duitsche inspanning 
nog heviger vóór de bruggenhoofden te Nieuwpoort 
en te Schoorbakke, waar de vijand de vooruitge
schoven posten aanvalt. Hij mislukt vóór Lom- 
baertzijde, waarvan de weerstand krachtig door 
eene Fransche-Britsche flotielje wordt ondersteund. 
Maar hij maakt zich meester van Mannekensvere 
en houdt er stand ondanks onzen offensieven terug
keer. Meer naar het Zuiden valt Schoore insgelijks 
na een hevig gevecht, in zijne macht ; Keyem, 
dat van hand tot hand overging, wordt ten slotte 
door den aanvaller genomen. Beerst daarentegen 
weerstaat aan de hevigste stormloopen.

De 6e Divisie wordt op hare beurt terug naar 
Lampernisse gezonden en dan naar Pervyse, waar 
zij het midden zal steunen.

De strijd, die den 18en reeds aan het woeden
was, bereidt zich deu 19en nog uit. De vooruit
geschoven stellingen van Nieuwpoort worden met 
verniewde hevigheid aangevallen, maar blijven 
hardnekkig weerstand bieden. Integendeel aan den 
rechterkant van het centrum, zijn de verdedigers 
van Beerst ten slotte voor de overmacht moeten 
wijken. Dan doet het Belgisch commando, om het 
midden en de linkerzijde wat te Verlichten, de 
marinefu .iliers en de 5e Divisie uit Diimuide- 
oprukken en een tegenoffensief ia de richting 
Beerst-Vladsloo uitvoeren. De vijand, die door 
dezen plotsen en hevigen aanval verrast en uit 
zijn lood geslagen werd, wordt eerst achteruit 
geworpen. Maar tegen het einde vau den dag 
zijn de zegevierende troepen verplicht te wijken 
onder de bedreiging van een Duitsch legerkorps 
dat uit Koeselaere doorbreekt.

Van af den 20en, bij het aanbreken van den
dag, wordt het front zelve van den Yzer, dat
voortaan voor den vijand bereikbaar is, aan een 
voortdurend bombardement onderworpen, waarvan 
de lievigheid van uur tot uur aangroeit. De in 
den dijk gedolven loopgraven worden door liet 
schroot aan stukken geschoten. De v’jand gelukt 
er in Lombaertszijde binnen te dringen maar kan 
er niet uit doorbreken ; te Dixmuiden wordt hij 
met bloedige verliezen afgeslagen.

De toestand is echter niet minder tragisch. De 
zes Belgische divisies, die steeds meer en meer 
inslinken, staan nog altijd alleen om een front 
van ‘20 kilometer te verdedigen, begrepen tusschen 
de Zee en Sint-Jacobscappelle. Reeds vijf dagen 
lang strijden zij nu en do hevigheid- .van het ge
vecht groeit nog steeds aan. De vijand [wil kost 
wat kost de Yzerlinie doorbreken, vóór dat er
versterkingen kunnen ingrijpen.

Te Dixmuiden werden den 21en, verschrikkelijke 
gevechten geleverd. Het is slechts door zich , tot 
den dood toe aan hun slellingen vast te klampen, 
dat de Belgen en marinefusiliers de op elkander 
volgende stooten van den vijand kunnen weerstaan.

In den nacht van 21en op 22en heeft een feit
van het grootste belang plaats ; dank zij de
duisternis, is de vijand er in gelukt langs de brug
van Tervaete door te dringen in de bocht van 
den Yzer.

In eene bewonderenswaardige opwelling van 
wilskracht, stormen de Belgische troepen die op 
dit oogjnblik -nog beschikbaar zijn, ondanks hunne 
uitputting, tot den tegenaanval vooruit. Daar zij 
ontzettende verliezen lijden, kunnen zij den vijand 
niet geheel terug dringen, doch .blijven meester 
va 1 de koorde tusschen de twee uiteinden van 
de bocht gespannen en vatten er stelling in de 
modderige slooten.

Op 23 October — «Is de beigen reeds eene 
week den slag volhouden —  komt eene Fransche 
versterking ingrijpen. Het is de 42e divisie. Doch 
zij wendt zich naar Nieuwpoort om daar een ofr 
fensief te beproeven. In het midden kunnen de 
uitgeputte Belgische troepen niet langer weerstand 
bieden ; het bruggenhoofd Schoorbakke valt ins
gelijks.-Men moet zich inrichten om terug te 
trekken op de linie tusschen de Noordvaart en 
den Beverdijk, waar men nog zal weerstand bieden, 
alvorens tot aan den spoorweg te wijken.

Het Belgisch commando dringt aan opdat de 
Fransche troepen langs dezen kant zouden optre
den. Eene brigade van de 42e divisie richt zich 
den 24e daar naartoe, op het oogenblik dat de 
Eendracht en de St. Jorisbrug op hunne beurt 
moesten prijs gegeven worden onder het doodelijk 
vuur en de samentrekkende aanvallen van den 
vijand. Bovendien ondernemen de Duitschers juist 
eene uiterste poging tegen Dixmuiden. Vijftien 
op elkander volgende aanvallen worden hardnek
kig op het bruggenhoofd gedaan, vijftien aanvallen, 
waarbij in den duisteren nacht, man tegen man 
handgemeen zijn, en die te pletter loopen op de 
dapperheid van de marine-fusiliers en van de Bel
gen, waarvan sommige eenheden nu reeds 7.2 uren 
achter elkander in da loopgraven liggen.

Den 25en werd geheel de 42e Fransche divisie 
naar het midden overgebracht, waar. de toestand 
een weinig be!er werd, te meer daar de vijand 
merkelijk teekens van uitputting geeft. Daar het 
niet meer op de aankomst van andere versterkin
gen rekenen kon, zijne troepsn ten einde adem 
en zijne'munitiewagens nagenoeg ledig zag, vormde 
het' Belgisch commando' toen het v plan om het 
terrein te overstroom en tusschen den Yzer en den 
spoorweg, die zoo tot laatste verschansing zal 
dienen. Den 26en verplicht ons eene nieuwe vijande- 
lijJte drukking den Beverdijk prijs te geven. Des 
avonds bezetten de Fransch-B-Igische troepen nog 
steeds Nieuwpoort en Dixmuiden, en tusschen deze 
beide punten eene linie die langs Stuyvekenskerke 
aan mijlpaal 16, bij den Yzer komt.

Den 27en en den 28en loopt de dag kalmer 
voorbij, ofschoon het bombardement blijft voort
duren. Onmerkbaar heeft de overstrooming haar 
werk begonnen. Da vijand, die nog geen .ver
moeden heeft van het ingrijpen van een nieuwen 
tegenstander, maakt zich tot de laatste inspanning 
klaar. Een bombardement van ongehoorde hevig
heid dient den 29en tot voorspel aan de aanvallen 
die den 30en op den spoorweg los zullen stormen ; 
zij worden vooral afgeslagen, behalve te Bamscap- 
pelle, waar de vijand voet weet te verkrijgen. 
Maar vast besloten liever te sterven dan toe te 
geven, spannen de verdedigers hunne laatste krachten 
in tot den tegenaanval. Den 31en verjagen de 
overlevenden van de vijf Be'gische en de twee 
Fransche bataljons de Duitschers uit Ramscappelle. 
En de aftocht van den vijand wordt eene over
haaste vlucht, als hij plots bemerkt hoe de ver
raderlijke en onoverwinnelijke overstrooming, snel 
overal rondom hem aan het stijgen gaat.

★* *
De slag aan den Yzer is ten einde. Aanvanke

lijk gelast slechts 48 uren lang weerstand te bie
den, heeft het Belgisch leger, door 6.000 marine
fusiliers ondersteund, eerst eene gansche week 
tang gestreden en daarna deze poging tot op 31en 
October voortgezet met den steun eener Fransche 
divisie, zoodat het dus zonder onderbreken veer
tien lange, doodelijke dagen gestreden heeft.

Maar dank zij de opofferingen die het zich zoo 
heldhaftig heeft getroost, gelukte het Belgisch 
leger er in den weg naar Duinkerken en naar 
Kales te versperren ; -de linkervleugel van de 
Bondgenooten kon niet overvleugeld worden ; de 
vijand heeft zich niet kunnen meester maken van 
de ku»t van waar hij hoopte Engeland naar liet 
hart zelve te lasten. Voor de Duitschers eindigde 
de slag dus met eene totale en bloedige nederlaag. 
Daarentegen is er een naam waarin eene roemrijke 
overwinning trilt, de YZER, dien Koning Albert op 
de vaandels zijner roemrijke regimenten liet bor
duren.

Onze Volksvertegenwoordiger Prof. SAP,
Ziehier wat Ons Laven orgaan der Studenten van 

Leuven erover schrijft.
Den 12 Oktober zegende M g r Heylen het huw e

lijk  in van Prof. Sap met Juffrouw Gylsen uit 
Antwerpen.

O . L. biedt den jonggehuwden zijn innigste 
en eerbiedige gelukwenschen aan : prof. Sap 
mag vrij gelooven dat onze wenschen «gejeund » 
zijn , in den gulsten zin van zijn  W est-vlaam- 
sche « jeunen ».

M eer dan w ie ook immers is deze man ons 
lief dien de oudsten onder ons uit ons eigen 
studentenmidden nog zagen heengaan, eens 
carrière toe die op elk gebied één rechte 
sukseslijn was.

W e houden van hem als hoogleeraar, en van 
het persoonlijke in zijn lesgeven; van de stoute, 
wel eens schier gewaagde slagzekerheid in zijn  
spreken en schrijven, die de vrucht is van stevige 
wetenschappelijke onderlegd zijn.' H ij heeft om 
met zijn studenten om te gaan een eigen ma
nier, waar het stugge van het professoraat uit 
weg b lijft, en die gewoon hartelijk mag heeten

W e hebben dan ook met sympathieke be
langstelling zijn gangen gevolgd van af zijn  
eerste intreden in de politiek ; ze gingen won
der en vrankweg recht door. W ant meer dan 
wie anders is Prof. Sap het kind van zijn  
eigen w erk, en hijzelf bracht het zoover dat 
hij tegenover wie ook » d ’égal à égal » kon 
optreden : dit noemde hij eens « de groote 
krachtproef ».

W at daar echter voor w erkkracht toe hoorde, 
kan wel niemand hoog genoeg inschatten.

Lesuren in de rechten, de handelschool, de 
school voor politieke en sociale wetenschap, 
met de vele voorbereiding die cursussen van 
een jong professor vergen. Examina zittingen 
en ontvangen van studenten : ’t heele leeraars- 
w erk waar zoïvelen een leven mee vullen.

Redacteur aan de « Standaard » met de eigen
aardige, nu eens gelegenheidsartikels die een 
boel voorafgaandelijke correspondentie en hem- 
gevraagde inlichtingen laten doorschemeren ; 
dan weer stoute, agressieve, die hem ver
plichten sterk in zijn schoenen en vast in zijn  
betoog te staan.

Kamerlid voor Rousselaere-Thielt : wie dit 
arrondissement kent, weet dat er de succesies 
van Gilles de Pélichy een moeilijke om over 
te nemen was : de huidige senator was er 
dienstvaardig tot een punt dat aan het onge
loofelijke grensde, en we hoorden reeds al te 
duidelijk dat ook prof. Sap door zijne kiezers 
niet gespaard wordt, en zijn mandaat door 
hen als een slach tooverlamp wordt aanzien 
en ter . hulp geroepen in de meest onwaarschijn
lijke gevallen.. Bij de hiudige administratie 
manie waar Belgie is gaan aan lijden zal dit 
wel zijn deel werk meebrengen. Zelf had hij 
reeds al eens over de postjesjagers, schrik 
van een eerlijk volksvertegenwoordiger !

Komt verders nog ééne Vlaamsche Handels
of andere Maatschappij tot stand waar Hgl. 
Sap niet met een plaatsje in den beheerraad 
wordt bedacht ? Wij ook vonden hem voor 
de N. V. die het oprichten van een studen
tenhuis voornam : de keus valt heusch niet 
slecht uit. .

Bij hem zijn stilaan een hoop van die dingen 
gaan berusten die verantwoordelijkheids- en 
sterktegevoel geven : hij is geworden een der 
enkelen die slaagden in de vlaamsche ; bewe
ging ; ik zeg niet : « door » haar, want zijn 
persoonlijkheid en zijn werkkring zijn er te 
complex toe.

Meteen werd' hij een der voornaamsten mid
den de jonggeboren, nieuwe vlaamsche aristocra
tie : het is een heerlijk gevoel dezer ontstaan 
en ontwikkeling na te gaan.

Pröf. Sap heeft in handen materieele en 
intellectueele factoren van macht, en van be
wegingsvrijheid : die komen hem wel eerst 
daags goed van pas ; want de moeilijkheden 
waarvoor b. v. de houding van de ouwe Se- 
naatsheeren de vlaamsche groep wellicht komt 
zetten, zuilen krachtige mannen en een sterk 
besluit vergen. We twijfelen er niet in ’t minste 
aan dat de geaclite leeraar van velen en de 
met enthousiasme verkozene van enkelen onder 
ons, nimmer zijn politiek vlaamschdemocratisch 
uitgangspunt zal uit het oog verliezen, hoe 
ver het ook achter hem kome te liggen.

Naar Dr Vander Perre laatst schreef, is 
ambitie een plicht voor sommige menschen ; 
in dien zin wenschen we Prof Sap veel 
plichtbesef : want wel zijn we overtuigd dat 
het zijn politieke idealen sterk ten goede komt, 
en die zijn minstens ook de onze. O. L.

U t
GRIEKENLAND.

De Koning van Griekenland is overleden. Hij 
was, zegt men, ran zijnen aap gebeten, die 
jaloersch was omdat zijne majesteit te veel toef
miek tegen een hondje. De bete smeet in ’t kwaad, 
wierd vergiftigd en de koning is dood.

Dat is ’t officieel vertellemeut nopens zijn over
lijden In hoeverre het waar is wet«n wij niet. 
Daar wordt ook ’t een en ’ t ander gezeid waaruit 
men zou kunnen besluiten dat koning zijn giuder 
een zeer ongezonde stiel is.

IERLAND.
De Lord Mayor van Cork Mac-Swiney die sed"ërt 

72 dagen niet en wilde eten om vrijgelaten te 
worden, is van honger en uitputting gestorven. 
Is dat zelfmoord of niet, daar hebben de geleerden 
eens en anders over geoordeeld. God hetft er
ook zijn oordeel over gestreken ; moge het den
armen hongerstaker genadig zijn ! Doch die dood
heeft in Ierland, in Engolaud eu tot in Amerika 
een machtige ontroering: teweeggebracht Veel en
gelsche dagbladen vindeu dat het gouvernement 
gemist heeft met Mac-Swiney in ’ t gevang te laten 
sterven, om den invloed dien die dood maakt op 
het Iersche volk : geheel Ierland immers aanziet 
den Lord Major als een martelaar. Zijn voorbeeld 
zal Ierland sterken in den onverbiddelijken strijd 
voor zijne volle onafhankelijkheid en nu schijnt 
wel het laatste straalkeu hope Op verzoening tusschen 
het verdrukte Ierland en het verdrukkende Enge
land, voor altijd uitgedoofd

In Engelsche en Iersche dagblagen en is er van 
niets anders sprake dan van dit overlijden. De 
staking der mijnwerkers die voor eenige dagen 
nog Engeland in rep en roer zotte gaat nu om 
zoo te zeggen ongemerkt voorbij.

Die staùng ten anderen, en 4 u t  nur .v ii ir  
aan in Engeland Ze tMrokkgut la.i ;n v- - 
volk onoerekeub.u-e verli^ze i. Niet aileeu de mijieu 
liggen stil, doch ook ontelbare fabrieken moeten 
stille- leggen bij gebrek aan kolen om voort te 
draaien. America (profiteert natuurlijk vau dien 
toestand o:n meer en meer de wereldmarkt te 
b 'michtigen, waar Engeland vneger meester was 
De mijnwerkers hallen bovendien w-inig rede 'S 
van te^stakeu, ze waren reeds de best betaalde 
werklielen'vaa E gelani.

De staking gaat baren gang zouder groote wau- 
«rdart. — ’t t»UTara»ia*at keeft all« »ckikkiaje»



genomen om den strijd te kunnen volharden. Een 
oogenblik is er sprake geweest dat de spoorweg
bedienden ook zouden stilleggen doch tot nu toe 
is er daar niets van gekomen.

De onderhaudelingen tusschen de stakers en 
’ t gouvernement zijn afgebroken geweest, doch 
reeds weder aan den gang. ’t Gouvernement zou 
er in tusschenkomen eenen opslag te verleéuen, 
als de mij o werkers wat meer willen vooribren^en.

Dit voorstel is aanveerd Na eenige maanden 
zal eene commissie volgens den uitslag der proef, 
het vaste loon bepalen.

ICHt
Politieks tosstand.

De wereld is toch eene aardige parochie. Het 
ministerie Delacroix trekt er van onder ; waarom ? 
het weigerde te gehoorzalen aan het bevel van 
Parijs, juist gelijk het ministerie Debroqueville 
weigerde te geUoorzamen aan den Duitsch. Minis
ter Hymans om aan het verwijt van onderdanig
heid aan Paris te ontsnappen, bekleedt zich met
de mantel van het lijdende Polen en de bedreigde
beschaving. Minister Delacroix hield er aan zijn 
gegeven woord niet in te trekken.
W elke zal de oplossing zijn

van de m inisterieele crisis ?
We hoeven rekening te houden van twee feiten. 

Een eerste, geen enkele partij heeft de meerder
heid Een tweede, een ministerie dat niet gesteund 
wordt door eene parlementaire meerderheid, kan 
niet regeecen. Hoe kan, die meerderheid gevonden 
worden ? Alleen wanneer verscheidene vertegen
woordigers der partijen een bepaald ministerieel 
programma vinden.

De liberalen kunnen maar niet verkroppen, dat 
ze zoo weinig te zeggen hebben, dat de wind blaast 
111 de zeileu • van de volksgezinde partijen en 
dat er toegevingen gedaan worden aan de demo
cratie. Ook de socialisten kunuen onmogelijk hun 
programma uitvoeren Dan heobeu we nog het feit 
van bet Waalsch socialistisch, imperialismo, dat 
glad gekaut staat tegen het Katholiek Vlaamsch 
en /oiKsgeziiid Vlaanderen. >

De ktaxrzieuste menschen deuken, dat we stilaan 
op weg zijn naar de ontbinding der Kamers Dit 
zal ten laatste gebeuren, wanneer de grondwet- 
herzieuing is doorvoerd.

Oe profeten aan >t werk.
Dees week scUreef een fransch blad, dat oud- 

mimster de Broqueville, een .nieuw kabinet zou, 
vormen. Voor ons schijnt, dat een dwaas gerucht, 
zooveel te meer, dat de zaak Coppe'e hem in het 
gedrang gebracnt heeft. Men zegt, dat Kenkin 
acuter de schermen, een nieuw plannetje opmaakt, 
maar lukken zal het niet

Van katholieke zijde, wordt tot nu toe geen 
vooruitstrevend man voorenop.gezet, er wordt alleen 
gesproken van behoudsgezinde Katholieken. Doch 
zulk inau kan geen vast ministerie vormen ; de 
jonge volksgezinde katholieke groep zou niet mee- 
willen. bizonder de katholieke Vlaamsche groep. 
De deur zou openstaau voor een reeks ministerieele 
krisissen.

In de politieke middens, heerscht er zenuwach
tigheid en mistrouwen. De terugkeer van den Koning 
uit Brazilië zal meer licht brengen in den poli- 
tieken hemel.

De Senaat.
Voor den oogenblik, heeft de Senaat weinig 

vrienden. De Vlaamschgezinden kunnen maar niet 
verkroppen dat de eerbiedweerdige Senators de 
taalwet wegmolfelen en geen rekeuifig houden met 
den nijpendeu nood van Vlaanderen. Nu hebben 
ze toch de woede der socialisten op hun hals 
gehaald met zekere wijzigingen op de wet van 
den achturenarbeid.

Is de taa lw et overbodig?
Wie bekleedt de hooge posten ? Uit openbaar 

gemaakte cijfers blijkt, dat het centraal postbeheer 
bestaat uit 54 Walen en 19 Vlamingen — en 
het korps der i.roviuciale dienstbestuurders uit 12 
Walen en 2 Vlamingen

De ambtenaren, die onmiddelijk na de dienst- 
bestuurder komen zijn de opzichters Van de 27 
opzichters, zijn er 21 Walen en 6 Vlamingen.

In de hoogere kringen van het spoorwegbestuur, 
is de toestand nog slechter. v

□e M inisterraad.
Ben ministerraad werd Maandag morgend ge

houden. Zooals te voorzien was, hebben al de 
nog in dienst zijnde ministers hun ontslag inge
diend. De ontslagbrief aan den Koning per radio 
verzonden ; aan de pers medegedeeld « De Ilegee- 
ring heeft besloten haar ontslag in te dienen. De 
tekst van den ontslagbrief werd vastgesteld ».

Als reien van het ontslag der ministers, wordt 
opgegeven het zich terugtrekken der liberale Mi
nisters uit de Kegeering

De ministerraad heeft zich insgelijks bezig ge
houden met de stakingen in het land van Charleroi 
en het gnschil >>p de trams

De heer Kuz-itte heeft er zijn voorstel tot her
vorming Voor de tramcHicessie ingediend.

üe saciaiistan en da regaeri.ig.
De federatie der brusselsche socialisten heeft

zondagavond eene motie van Jacqnemotte aange
nomen, Wijaroij den wensch, wordt uitgebracht, dat 
de socialistische partij niei aan de regeering deel 
zal nempn

T - N ij v 1. werd eeoe motie aangenomen ten
iïiniste 1er deelneming De federatie van Charleroi 
treedt in beginsel de deelname aan de Kegeering 
bij, maar stelt als voorwaa'de de onvoorwaarde- 
li.lke afschaffing van art. 310 en de beperking 
van den militairen dienst

Vander Velde en het bolsjevisme.
Te Doornik heeft minis^r Vander Velde (soc) 

eene rede uitgesproken Hij houdt aan de onvoor- 
waar lelijke afschaffing van art 310. Onze katholieke 
vrienden dat de onverbiddelijke eisch der kristene 
arbeiders de toevoeging van do syndikale vrijheid 
zal ingewilligd w >rden. Tegenover , het- dreigen 
van dien minister, antwoorden de kristenen :
« k ’t kak.** z il ïiiit » Hij heeft de boljevisten. 
met hun wandaden leelijk afgetakeld Doch volgens 
hem is de beste minier op het bizon 1er eigendom 
af te schaffen, die der engeischen : « door taaiheid 
en wilskracht, de Uegeering te dwingen.

Het valt te zieo, of de engelsche werklieden 
wel zoo bolsjewistisch aangelegd zijn. De staking 
is reeds ereni-ndigd 

.v{'nist<r v’ -iih r Velde verlangt in den grond 
den bol ewisiischxn arbeid Het doel is hetzelfde.
De echte bilsjewisten zijn gewapend met geweren 
en bajonnetten ; sommige socialisten dragen hand
schoenen.

Ter gelegenheid van Allerheiligen- en Aller
zielendag zond een onzer lezers de volgende 
gelegenheids-gedichten aan < De Iseghemnaar » 
weekblad zijner geboortestad.

Z M J G  H O O G FE ES T VAN
>  h ! hoe lief zijt gij aan ’ t zingen

ginds, gelukkig’ hemelingen ! 
f  outer vreugd heerscht in uw chooren

en uw heil zal niemand stooren. 
.P ie fde  U noopt tol vreugdezangen

en wij allen reeds verlangen
fflens met U, wij hopen ’ t stellig,

’t heerlijk lied daar ook gezellig 
*3ond Gods throon luidop te zingen, 

in die w jde hemelkringen ;
3 e m , de bron van alle lusten.

statig daar in volle ruste 
Ffleuwig hulde en dank te geven

met al d’englen die daar zweven
— n die woonst vol zaligheden.

waar een ieder gansch tevreden 
P  ieft Ons Heer

o zoo zeer !
— a met ’n hert

vrij van smert,
Oansch vol jeugd

en zuivre vreugd ; 
ffln waar m’ondervinden mag

hoe Ons Heer goê zielen acht 
Z a  dit leven, en haar toont,

hoe Hij daar als Vader loont.
G. B.

R EO U IESC A M T IN P/VCE !
>  ch ! die klokken, hoort ze klagen... 
rangzaam , treurig, uit den toren; 
raa fn is  zij voor zielkens vragen,
ffl en gebed voor uitverkoren’n 
70 eeds zoolang van God verwijderd...
N al hun stem dan niets vermogen,
— s uw hert dan zoo verijzerd 
tu n zal ’t zonder mededoogen 
r a te n  lijden vrienden, m agen?... 
r a i !  die rouwklacht uit den toren,
Z  iemand wil ze in ’ t hert versmooren.

G. B.

liet Provinciaal Concilie 
van Mechelen.

Het IV0 provinciaal Concilie, voor gansch het 
gebied der kerkelijke provincie van Mechelen, werd 
Dinsdag in de aartsbisschoppelijke stad geopend 
onder voorzitterschap van Z. E. kardinaal Mercier,

Het Provinciaal Concilie, zooals zulks in Belgie 
sedert 1607 niet meer geschiedde, heeft voor doel 
de bijzondere kerkelijke wetgevingen van Belgie 
aan te passen en in overeenkomst te brengen met 
het nieuw kerkelijk wetboek, op 27 Mei door Paus 
Benediktus XV, uitgevaardigd en van af 19 Mei
1918 voor gansch de katholieke kerk verplichtend 
gemaakt.

De grootsche plechtigheid werd Maandag avond 
reeds aangekondigd door het klokkengelui van al 
de kerken en het heerlijk beiaardspel.

Het Concilie is officieel samengesteld uit Ce 
volgende deelnemers :

1. Z. Em. kardinaal Mercier, aartsbisschop van 
Mechelen en de vijf bisschoppen van België Mgr. 
Waffelaert (Brugge), j Mgr. Heylen (Namen), Mgr. 
Eutten (Luik), Mgr. Crooy (Doornik), en Mgr Se- 
ghers (Gent).

2. Vijf bisschoppen-titularissen ; Mgr. Christiaens, 
Mgr. Legraive, Mgr. Dewachter, Mgr Van Eechem 
en Mgr. Laminne. (Mgr. Vanden Bossche is af
wezig door ziekte )

3 Als raadplegende leden :
a) 17 gemijterde abten ;
b) 40 leden van de seculiere geestelijkheid.
c) één algemeen overste en 20 provincialen 

der» kloosterorden.
Onder de blijde tonen van klokgetui en beiaard

spel vertrok Dinsdag morgend, 9 1/2 uro, uit het 
aartsbisschoppelijk paleis een majestätische stoot naar 
de Metrpolitaine kerk

Voorop gingen de leerlingen van het Groot Semi
narie en het processiekruis dan volgden, in reien 
van twee, de geestelijken van alle orden met ver
scheidenheid van kleederdracht en kleuren ; waarna 
de groep van de pastoors der stad, de dekens in 
koorhemd met stool, de kanunnikken en vikarissen 
generaals van al de bisdommen. Voorafgegaan van 
het kapittelkruis en stafdrager, stapt in korps, het 
Metropolitaan kapittel.

Daarna volgden in koorkap en gemijterd, de 
prelaten en bischoppen van België Mgr. Waffelaert, 
ouderdomsdeken sluit de groep

Eindelijk, voorafgegaan van het aartsbisschoppelijk 
kruis, dat naar hem is gekeerd komt Z. Em. de 
kardinaal in gansch de majesteit van zijn prachtig 
gewaad

Gemijterd en den staf in de hand, zegent hij 
de menigte, op den doortocht neergeknield.

Z Em. is gevolgd van Mgr. Ladeuze, rector, 
Magnificus der Hoogeschool van Leuven, Mgr. Cleyens, 
deken van Antwerpen, Mgr. Evrard, deken van Brus
sel, Mgr Van Bailaer, enz.

Op den doortocht hoorde men den beiaard het 
Veni Creator en Christus Vincit spelen.

Bij de aankomst van ,den stoet in St. Eomboutskerk, 
die met duizenden menschen was gevuld en voor 
de grootsche plechtigheid eene buitengewone prachtige 
versiering had ontvangen, voerde het machtig orgel 
een heerlijke triomfinarsch uit 

De Pontificale Mis werd opgedragen door Z. E n. 
kardinaal Mercier, waarna de werkzaamheden van 
het Concilie aanvang nemen, dat drie dagen duren zal.

ST A D SN IE U W S
De groote missie is volop aan gang, en wordt 

goed gevolgd. De kerken worden letterlijk bestormd 
voor de avondsermoenen. Van als de klokke opgaat 
stroomt het volk naar de kerken, twintig minuten 
v(5(5r het sertnieu zijn al de stoelen bezet; honderden 
menschen brengen een 'stoel mee en nog honderden 
staan recht ! Koor en biechtstoelen en zitbanken,
’ t wordt al ingenomen. En dan gaat er eone andere 
klok op. . en geen toontje dat verloren gaat en 
geen slag die niet en treft Ea de massa volk. 
hoe aandachtig, hoe, stil hoe moegesleept.

Groite en schoone missie !
Maar de. vruchten moeten blijven als de paters 

weg zijn, de voornemems mogen niet vergeten 
geraken.

Ja, er zijn er nog wel die met de missie niet 
«a willet meedosa, maar zij voeten het maar wetea !

— Maandg is Joseph Lannoo-Debrabander 
door een erg ongeluk getroffen. Hij woont 
Hondekensmolen 34, is timmerman eh heeft 
zijnen werkwinkel aanpalenJ aan zijn h i is. 
Nu voor den noen was hij aan het houtzagen 
bezig, en wanneer het eten gereed was, ging 
de vrouwe in den werkwinkel om den man 
te roepen. Maar zij vond hem liggen op de 
zaagmachien, overvloedig bloed verliezende 
uit eene gapende wonde aan de keel. Hij 
moest ievers uitgegleden zijn en op de zaag 
gevallen

Hij werd naar het hospitaal overgebracht 
alwaar hij eene heelkundige bewerking onder
ging. Zijn toestand is nu veel gebeterd.

—  Maandag namiddag waren eenige werk
lieden aan den Keersselaarhoek tusschen Pas- 
schendaele en Zonnebeke bezig aan frontwerk. 
Achiel Bardoel, Kortrijkstraat 25, gehuwd en 
vader van een kind. werkte met een spade 
en stootte al met eens bij ongeiukke, op een 
houwitser Al met eens ontstond er eene ont
ploffing. Bardoel werd getroffen : zijne rechter
hand werd vermorzeld; zijne linkerhand erg 
gekwetst. Hij werd overgebracht naar de kliniek 
van de Witte Zusters te Rousselare. Andere 
werklieden wierden door de ontploffing ook 
min of meer erg gekwetst.

— Deze week begonnen de agenten de formu
lieren van belastingen af te halen — en het 
tiende van de bevolking had er nog niet aan 
begonnen ! Dat en is geen kwade wil van 
wege het volk, maar ’t is oprecht onbekwaam
heid. Wie kan er daar uit geraken zonder 
ware studie of zonder grooten uitleg ! Ook 
hooren wij zeggen —■ en met veel voldoening
— dat het invullen van die formulieren voor- 
loopig mag geschorst zijn, tot dat er nadere 
onderrichtingen komen. Er zouden daarover 
moeten lessen gegeven worden, anders en 
zullen noch familieen noch ontvanger er nooit 
uit geraken.

— Maandag 8 November te 6 1/2 begint 
de leergang voor Boekhouden in de Congre- 
gatiezaal achter de kerk. Er zijn boven de 
honderd inschrijvers !

— De „burgers die begeeren den Studiebond 
te volgen moeten hunne aanvraag doen ofwel 
in « Café Royal », Nieuwstraat ofwel aan Ca- 
miel Bourgeois, schrijver van den Burgersbond. 
De zoons van Fabrikanten en Handelaars en 
Ambachtslieden en Neringdoeners behooren allen 
die lessen te volgen. Alles kosteloos.

— Zondag 7 November te 4 1/2 u. herbe
gint de Germana in het klooster van Maria. 
Er zijn reeds 60 inschrijvingen. De deugdzame 
meisjes boven de 14 jaar mogen hunne aan
vraag doen in het klooster van Maria.

Li3333a via  Boekhouden.
Het is nu vast en zoker dat ieder koophande- 

laar en winkelier zal moeten boekhouden volgens 
het stelsel der nieuwe belastingen. De boeken 
daartoe noodig kan men verkrijgen bij J. De 
Busschere-Bonte, drukker, Eousselarstraat, 95, 
Iseghem.

De lessen worden gegeven van 8 November aan
staande in Congregatiezalen.

Opening der Nijverheidsschool 
» JAARGAN3 1920-21.

Den 3 November is het opening der Nijver- 
heidsschool. Te verkrijgen ten Bureel der 
Gazette. Zeer goed teaken papier, tsakan pat- 
looden der baste gakande m arken, gomme, 
drijhoeken, T enz...

VERSCHENEN : de kluchtige Almanak van 
Snoek en Duimjes Almanak 0,39 fr. Scheur en 
bureel Kalanders, Mementos enz.

Burgerslangen.
ig -Verzendingen per ijzerenwe'

Ten einde onze lezers eenige nuttige inlichtingen 
te geven nopens de verzendingen per ijzerenweg 
hebben wij 't volgende venomen.

1) De zendingen per tarief I tot IV alsook voor
tarief II mogen aangeboden worden aan de rei-
zigerstreins eene halve uur voor ’t vertrek van
den eersten trein en eene halve uur na ’t vertrek 
van den laatsten trein, voor zooveel de uur 
voor de aanneming moet geschieden tusschen 6 u. 
’s morgens en 9 u. ’s avonds

2) Voor de zendingen niet toogelaten aan de
reizigerstreins is de tijd bepaald als volgt :
Van 1 April tot 30 Sept van ö u ’s morgends tot
19 u ’s avonds : van 1 Oct. tot 31 Maart van 7 ure 
tot 19 u. ’s avonds.

In alle geval de statiën van lading zijn gesloten 
op alle merkeiagen om IX u. voor de zendingen 
tarief II en III, gedeeltelijke zendingeir.

De Zondagen is de dienst opgeschorst uitge
nomen voor zendingen welke met reizigerstreins 
moeten verzonden worden.

Daar er gebrek is aan lichttoestellen heeft het 
bestier der ijzerenwegen zich moeten bepalen voor 
het aanveerden van verzendingen tot 17 u. De 
noodige maatregelen worden genomen om hieraan 
een einde te stellen en te maken dat genoegzame 
en voldoende verlichting toelaat den dienst te 
verrichten volgens de vastgestelde reglementaire 
uur bij het beheer van den ijzerenweg.

Ingezonden.
Iseghem, den 22 Oktober 1920.

Mijnheer,
Wij verzoeken U hiermede beleefde navol

gende moties bij middel van uw blad te zullen 
kenbaar maken Zij wierden gesteund door al 
de leden van den Katholieken Vlaamschen 
Studiekring De eerste w ieri gesonden aan 
den Voorzitter van den Senaat, en aan de 
heeren Senators van het arrondissement Rous- 
selare-Thielt ; de tweede aan den Minister- 
Voorzitter ; de derde aan de Voorzitters van 
Kamer en Senaat, en aan den Minister van 
Rechtswezen.

1) De Kamer der Volksvertegenwoordigers 
heeft met eene groote meerderheid, de wet 
tot regeling van het gebruik der talen in be
stuurzaken aangenomen. Deze wet werd zorg

vuldig voorbereid door eene Commissie uit leden 
der verschillende partijen samengesteld.

De Katholieke viaamsche Studiekring van 
Iseghem vraagt uitdrukkelijk dat zij, ongewijzigd 
door den Senaat goedgekeurd, in het belang 
van het gansche land.

2) De Katholieke Vlaamsche Studiekring van 
Iseghem teekent krachtdadig verzet aan tegen 
het sluiten van de fransch-belgische militaire 
overeenkomst, die geen bindende kracht kan 
hebben, zoolang zij niet in haar geheel aan 
het Parlement is voorgelegd en door hetzelfde 
is goedgekeurd geworden ; bevestigd, dat geen 
enkele schikking kan worden aanveerd, welke 
aan de yolkomene onafhankelijkheid van Belgie, 
naar binnen en naar buiten, afbreuk doet;

eischt dat in den eerstkomende zittijd van 
het Parlement het wetsvoorstel ter vervlaam- 
sching der Gentsche hoogeschool nedergelegd 
worde.

3 De Katholieke Vlaamsche Studiekring van 
Iseghem in aanmerking nemende de Waarblij
kende partijdigheid in het bevoordeelen der 
politieke gevangenen, eischt dat er hen on
verwijld kwijtschelding verleend worde, alsmede 
aan de gevangene oud-strijders van den grooten 
oorlog.

Op uwe bereidwilligheid rekenend, danken 
wij U, mijnheer, op voorhand en groeten U 
hoogachtend.

Namens de Kath. Vlaamsche Studiekring.
De Voorzitter,
A. V erhaeghe.

IN G E Z O N D E N .

Os staking der Borsiölmta.
De staking duurt voort. Men hoort van alles, 

voor en tegen Daarom zal het goed zijn de 
bevolking in te lichten over den toestand. Wij 
geven hier de feiten bloodweg opdat iedereen 
kunne oordeelen over de redenen waarom tot 
de staking besloten werd.

Verleden jaar, op 29 November, werd er een 
kontrakt geteekend tusschen de vereeniging 
der vrije Hout- en Borstelmakers eenerzijds 
en de Vereenigde Fabrikanten uit de Borstel- 
nijverheid anderzijds. Hier volgen de voor
naamste bepalingen :

Voor Boorders, Machientrekkers, Pekwerkers, 
Optrekkers, Bezemtrekkers, trekwerk voor vrou
wen werden tarieven vastgesteld en een mini
mumloon bepaald voorde bekwame vakmannen.

Andere tarieven konden opgemaakt worden 
tussche i werklieden en werkgevers, doch moes
ten aan de vereeniging ter goedkeuring on
derworpen worden 

Loon voor overwerk en nachtwerk werd 
ook bepaald.

De wensch werd uitgedrukt dat geen werk- 
uitgevers en meestergasten herberg hielden.

Een verzoeningsraad werd aanvaard om de 
kleingeschillen te bemiddelen.

Loonboeken zouden overal ingevoerd worden. 
De overeenkomst was van kracht tot 1 Oktober

1920. Vóór 1 September moest een van beide 
partijen het kontrakt opzeggen, zooniet werd 
het kontrakt voor een jaar verlengd.

Ondertusschen kon er, mits voorafgaande 
verwittiging van 6 weken, eene gelijkige loons- 
verhooging gevraagd worden voor alle werkers 
en werksters, gesteund op eene verhooging 
van 15 %  van den prijs der levensmiddelen 
voor een gezin van 5 personen. Daarom werd 
een weekbudget van zulk een arbeidersgezin 
opgemaakt, 'goedgekeurd en onderteekend.

Tot hier de overeenkomst.
Met den winter steeg de levensduurte zoodanig 

dat reeds in Januari eene loonsverhooging nood
zakelijk was. De vraag werd door de werk
lieden gedaan den 16 Januari en enkele dagen 
later was er onderhandeling waarop de patroons 
de vraag aanvaardden. Doch de moeilijkheden 
begonnen als ’ t er op aan kwam de verhooging 
te bepalen. Eerst konden de stukwerkers geen 
opslag bekomen, de vrouwen ook niet en de 
peruurwerkers slechts voor een deel van de 
bewezen levensduurte. Verschillende onderhan- 
delingen hadden plaats. Men kon echter tot 
geen volledig akkoord komen. De Patroons 
stonden eene verhooging toe van ;

25 0/0 voor loonen per uur 
20 0/o * » per stuk
15 0/o » » der machientrekkers

12,5 0/0 » » der bezemmakers
10 O/o » » der kleerborsteltreksters
5 0/0 » » der andere treksters.

Dus niet een gelijke verhooging, wat in strijd 
was met de overeenkomst. De werklieden 
echter besloten op eene algemeeife vergadering 
er voorloopig vrede mêe te nemen, op voor
waarde dat de loonen naderhand zouden be
paald worden door een Nationale Kommissie, 
hetgeen de patroons reeds beloofd hadden. 
Aldus wilde men de concurentie beteugelen, 
welke de patroons, die voor den uitvoer werken, 
door het verschil der loonen elkander aandoen.

Toen nu dit besluit aan de patroons werd 
bekend gemaakt, weigerden deze de bepaling 
betrekkelijk de nationale Kommissie te onder- 
teekenen Vandaar misnoegdheid onder de werk
lieden ; een geschil dreigde ; men. zou echter 
aandringen bij het Ministerie om toch de 
Loonkommissie tot stand te brengen.

Deze kwam voor de eerste maal bijeen den 
20 Mei 1920 Al de streken van Belgie waar 
borstels gemaakt werden, waren vertegenwoor
digd, uitgenomen Iseghem. Er werd toch be
raadslaagd en bij hoogdringendheid besloten 
de Iseghemsche patroons te bewegen tot deel
name aan de Kommissie. Op 4 Juni 
ontvingen de werklieden van het Ministerie 
het bericht dat de patroons vast besloten 
zijn aan de kommissie geen deel fe nemen.

Daar er dus geen oplossing te verwachten 
was door middel van de Nationale Kommissie 
zoo besloot de vereeniging wederom op te treden 
en verbetering te vragen. Voor alle antwoord 
kregen zij een brief bedreigende met afslag. 
Zelf geen onderhandeling werd toegestaan en 
dus geen gelegenheid gegeven om de bewijzen 
dat het leven met i5 O/o geduurd was, voor 
te leggen, wat nogmaals in strijd was met 
de overeenkomst 

Toen kwam de crisis, waardoor vele werk. 
lieden genoodzaakt waren het ambacht te ver. 
laten om elders betere l«onen te verdienen



Zoo werkten de Borstelmaaksters hier geheel 
den zomer aan loonen beneden den levenstan
daard en ver beneden de loonen elders betaald 
om gelijk werk. Toupieurs, zagers, schavers 
en andere vakmannen winnen elders 2,25 fr. 
tot 2.75 fr. en 3 fr. per uur, hisr geheel den 
zomer 1.75 fr.

Het werk verbeterde in Juli, Augusti en 
vóór 1 September moest het kontrakt verlengd 
worden Op 31 Augusti, niet willende het 
kontrakt verlengd zien voor een jaar, vragen 
de werklieden verlenging enkel voor 2 maanden. 
Eene geheele maand verloopt Geen antwoord. 
Eerst op 1 October komt er een schrijven toe, 
waarbij de patroons verklaren dat zij den brief 
van 31 Augusti ontvangen hebben, zonder meer. 
Van de gevraagde verlenging geen woord Was 
zij toegestaan of verworpen? In elk geval 
was zij niet geteekend De werklieden aanza
gen het kontrakt als niet meer bestaande, 
hetgeen zij dan ook verklaarden op de eerste 
onderhandeling van 7 October. En inderdaad, 
de nieuwe voorstellen : 20 cent. voor de eenen, 
12 en 8 voor de anderen en voor de vrouwen 
niets Rechtmatige, gelijke verhooging, verhoo- 
ging voor allen, dat vragen de werklieden, 
en daar zij geen betere voorstellen bekomen, 
besluiten zij op 18 October, niet meerite werken.

Door tusschenkomst van den Heer Arbeids- 
opzichter Moenaert werd op 21 October een 
voorstel vooruitgezet, dat door de patroons 
werd afgewezen. Op 26 October richten zich 
de werklieden tot de patroons om hunne voor
stellen te vragen

Zoo staan de zaken.
Alles komt hierop neer : Is de loonsverhooging 

door de werklieden gewenscht, redelijk? Zonder 
ons rechtsstreeks in het geschil te mengen, 
kunnen wij daarop het volgend antwoord geven : 
De werkman heeft recht op een rechtveerdig 
loon. Welnu, het minste rechtveerdig loon  is 
dat, waardoor hij met zijn gezin behoorlijk 
kunne leven. Zoo leert de Christelijke Recht- 
veerdigheid, voorgehouden door! Paus Leo XIII 
in zijn wereldbrief Rerum Novarum en beves
tigd door alle katholieke godgeleerden en so
ciologen.

Ro GER AMEYE
H ANDELSiNGÉN ! EUR,

(Diploma, I. C. I. H. 1909),
heeft de eer bij deze bekend te maken dat hij 
zich komt te vestigen als

EXPERT-COMPTABLE
(A C C O U N T A N T )

Hij stelt zich ter beschikking zijner medeburgers 
roor alle zaken betreffende het vak, namelijk voor:

i. Inrichting en herinrichting van boekhouden.
II. Opmaking van Balans en van Verlies en 

W instrekeningen.
III. Toezicht over handelsboeken.
IV. Waarneming van com m issariaat in han

delsvennootschappen.
V. Onderzoek en bemiddeling in handelszaken.
VI. Vermogensbeheer.
V II. Raadplegingen nopens bijzondere gevallen 

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Nieuwstraat, n° 25.
SPREEKU REN  : Dinsdag en  Donderdag

van  2 tot 5 uur.

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN :

Lia Descheemaeker dv. Auguste, en Jeanne Maddens
— Marcella Delay dv. Achille, en Leontine Lannoo.
— Roger Devos zv. Joseph en Robertine Mestdagh.
— Serafyn Naert zv Rem-i eil Marie Clarebout, — 
Adrienne Staelens dv. Louis en Maria Decruy.

STERFGEVALLEN  :
Maria Verfaillie 21 j. meid dv. Cyriel en Emma 

Deprez.
HUWELIJKEN :

Leopold Horre' borstelm 19/j.  en Maria Dejonck- 
heere borstelm. 21 j.

T A A B T B B A K .
op 7 N ovem ber 1 9 2 0 .

In ’ t M E IL IE F , bij Tb Vanla eie, Groote 
Markt, 25.

UURTABEL
van 1 Oct. tot 2 Jan. 4 9 2 1 .

TRAMLIJNEN.
Thielt (statie) 
Ruyssdede 
lelter (statie)

T hie lt-A slter.
4.33 8. 8 11,55
5.05 8M  12.40 
5.35 9.13 13.10

A elter-T h le lt.

15.40 19. 5
16.10 19.42
16.40 20.10

Aelter (statie) 6.28 9.35 14.15 17.35 20.45
KuysseJeife 7. 0 10.10 14.50 18.10 21.12
Thielt (statie) 7.35 10.45 15.25 18.45 21.55

Thielt-Hooglede.
Thielt (statie) 8,15*12.40 19. 0
Wijngene 8.50 13.15 19 37
Swevezeele 6. 8 9 18 13.43 20.13
Coolscamp 6.21 9.32 13.57 20.27
Ardoye (statie) 6.30 9.45 14. 7 20.32
Rousselare» 5. 0 7.10 14.37 17.50
Hooglede 5.25 7.35 15. 5 18.15

Hooglede-Thielt.
Hooglede 5.35 7.50 " 15.30 18.25
Rousselare(st.) 6. 5 8.16 16.10 19.03
Ardoye (statie) 6.35 8.20 10.55 16.37 19.40
Coolscamp 6.39 11. 0 16.42 19.45
Swevezeele 6.S i 11.12 16.51 19.57
Wijngene 7.14 11.42 17,21
Thielt (statie) 7.52 12.17 18. 0

Kortrijk -W ervick.
Kortrijk (statie) 8. 3 11. 0 15,10 18,15

» (Meenenp.) 8 11 11,08 13,18 18,23
Bisseghem 8.19 11,17 15,26 18,32
Gulleghem 8,29 11,28 15,35 18,43
Moorseele 8,40 11,40 15,46 18,55
Ledeghein 8,51 11,53 15,56 19, 8
Dadizeele 9, 4 12, 7 '16.09 19,22
Gheluwe 9.35 12.29 15,4 5 16.30 19,41
Wervick 9,47 16,00

W ervik -K ortrijk .
Wervick 10,00 16,16
Gheluwe 6,00 8,42 10,12 13, 0 16,28
Dadizeele 6,22 9, 4 13,22 16.51
Ledeghem 6,37 9,18 13,37 17.04
Moorseele 6,50 9,31 13,50 17,14
Gulleghem 7,02 9,43 14, 0 17,25
Bisseghem 7,13 9,54 14,13 17,34
Kortrijk (Meenenp ) 7,22 10, 3 14,22 17.42

(statie) 7 ,3) 10,11 14,30 17.50
Meenen-Gheluwe-Yper.

Meenen 7,43 10, 9 12,47 13.30 15,42 17,52 19,13
Geluwe 6,50 7,55 10,22 12,59 13,43 15,54 18,04 19,25 
Gheluvelt 7.16 10,48 14 09
Zillebeke 7,37 11.09 14,30
IJper 7,52 11,24 14.45

Yper-Gheluwa Meenen.
IJper 8,33 11,56 16,30
Zillebeke 8,48 12,11 16,45
Gheliivelt 9,09 12.32 17,06
Gheluwe 6,15 8,08 9,33 11,45 12,59 16,10 17,33
Meenen 6,27 8,20 9.48 11.57 13.11 16.22 17,45

Kortrijk-W acken.
Kortrijk (statie) 5.20 8.4 11.10 15.10 18.10
Ouerne 5.33 8.26 11.32 15.32 18.32
Ilulste 5.44 8.38 11.44 15.44 13.44
Bavichove 5.47 8.41 11.47' 15.47 18.47
Oyghem 5 .'5  8.50 11.56 15 56 18.56
Wielsbeke 6.5 9.1 12.7 16.7 19. 7
Vyvc-St-Baafs 6 .1) 9.6 12.12 16.12 19.12
Wacken 6.16 9.13 12.19 16.19 19.19

W acken-K ortrijk .
Wacken
Vyve St-Baafs
Wielsbeke
Oyghem
Bavichove
Ilulste
Cuerne
Kortrijk

Uit Kortrijk 
11,20 15.00

6.25
6.32
6.37
6.48
6.57
7.

9.20
9.27
9.32

13.15
13.22
13.27

7.12 10.6 
7.34 10.27

9.43 13.38 
9.52 13 47 
9.55 13.50 

14.2

16.25 
16.32 
16.35 
16.48 
16 57 
17. 0 
17.12 
17.34

19.20 
19.26 
19.31 
19.41 
19.49 
19.52 
20. 3 
20.1514.24 

K o rtr ijk -V ic h te .
(statie) : 5.35; 6,22MD ; 8.10; 

en 13.12 
V ic h te -K o rtr ijk .

Uit Vichte : 6.45; 9.15; 13.15; 16.15 en 19.15

M AR K TPR IJZEN .
KORTRIJK. 25 Okt. — Haver, 95 tot 100; 

peerdeboonen, 100. tot 105; aardappelen, 35 à 40 
Boter 16 à 17 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,92; 
koolzaadolie, 000 tot 000; lijnzaadolie, 383 tot 
3 9 0 ; koolzaad 000 tot 000 ; lijnzaad, 140 tot 
15l!; koolzaadkoeken, tot 83 ; lijnzaadköeken; 
89 ; sodanitraat, 118-000; ammoniak, 169-000, 
suikerij, 00 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, ü25 tot 33; strooi, 21 tot 22.

AMERICAN PETROLEUM COMPAGNY

VERKOOP IN T  GRCOT EN IN T  KLEIN
van

• • •  N  A P H T E  • • •
voor Motoren, Autos, enz.

BIJ

Robert Devos-Depondt
Sfc Hiloniusstraat, ISEGHEiM, (bij de Groote Kerk)

W IL L E M S  & DRAGUET
K L o o r n m a r J i t ,  1 1 ,  G r B J V T .  T e l e f o o n

GEMENTS : Kunstmatige, natuur, en romeinsche ciment 
KALK : Mestkalk, plafoneerkalk en landbouwkalk 
S TEEN  : Boomsche, Kempische, façade en andere steen 
DAKPANNEN : Platte, Boomsche, glazen en cementpannen 
TEGELS : Cement, Ceramieke, Boomsche en faience tegels

Plafoneerlatten, Plaaster, Plafoneerhaar en alle andere bouwstoffen.
CEMENTFABRIEK TE VAULX EN WONDELGHEA1 

CEMENT VLOEREN EN EEN CEMENTPANNENFABRIEK TE GENT.

SSpoadiffa üadieninçr. —  Vra,*gb onz» p rljz»n ,

W ISSELK O ER S.
Amsterdam (guld.) 
Londen (p. sterl ) 
Parijs
Keuleu (mark)
Dollar
Madrid
Gen«ve
Italie
Stockholm
Christiania
Copenhagen
Montreal
Bucharest
Praag

4.47 0/0 
51,22 1/2 

94. 10 
20 1/4 

14.65 0/0 
205 1/4 
330 1/3 

53 1/2 
286 0,0 
199 0/0 
202 0/0 

13.20 0,0 
22 1/2 
15 1/2

4.57 0/0 
51.47 1/2 

94. 60 
21 1/4 

14.75 0/0 
209 1/4 
231 1/4 

57 1/2 
290 0/0 
203 0/0 
206 0/0 

13.40 0/0 
26 1/2 
19 1/2

Versiering van grafsteden .
- tegen Allerheiligen

Schoone keus van CHRYSANTHÈM ES  
B0UCQ UETS en KRONEN

ij Th. Demeyere-Duyck
HO VEN IER

Dam, 3 5 . EMELGHEM.
TE KOOP EEN BIERFARAGON op ressort voor 

10 tonnen. Draagvermogen 2000 kilos, onlangs 
nieuw, zeer goede wielen 9 cm. breed.

Zich te bevragen ten bureele van ’t blad.

WERKZAME REIZIGERS gevraagd voor huishou
delijke artikelen van algemeen groot verbruik. Schrij
ven Wr. I. I. postbus, 39, Gent

Zeer eerlijken Burger
zoekt plaats voor goede en trouwe bediening. 

Zich te bevragen bij den uitgever van het blad.

Z eer G oeden  S lijpsteen
te koop, 109 en 11 Eousselarestraat, Iseghem.

Men vraagt
goede PEERDEKNECHT bij Ed. Michiels, Kor- 
trijkstraat, nr 8. Goed loon.

MADELEINE MYLLE
24 , M EEN E N ST AAT ,

----------------  I E S G H E M  — -----------
beveelt zich aan voor het maken van 

C O R S E T S  O I5 F » M A A T  
Trouwe bediening. —  Verzorgd werk.

Keus van fijn  m et de hand gemaakt ondergoed.

TE VERKRIJGEN BIJ

PIETER MYLLE
alle benoodigheden voor Kleermakers

Naaimachienen en alle toebehoorten
Alle slach van garen en zijde voor bottinesteksters 

* in ’t groot en in ’t klein.

G roote  afslag1 op liet garen.

i m i  I W P L M  om het aankoopen of 
L  t  £  SI i 11 b  L  i l  bouwen van huizen

te vergemakkelijken worden aan zeer gema
tigden intrest en met gemak van betaling d oor 
het « BELGISCH GROMOKRED1ET » toege
staan .

Voor verdere inlichtingen wende men zich bij 
Ph. VERBEKE, Rousselarestraat, 25, Iseghem

BIJ

Michel Dalle-Devoldere
R o u sselarestraat, 5 5 ,  IS E G H E M  

TE BEKOMEN :
Alle slach van Cigaren, Cigaretten en Tabak

der best gekende merken
I N  'T  GROOT E N  I N  'T  K L E IN  

en aan voordeelige prijzen.

BIERHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
0P VATEN EN IN FLESSCHEN

1rs
KASTEELSTRAAT, 10 

-  I S E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier
van  de l a d e l l r a w s r i j  G e b r o s t e  C a lle b a u t, W ie z e

-  -  B o c k  e n  P i l s e n .  -  -
in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen . O m og slijh  ; C oncuren lie

O P E N B A R E  VER K O O PIN G  
van een

Schoon WOONHUIS
te ISEGHEM, Rousselarestraat.

De Notaris Alberic LE C0RBESIER  te Isegh#m
zal orergaan tot de openbare verkooping van het 
volgend goed :

EENIGE KOOP
Een schoon WOONHUIS met erve «n aanhoorighedsn. 

te Iseghem, zuid der Rousselarestraat, ten kadaster ha
kend seetis D. Nr 893tn groot een are vijftig centiaren, 

Gebruikt door Eimond Yandeperr«, mits 13 Jr. t* 
maande.

TOESLAG : op Vrijdag: 5 November 1920,
telkens om 2 ure namiddag, in het VREDEGERECHT , 
te Iseghem in den Hert.

De koopers worden vriendelijk verzocht het trouw
boekje of uittreksel der geboorteakte mede te brengen.

O P E N B A R E  VERKOOPING
van een schoon groot

WOONHUIS met HOF
dienende voor W inkel

Gentstraat, 2 , ISEGHEM.
De Notaris X_.e C J o i* 3 3 © issie i* , te Iseghem,

zal ten overstaan van den Heer Vrederechter van ’t kan
ton Iseghem en met de pleegvormen der wet van 12 
Juni 1816, openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM.
Een WOONHUIS dienende voor winkel, afhankelijk

heden en medegaande erf, Gentstraat, n" 2 Sektie A, 
nummer 440° voor eene grootte van 3 aren 70 cent. 
palende noord de Gentstraat en Zuid de Kerkplaata.

In genot te komen met de betaling.
OVERSLAG 9 November 1920 om 4 ure in 

de Zittingszaal van ’t VREDEGERECHT te Iseghem.
Met tusschenkoioït van den Notaris De Neckere, t» 

Rousselare.

O P E N B A R E  VERKOOPING  
van

Twee WOONHUIZEN
te EMELGHEM, Plaats.

De Notaris Alberic LE C 0R 8E S IE R  te Iseghem 
zal overgaan tot de openbare verkooping van het 
volgende goed,

EERSTE KOOP.
Een WOONHÜJ.S met aanhoorigheden en 1 are 48 

centiaren erve en hof, ten kadaster bekend sectie A. 
Nr 182 en deel van Nr 179m en 181c.

Gebruikt door Cyriile Vandendriessche, mits 7 fr. te 
maande.

KOOP TWEE.
Een WOONHUIS met aanhoorigheden en 1 are 86 

centiaren erve en hof ten kadaster bekend sectie A. num
mer 183 en deel van Nr 179 en 181c.

Gebruikt doorHenri Van Coille mits zeä fr. te maand»
, Samenvoeging wordt toegestaan.

TOESLAG op Donderdag 11 November 1920,
om 3 ure namiddag in ’ het GEMEENTEHUIS 

te Emelghem bewoond door Heer Alberic Tanghe.
De koopers worden vriendelijk verzocht hun trouw

boekje of een uittreksel uit den geboorteakte mede te 
brengen.

O P E N B A R E  VERKO OPING - 
van twee schoone

WOONHUIZEN met HOF
dienende voor Handalshuizen 

Rousselarestraat nros 29 en 31, te  ISEGHEM.
De Notaris LE C0RBE3IER te Iseghem zal openbaar 

verkoopen :
S T A D  ISEGHEM 

Koop I.
Een schoon groot WOONHUIS met twee groote Vi

trinen en dienende voor ju weel magazijn, afhanklijk beden 
en hof, en met eenen uitgang tot aan de Rou^selare- 
straat al langs den Hospitaalgang, in het kadaster 
bekend Sektie A deel van’ nummer 668E , groot volgens 
meting 2 a, 38 cent.

Gebruikt door Heer A- Moenaert, tot I Februari 
1923, mits 1200 fr. ’s jiars, betaalbaar per 3 maanden 
op voorhand. Boven de lasten.

Koop II.
Een WOONHUIS dienstig voor winkel, afhanklijk- 

heden en hof en met een uitgang tot aan de Rousse
larestraat al langs den Hospitaalgang, in het kadaster 
bekend Saktie A nummer 669® en deel van n° 668®, 
groot volgens meting 2 a. 16 cent.

Gebruikt door Heer François Thyvaert, zonder pacht 
aan 50 fr. per maand.

De samenvoeging tal toegestaan worden.
Z itd a g en  :

INSTEL op Woensdag 17 November 1920,
TOESLAG op Woensdag 1 December 1920, telkens

om 2 ure namiddag ter herberg “ Het Zwijntje ,, Rous- 
sélarestraat, te Iseghem.

1/2 0/0 Instelpenning.
De koopers worden verzocht het trouwhoekj» of een 

uittreksel uit den geboorteakte mede te brengen.

Kantooren van de notarissen WTFFSIiS te Rousselare, 
en DE B0UCK, te Ruddervoorde.

MERKWEERDIGE VENOITIE
Op Maandag 15 November 1920, om 11 u. voormiddag, 

te RUMBEKE (Beythem Statie) 
op de hofstede Dewulf, in profijte van Juffrouw De 
Busschere en Heer Willy De Busschere, grondeigenaars 
te Brussel van :

JUIST 54 koopen lange en zuivere eiken, waaronder 
tot 2 m. 20 cm. dikte juiste maat.

Gewone voorwaarden en gereed geld.

-■C R E D IT FONCIER DS B E LG IQ U E --
(BELGISCH GRONDCREDIET)

l a  n l o a r a  M a a t a a l i a p p i j  g a s t l c l i t  l n  1 S S 5
Maatschappelijke zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

H  V P A T  14 S7 K  ï  ïi'P 'IVIM f'IK 'iV  °P den voe* van merkelijk verminderde tarieven zonder 
I I I  r U l  H Ü Ü I \ L l i l i iM l\ U L l>  voorafgaandelijke kosten namelijk om het aankoopen

van H uizen  eg Gronden en het 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).

RECHT van door La Royals Belge, mit3 eene zeer gematigde premie de terugbetaling, bij 
sterfgeval, te doei verzekeren van het verschuldige kapitaal.

— Lijfrenten en Levensverzekeringen —
M h l i r r i t u m  Fl 1 19 O In gewaarborgd: 1° door overeenkomstige pandleeningen ; 2° door
U L M l^ d t lc l l  V 1 /j  het maatschappelijk kapitaal en de voorbeboudingen (17,000,000).

Da Algeinsene Spaar- en Pensioenkas eu hst Amortisseinsutsfonds van da Leening van den Onaf 
hanktlijkm Congostaat bezitten voor 8,400,000 frank van die obligation- 

Zij mogen een allerbaste geldplaatsing voor huisvaders geheeten worden.
Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatie.!, hunne terugbetaling en de betaling der 

koepons zich wenden tot den heer OM Eft S A S /,  W is se laa r, 1, S t-Jo ris s tra a t, KORTRIJK.



O P E N B A R E  V E R K O O P IN Q  
van

Een HUIS met LAND
Hondekensmolenstraat, ISEGHEM.

De Notaris LE CORBESIEß te Iseghem, zal in h«t 
openbaar verkoopen :

KOOP I.
Een WOONHUI8 zijnde de westkant eener tw»e 

woonst, staande en gelegen te Iseghem, Hondekensrao- 
lenstraat, groot volgens meting 80 a. 80 cent. in- h»t 
kajaster bekend Sektie B nrm 396, 398, 399 en deel 
van n° 397 ; palende west Heer Amaat Van Ackere, 
noord de We en kmders van Heer Van Ackere-Verhuist, 
oost Heer Henri Messiaen en koop II hierna.

In genottredmg met den dag der betaling.
KOOP II.

Een perceel ZAAILAND gelegen te Iseghem, Hon- 
dek Énsmolen?traat, groot. volgens meting 6 a. 70 cent. 
in ’t kadaster bekend Sektie B deel van nummer 397 ; 
palende west koop I hierboven, noord en oost Heer 
Henri Missiaen, zuid de Hondekensmolenstraat.

In ganottreding met den dag der betaling.
De »amenvoeging tal loegestaan worden. 

Z i t d a g e n  :
INSTEL op Donderdag 4 November 1920 
TOESLAG op Donderdag 18 November 1920, telken»

om 2 ure namiddag ter herberg * Oud* Si Pieter , 
bewoond door Heer Florent Lefevere.

1/2 0/0 Imtelpenning.
De koopers worden verzocht hun trouwboekje of een 

uittreksel uit den geboorteakte mede te brengen.

Uit ter hand te koop :

VIJF WOONHUIZEN
gelegen aan de Paterskerk.

Deze kunnen afzonderlijk ofwel gezamentlijk ge
kocht worden.

Voor inlichtingen wende men zich ten bureele 
van het blad.

Studie van den Notaris Vande Moortele te Iseghem.

U i t  t e r  h a n d . te  k o o p
in blok of gescheiden ; volgens keus :

Eene HERBERG "  Het nieuw K ruis „
en

Acht werkmanswooningen,
onlangs nieuw gebouwd, gelegen te EMELGHEM, 

hoek dor Roeper- en Baronstraten.
Inlichtingen ter studie van den notaris Vande 

Moortele te ISEGHEM.

TE KOOP
Eene goede breimachien, zich te wenden bij 

V. Cle'ment, « In de gouden Leeuw ».

V E R A N D E R IN G  V A N  W O O N S T
De Fabriek van alle slach van M EUBELS en 

MATRASSEN
Alex Roose-Vuylsteke, Gentstraat,

is van heden overgebracht naar de
de Pélichystraat, 1 2 , Iseghem

(nabij de St Hiloniuskerk)

NIEUWS! NIEUWS ! NIEUWS!
SCHURFT E N  JICHT

van alle gedaante genezen door

O n c t i o n  A n g e l i n i  aaa ö.SO fr. de pot.
R l i i i m a t i s m  e n  F l e r e c y n

verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

Elexit*
alleen te verkrijgen in de 

APOTHEEK

LALEMAN-GHEKIERE
Opvolger van A. RODENBACH.

b r u g s t r a a t ,  3 ,  I S E G H E M .

alwaar uitleg en gebruikwijze u zullen 
verschaft worden.

GENEZEN ?
Mijnheer FL LALEM AN GHEKIERE 

Apotheker
ISEGHEM

Ik moet U uitdrukkelijk mijnen besten dank toezeg-

fen omdat ge mij het geneesmddel “ PH ILIPPART „ 
ebt aangeprezen.
Na 5 lange jaren aan rhumatisme te hebben geleden 

aan den Yzer gevoel ik mij gansch hersteld en al mijne 
pijnen en smarten zijn door het geneesmiddel 
“ PHILIPPART „ verdwenen.

Met mijnen hertalijken dank groet ik U.
ARTH. VANSTEEN KISTE  R o es e laers traa t 7 3 .

HUIS VAN VERTROUWEN

'T GOUDEN SCHAAP

Wilt gij goede en goedkoope, luxe of gewone

MATRASSEN
O P  MAAT

i n  S c h a a p s w o l ,  F l o c o n s ,  C v i n s  
Z e e g r a s ,  IC a p ok . F l u i m e n  e n z .  a l s o o k  
F t e s s o r t k o o r d e n  e n  O v e r t r e k g -o e d e r e n

wendt u tot

Jules Allewiiert-ftiniienlior
St A.miad straat, 5 , ISSGHEiVI

(licht bij St Hiloniuskerk)

Specialite it v^n ga id  gezuiverd W indhaar 
m et ondoordringbare Tijken

Ik gekst mij ook met alle herstellingen ten huize. 
Prijzen buiten aVe Concurentie 

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

door mij gemaakt.

PIANOLESSEN
worden gegeven bij de Juffrouwen VAN HENOE 

Rousselarestraat, 122, ISEGHEM

HUIS VAN VERTROUWEN.

Wilt gij sterke en schoone STOVEN
wendt u tot het huis

A. DECOUTERE-DENY S
S tatiestraat, 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.
Al de bij mij gekochte stoven zijn gewaarborgd 

door mij gemaakt.

Nieuwe Moderne Inrichting 
voor het maken van

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

Heraftrekking van oude Portretten

Portretten op Doodsbseldekens
gemaakt in 24 uren

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

Bijzonders Prijz^i voor Huwelijksgroepen

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  beg-eot m i j  o o k  t e n  h u i z e .

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 Dain^n ia goud, zilver en nickel 
Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen 

Groote keus van Ringen en Kettingen
TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen 

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

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

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS
WORDEN GEGRAVEERD  

ALLES WrlRDT TEN HUIZE
-  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. —

HUIS

D. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
St Hiloniusstraat, 6 , ISEG H EM . 

Vensterglas, M astiek, enz... Verfwaren, 
Vernissen, Meubelpapier..

Bereiding van alle slach van verven voor die w il 
zelve schilderen.

—  Eerlijke en trouw e bedien ing  — 
Zuivere  en g o e d e  waren.

SUIKERBAKKERIJ

Y a f )  L a f j d e c J t j e f f )
GRAVINNESTRAAT, 24,

-------------  I N G E L M U N S T E R  -------------

O hocolade —  IPralinnen 
BIJZONDERE KEUS VAN

SGHOONEenFIJNE GEBAK KEN
, voor Doopen, Huwelijken en andere feesten 

Voortverkoop in ’t  groot van Suikerbakkorartlkels
BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

H U IS

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

FABRIKANT VAN

T a b a k  en C igare tten  !
H A N D E L  IN  

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

waaronder deze :
C I G A R E N  

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

Cigarellos Calba, Emicas, Manies Vestalin, 
Record

Cigaretten der beste en gekenlste 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 makken, 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 hec haar, Kammen, Haarspellen, 
Krulscharen, Aluinsteen, enz , enz.,
Bijzondere prijzen voor Voortverkoopers.

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

J .  V  m l  i i i d e g l i t i i r i - B i ï h  l e g h e

Groote Markt, 21, ISEGHEM.

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  en 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. 

OOOPKLEEDEREN —  COLS —  CR WAT F EN 
Specialiteit en groote ■ keus van 

CORSETS Merk H D B.

Robert DE70tD£R-VeftSCaàBTE
Schilder-Glazenmaker 

-: de Pélichystraat, 18. ISEGHEM

Hout- Marmer eii  ̂Sieraadscliilderingeu
VERW EN EN VERNISSEN

GENADIGE PRIJZEN. SPOEDIGE BEDIENING.

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

In volle vertrouwen zal ik gO£d 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, Iseghom.

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

Raymond Maes-Geldhof
M a r k s t r a a t ,  4 4 ,  IS E G H E M .

SCHOONE KEUS VAN

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

W itte en Fanta3ieartikelen
Bijzonder assortiment van 

HEMDEN, COLS en PLASTRONS

ANTWERPEN’S

BOUW-& HYPOTHEEK BANK
Naamlooze M aatschappij.

Maatschappelijk K apitaal: 5,000,000 frank.
Zetel : N r i 3 . T waalfmaandenstraat, A N T W E R P E N ;

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 altén 
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 gosderen, aan openbare besturen, enz.

W end U  in vertrouwen tot onze Agenten 
uwer streek ; zij zullen U alle gewenschte uit
leggingen nopens SPAA RB O EKJES, KA SB O N S  
& O B L IG A T IE S  verstrekken.

A G E N T E N  :
M1 Florent Behaeghe-Mulier

iGemeenteontvanger,
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emolgham.

, M r Jules Oost 
Handelaar, W inckel St Eloi.

IN  DE GOUDEN PLUIM

de Pélichystraat, 25, ISEGHEM
FABRIEK VAN

Gemaakte V rou w - ea K iaderk leeieren
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

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

ELLEGOEDEREN, enz.

Doctor H. Van Quaetliem 
spscialiteit va i T and an e i Gebitten

Ce raadplegen alle dage (Zondag uitgenomen), 
van 9 tot 12 e:i vau 2 tot 5 ure, ten zijnen 
huize, Hook der St Atnandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare .

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNA.EVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

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

S c h o t h - a l e  —  P à L e - a l e .

V a r J t o o p  v a n  X V  i j  n  c  xx

HANDEL in KOLEN.

Alvorens uwe inkooj.cn te doen voor het 
nans' lande winterseizoen hom/ zien en over
tuigt u van de nieuwigheden en bijzonder 
voordeelige prijzen der PELSWAREN die ik 
u kan aanbieden

Th. SCHOENFELD
31, Hoogpoort, 31,

GENT 'dicht b:j het Staihuis),
Bewaren en veran leren der pelterijen in de 

beste voor waarden.

Men vraagt metsers, plafonneurs, 
schrijnwerkers enz., voor den 
heropbouw va a cU s breek van 
DIXMCJD3 en omstreken.

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

Spaarboekjes 3 .60  0 /0 , Reateboekjes \ 0 /0 , 4 .25  0 /0  ea 4 .50  0 /0 , vr ij yaq lasten

DEPOTREKENINGEN A A N  ZEER VOORDEELIGE VOORW AARDEN

A A N K O O P  e n  V E R K O O P  ïati Fransch , Eagelscti ea A m erikaaascii Papier
aan de voordeeligste wisselkoera.

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij

M. R h . VERBEKE, B e s t u u r d e r .
Rousselarestraat, 2 5 , ISEG-HSiM

G. HOET-A.NNE, opticien, St Amandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U  V N /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 het gazicht bewaard en versterkt wordt
- 2° Omdat het huis voorzien is vau uitgelezaae glazen eu alle verschillige modellen ran bril en 

pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan domprijzen buiten alle concurentieën'zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen,' met fijne monturen 6 en 7 fr. GEËÜË WOEKERPttlJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, lougues-vues, barometers en kunsto*gen. 
Specialiteit van thermometers voor broeimaohienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers ; 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz ..
, Germain Hoet-Anne, begeeft zich op aanvraag persoonlijk ten huize, en heeft hoegenaamd met 
geene reizigers commerciëele betrekkingen.

M«h litte go»d_ op ons adres :

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


