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GENOEG DWANG!
Dat onze socialistische minister van Kunsten 

en Wetenschappen een onverstandig man was, 
wisten wij reeds ; dat hij wit schrijft en 
spreekt om ’s andersdaags zwart te doen, 
is ook een bekend feit ; dat zijn mond over
loopt van verdraagzaamheid terwijl hij, ander
zijds, van die maatregelen weet te treffen die 
fel naar rooden invloed rieken, verwondert 
niemand meer ; doch hij door een konink
lijk besluit zoo maar de wet tracht te ver
wringen en te ontduiken, dit hadden wij niet 
verwacht En toch wil minister Destrée de wet 
op het onderwijs wegmoffelen door middel 
van een in schijn onschadelijk koninklijk besluit.

Immers, door het besluit van 20 Augustus 
1920, wordt een programma van zedenleer 
verplichtend gemaakt in den vierden graad van 
het lager onderwijs Bij een schrijven van 10 
September, geeft de minister kennis van dit 
besluit aan de gemeentebesturen om deze aan 
te zetten bedoelden leergang van zedenleer in 
te richten in al de graden.

Dit alles schijnt zoo onschuldig te zijn als 
een pasgeboren kind, zoo} onschadelijk als een 
vliegsken. * W elhoî ! gij katholieken, durft u 
verzetten tegen een leergang van zedenleer ! »
— zal wellicht minister Destrée zeggen, met 
gemaakte verontwaardiging.

Laten wij elkander goed verstaan : er is 
zedenleer en zedenleer. En de zedenleer welke 
onze roode minister in onze scholen wil voeren, 
is juist die welke van God niet gewaagt : zij 
cijfert God radicaal buiten ; en daar willen 
wij niet van hooren, tegen geenen prijs, om 
geene reden hoegenaamd. Zij spreekt van ge
zinsplichten, van beroepsplichten, doch van 
de plichten jegens God geen woord. Reeds 
honderdmaal werd het bewezen, dat zulke ze
denleer die niet kent dan de vrees voor den 
gendarm en het gevang, die niet steunt dan 
op het bloot persoonlijk bewustzijn van wat 
goed is en kwaad, op zand is gebouwd en 
bij den eersten driftenstorm ineenstort als een 
kaartenhuis.

Welnu, met zulke zedenleer wil de roode 
minister -ons begiftigen ; hij moge -ze gerust 
behouden ; wij dringen hem de onze niet op, 
doch bedanken hem ook vooi de zijne-

Om nu echter niet van dubbelzinnigheid 
beschuldigd te worden, stellen wij aan den 
achtbaren minister de vraag, of die ze
denleer van zijn speciaal maaksel, die ver
plichtend zou worden in den vierden graad 
van 't onderwijs, verplichtend wordt voor alle 
kinderen of alleen voor hen die ontslagen zijn 
van het godsdienstonderricht ? Immers, dat is 
van belang, en in het besluit wordt dat niet 
gezegd.

Integendeel, de uitlegging welke de minister 
in zijn schrijven aan de gemeenten er over 
geeft, bevredigt ons juist niet : « met het oog 
op den leergang van zedenleer voor de ont
slagen leerlingen zoowel als met het oog op 
het toevallig onderricht van de zedenleer werd 
het nieuw programma van zedenlijke opleiding 
opgesteld » Wil dit zeggen, dat de leeraar, 
wanneer hij in den loop van zijn onderwijs 
toevallig een punt aanraakt dat de zedenleer 
betreft, zal moeten steunen op en uitgaan van 
de nieuwbakken moraal van minister Destrée, 
waardoor God wordt buiten gecijferd, in de 
plaats van te steunen op de zedenleer die 
berust op God, den eenigen stevigen grondslag 
voor alle ware moraal ? Zoo ja, dan zijt g ’er 
niet, heer minister.

Wilt gij eenvoudig uwe zedenleer zonder 
God opdringen aan uwe volgelingen die ont
slagen zijn van het godsdienstonderricht, dat 
ware min erg ; maar erg is ’ t nog want er 
kunnen kinderen worden gevonden, die ont
slagen zijn van het godsdienstonderricht in de 
school, en niettemin de catechismusles volgen 
in de kerk. Welke uitwerking zal dat hebben 
op die jonge hersenen,, wanneer men hun 
hier God voorhoudt en ginder God buiten- 
cijfert ? Het ontschadelijke dat in de onzijdige 
zedenleer kan voorkomen staat ook in de Tien 
Geboden. Dan is voor al de katholieke kin
deren uwe nieuwbakken zedenleer op zijn minst 
genomen overbodig, zoo zij niet in botsing 
komt met de eenige ware en duurzame zeden
leer, zij die steunt op God.

Overigens, ondersteld dat de onzijdige moraal 
van minister Destrée slechts onderwezen wordt 
aan de kinderen die nergens, noch in school 
noch in kerk, de godsdienstles volgen, dan 
nog wijzen wij den minister op de bestaande 
onderwijswet die geen anderen leergang van 
zedenleer kent dan het godsdienstonderricht 
Wil de roode minister dien toestand veranderen, 
dan moet hij beginnen met de wet op het 
onderwijs te wijzigen, maar dat kan hij alléén

niet. T o e n  hij minister is geworden, heeft hij 
plechtig in volle Kamers beloofd de bestaande 
onderwijswet te eerbiedigen en na te leven. 
Wij zijn verplicht hem aan zijn gegeven woord 
te herinneren.

Op stoffelijk gebied hebben de rooden met 
hunne dwangmaatregelen en dwangbesluiten ons 
reeds langs alle kanten omgeven en verstrikt. 
Nu nog ons geweten ! ’ t Is genoeg, neen, te 
veel, heer minister !

Zefen nieuwe martelaars
derFraücisoaanschï Zending van ’tH . Land.

De Z. E. P, Daniel Lappan, Commissaris van 
het H. Land te Gent, deelt eeuige bijzonderheden 
mede, aangaande den dood van zeven Pranciskaansche 
kloosterlingen der Custodie, door de Turken in de 
eerste maanden van dit jaar 1920 gemarteld.

Vooreerst noemt men een Pater en twee Broeders, 
namelijk P. Franciscus van Vittorio en de Br. 
Alfred Dollentz en Salvator Sabatini. Deze drie 
kloosterlingen werden in September 1919 naar de 
Missie van Mugiuk-De'resi gezonden, die gedurende 
den oorlog bijna gansch vernield werd. Zij waren 
gelast met de heroprichting dezer Zending. Zij 
moesten aan de Christenen welke aan de eerste 
moorderijen ontsnapt waren, hulp e »  bijstand ver- 
leeuen. Dezen waren inderdaad in hunne stukge
schoten huizen teruggekeerd. In een weezenhuis 
hadden zij de kinders der verdwenen ouders op
genomen. Voor allen waren zij als geneesheeren, 
apothekers, bestuurders en raadgevers geworden, 
want de Christenen hadden geen ander overheid 
dan de Missiounarissen.

Een invloedrijke Muzelman hitste opnieuw zijne 
geloofsgenooten op tegen de Christenen. Hij kwam 
de Paters vinden en, onder voorwendsel van ze 
te beschermen en ze te reiden, noodigde hij ben 
uit zich met de weesjes in zijn huis. hetwelk niet 
ver van daar gelogen was, te komen verschuilen. 
De kloosterlingen volgden hem met de kinderen 
en met al het kostelijke dat zij in hunne woning 
hadden. Maar nauwelijks aangekomen, hoorde men 
eene losbranding De ven aderlijke Turk doodde met 
revolverschoten den Pater en zijne gezellen ; de 
kinderen én al de toegeloopm Christenen werden^ 
onmeedoogend vermoord. Daarna plunderden, ver
woesten en verbrandden die barbaren de woning 
der Missionnarissen, de kerk en al huizen der 
Christenen,-en brachten om het leven al dezen 
welke niet konden oatvluchten. Dit gebeurde den
28 Januari van het jaar 1920.

Omtrent het zelfde tijdstip overvielen de Turken 
de Missie van Fénigé-jkalé, en zij vermoordden 
P. Albertus met al de Christenen.

Te Domkale', P. Stephanus Araarisse, overste en 
pastor werd met zijne Christenen in de kerk opge
sloten, waarna de Turken ze in brand staken, en 
allen door het vuur omkwamen.

Br. Joseph van het klooster van Marache, werd 
meêgevoerd, en op zulke barbaarsche wijze voort
gesleept dat hij bezweek bij zijne aankomst te 
Adana.

P. Leopold Bellucci, professor aan het College 
van Aleppo, zich naar Jerusalem begevende, werd 
onderweg aangevallen door Bedoeïnen en terdood 
gebracht.

Het is dus uit haat tegen ons H. geloof dat 
deze Martelaars werden om het leven gebracht ; 
zij hebben slechts den marteldood ondergaan omdat 
zij Christen, katholiek en kloosterling waren. Wij 
mogen dus wel met reden zeggen dat de Kerk en 
gansch de katholieke wereld veel verschuldigd is 
aan de Franciscanen, omdat zij de H Plaatsen 
hebben bewaard, en zij de mogelijkheid om er te 
komen bidden, hebben staande gehouden. Inderdaad, 
zij hebben dit slechts kunnen uitwerken, en werken 
het nu nog uit ten prijze van zeer groote offers, 
ten prijze van hun bloed.

De Custodie van het H. Land mag met recht 
fier zijn op hare legioenen Martelaars, zij is 
inderdaad met hun bloed gepurperd.

Wol en kleedingstukken.
Het Brusselsch blad « La Gazette » kondigt een 

artikel af waarin hij de hooge prijzen der klee
dingstukken bespreekt.

Het blad schrijft onder andere : « Wij weten heel 
goed dat alles duur, ja peperduur is en dat de 
dagljonen op schrikbarende wijze gestegen zijn, 
maar er bestaat geene reden voor de kleermaga- 
zijnen prijzen te vragen welke aan het uitzinnige 
grenzen.

» De fabrikant levert goede, gewesen wolle stoffen 
voor mannelijke kleedingstukken aan 20 frank den 
meter en 40 frank voor de allereerste hoedanig
heid.

» Voor een volledig manskostuum, moet men 
drie meters hebban, nu voor do allereerste kwali
teit maakt dat voor de stof alleen 120 fr.

» Wij weten zeer gooi dat de voering, knoppen 
enz. en dagbon veel duurder zijn dan vroeger

laat ons nu het dubbel rekenen, dat maakt 240 
frank.

» Op zijn hoogste genomen, breed ' gerekend, 
zou dat 300 fr. kunnen zijn, en wat zien wij ?, 
de kostumen staan 500 en 600 frank en meer nog 
geteekend ! Bekent dat zulks over zijn hout gaat.

» Yele dier handelaars en konfektiehuizen hebben 
in magazijn, eenen grooten voorraai var» koop
waren, welke zij aan hooge prijzen gekocht hebben 
en zij zien er tegen op, hunne kleedingstukken 
aan lagere prijzen te verkoopen, uit schrik er aan 
te verliezen.

» Dikwijls wórdt aan den kooper gezegd : Koopt 
nu, want toekomende jaar zal het nog veel duurder 
zijn ! - j

»D e menschen hebben gespakuleerd op de stij
ging der prijzen van de grondstoffen en zij zijn 
er aan geschoren.

» Zij verkeeren in den zelfden toestand, waarin 
vele fabrikanten zich nu bevinden, die niet weten 
tot welken heiligen hunnen toevlucht nemen.

»In  de hoofdstai zijn er magazijnen die hunne 
kleedingstukken te koop aanbieden aan een alge- 
meenen bepaalden prijs, te betalen, bij gedeelten 
van zooveel per maand.

» Hat lokaas is niet slecht gevonden, maar het 
is verderfelijk, ruïneus voor hen die dien weg 
volgen.

» Het gebeurt dat hun kostuum nog niet ge
heel betaald is, als het reeds op- den draad ver
sleten is, en zij gedwonden zijn een tweede kos
tuum te betalen.

» Op die wijze zitten zij tusschen het tandwiel 
van den koop op krediet, die zoo schadelijk is 
en zij geraken er niet meer uit! »

Wat zal de Staat voortaan 
betalen als schadsvergosding ?

1° Voor grondstoffen, afgemaakt goed, koop
waren in magazijn : 2 maai de weerde van 
1914.

2° Voor gerief van nijverheid- hindel'. en 
landbouw :

a) A.an die van 70 tot 100 0/0 verloren 
hebben : 4 1/2 m. de weerde van 1914.

b) Aan die van 30 tot 60 0/0 verloren heb
ben : 4 1/4 m. de weerde van 1914.

e) Aan die van min dan .30 0/0 verloren 
hebben': 2 1/2 m. de weerde van 1914.

3° Voor dieren, vette, zaaigraan, ingeoogste 
vruchten, levende planten, boomen, struiken, 
en alles wat noodig was tot de teelt : 2 1/2 m. 
de weerde van 1914.

4° Voor meubels noodig tot het uitoefenen 
van-handel of bedrijf : 3 m. de weerde van 
1914.

5" Voor huismeubels, lijnwaad, kleergoed : 
3 m .-de weerde van 1914.

Deze die alle meubels en huisgerief verloren 
hebben :

a) Als zij in 191 t min weerd waren dan.
1000 fr. : 5 m. de weerde.

b) Als zij van 100) tot 250) fr. W jeri wa
ren : 4 m. de weerde.

c) Als zij boven de 2500 fr. weerd waren :
3 ra. de weerde.

F JBITBNT.
De mijnwerkers van den kolenbassiju van Char

leroi staken.
Ze winnen gemiddeld 25 fr. per dag. — Ze zijn 

met 50,000 ; en vragen 5 fr. daags meer ; — ze 
werken ongeveer 300 dagen per jaar.

Maar in België zijn 145,000 mijnwerkers. — 
Indien de mijnwerkers van Charleroi 5 fr. meer 
bekomen, zullen de anderen het ook vragen, — 
dat is natuurlijk.

Al die mijnwerkers werken samen 145,000 maal 
300 — 43,500,000. Aan 5 fr. per dag meer maakt 
dat 217,500,000 fr. verhooging.

Het is zeker dat de kolenmijnen die som uit 
hunnen zak niet zullen nemen — zelfs als zij dat 
zouden kunnen — en bijgevolg zullen het de ver
bruikers zijn die dat sommeken. zullen moeten bij
eentrommelen — ’t is te zeggen ze zullen hunne 
kolen zooveel te duurder moeten betalen.

Da mijnwerkers verliezen er niets bij — ze 
krijgen toch hunne kolen voor niet.

Keerzijde Zooals we zegden winnen de mijn
werkers gemiddeld 25 fr. per dag — de stakers zijn
50,000 — ze verliezen dus dagelijks 1;250,000 fr.

Het slot van de zaak : dat de herhaalde opslag 
niet kan blijven duren. Als de kolen opslaan 
moet alles verduren — kolen zijn noodig voor 
allerlei voortbrengst.

Ten slotte zal alles zoo duur worden dat men 
het niet meer zal kunnen verkoopen.

De weverijen beginnen dat reeds te ondervinden.
Waartoe moet dat leiden?

Binaenlandscli OmicM.
Een nieuw M inisterie  I

We wachten, sedert een week, op een nieuw 
ministerie Het is niet zoo gemakkelijk den 
man te vinden, die een drie-partijdig ministerie 
vormen kan en de verscheidene richtingen 
samenhouden.

Verleden week sprak men van M. Brunet (soc.), 
dan begers (kath.), eindelijk van Staatsminister 
Carton de Wiart. Deze laatste onderhandelt 
sedert verscheidene dagen om een ministerie 
samen te krijgen. Staatsminister Carton de 
Wiart (kath.) schijnt bizonder welkom bij de 
behoudsgezinden en ook bij al, wat ons binden 
wil met Frankrijk. Ik geloof, dat een ministerie 
Carton de Wiart ;kath.) niet leefbaar is ; doch 
profeet spelen in zake politiek, schijnt gevaar
lijk. Ne mensch is zoo rap bedrogen ; en 
politiekers hangen hun zeilen naar den wind 
Volgens de laatste geruchten zouden, de 4 
socialistische ministers blijven en ieder hun 
eigen departement behouden. Die heeren stellen 
het wel en verlangen niet de minste verandering; 
hun stieltje floreert en nu ze geheel den boel 
kennen, gaat het zooveel te gemakkelijker om 
hun programma uit te voeren en hun vriendjes 
te placeeren. De namen der katholieke ministers 
zijn niet bekend men spreekt van M Segers 
als Minister van Spoorwegen. Zelfs wordt het 
verbijsterend nieuws verspreid, dat Deveze (lib). 
patriotard en militarist, Minister van Oorlog 
zou worden Zulks nieuws doet ons glimlachen ; 
vele politieke mannen staan onder den invloed 
van Frankrijk.

Oe Vlaamsche katholieke  
groep en Carton de W iart.

Verleden dinsdag vergaderde de katholieke 
Kamergroep. De heer Segers en Woeste be
loofden hun stemme aan een kabinet Carton de 
Wiart.

Daarop kwamen de katholieke Vlamingen 
aan het woord. M. Helleputte deed bemerken, 
dat de katholieke Vlamingen voorwaarden te 
stellen hadden. En heer Poullet onder krachtig 
handgeklap, verklaarde, dat de katholieke Vla
mingen alleen de Regeering zouien steunen, 
wanneer ze waarborgen hadden op interna
tionaal, taal- en binnenlandschgebied.

Daarop begon de bespreking van M Carton 
de Wiart met de Vlaamsche afgevaardigden 
omtrent de eischen. Het besluit : de Vlamingen 
staan zeer wantrouwig tegenover een kabinet 
Carton de Wiart. ,

Natuurlijk de fransche pers tracht den heer 
Poullet met zijn verklaring af te zonderen, om 
een andere strooming te weeg te brengen den 
wankelende Vlamingen, die hun bijtreding heb
ben toegezegd aan het nieuwe kabinet.

Afwachten en zien, dat is het verstandigste. 
Tot slot van rekening zou het mij niet ver
wonderen dat Delacroix weer opiuikelt en 
aanschouwd wordt als .onmisbaar. Intusschen 
als katholieke volksmannen en als katholieke 
Vlamingen betrouwen wij den katholieken 
Vlaamsche groep, die krachtdadig optreden 
zal en liever in de oppositie treden, dan nog 
te kapituleeren. Vlaanderen is moe van wachten ! 
kent de teekenen van den tijd.

In de taalkom m issie.
Dinsdag vergaderde de taalkommisie. Er zijn

3 tegenontwerpen.
De 2 eerste wenschen als grondslag van 

een taalwet de gemeentelijke zelfstandigheid. 
Het staat de gemeenteraden vrij té besluiten, 

'dat beide landstalen -zullen gebruikt worden. 
Dat gebruik zal verplichtend zijn, wanneer 
daartoe uitdrukkelijk verzoek wordt gedaan. 
De persoonlijke toestand der beambten en der 
ambtenaren thans in dienst van den Staat, 
van de provincies, van de gemeenten en van 
de openbare diensten, die er van afhangen 
zullen geeerbiedigd worden.

Geen van hen mag achtergesteld worden in 
zijn wettige rechten op verhooging, noch 
overgeplaatst worden, wegens de eenige reden, 
dat hij niet een 2de landstaal machtig is.

Wel een dom voorstel voor het Vlaamsche 
land; we zijn geen knechten van de bedienden !

M inisterraad.
De ministerraad is gister vergaderd onder 

voorzitterschap van M. Delacroix. De zitting 
was spoedig afgelo^pen Werden aangesteld 
als afgevaardigden van Belgie bij de vergade
ring van den volkerenbond : M. Hymans, M. 
Poullet, M. Lafontaine.

Krachtdadigheid a. u. b.
Al de partijen lijden aan verdeeldheid. Neemt 

b. v de socialisten. Ze zijn vereenigd door het 
woord socialist, meer niet ; zoo neot ge de 
groep van de parvenus van 7  socialisme, zoo-



als Pierard en kompagnie, im peralist, patriotard, 
kapitalist, m ilitarist — ge heot dan interna
tionalen, bolsjewisten ; mannen zooals een H u - 
oin, die alleen staat ; -een Anseele, die als 
volksjongen, enz zich gelukkig acht in de 
ministerieele zetel. Bij de katholieken vinden 
we eenige konservateurs, eenige wallonisanten, 
Katnolieke vlamingen, d-emokraten enz. Doch 
voor ons katholieken wordt het tijd , met 
krachtdadigheid op te treden. W e hebben den 
naam verdraagzaam te zijn Doc'a dat is een 
zwatcheid, als het programma niet eerbiedigd  
wordt De tijd  is uit van buigen en knikken  
voor roode of blauwe ultimatums Eensgezind, 
krachtdadig dienen onze mannen op te treden 
met een kristen sociaal, ekonomiscft programma. 
De katholieke partij moet niet trachten te 
paaien den franskiljon, den flam ingant, den 
zeepbaron en kapitalist, den boer en werkman, 
maar hoeft te werken om meer rechtveerdig- 
heid, geven aan elkeen wat toekomt en als het 
moet een dop, aan dezen die het verdient. 
Het verlorene, zal rap terug gewonnen zijn .

Buitealaiidsch overzicht
D U ITS C H LA N D .

Frankrijk  en Engeland' en komen niet over
een nopens ■ de handelwijze te volgen met 
Duitschland .

Fran krijk  ziet in Duitschland een vijand, die 
nu wel overwonnen lig t, maar die zal herbe
ginnen zoohaast mogelijk. F ran krijk  heeft nu 
van voüriin de veertig millioen inwoners,(Duitsch- 
land in de zestig, doch daar het door zijne  
ta lrijke  familien zeere toeneemt zal ’t er eer
lang zeventig hebben. In ’t fransche zijn de 
ta lrijke  familien dunne gezaaid, de heiligste 
wetten van het huw elijk worden er helaas a l
gemeen miskend en de bevolking vermeerdert 
er weinig of niet. F rankrijk  bedrijft een zonde 
die voor een volk zelf heur straffe meebrengt, 
’t gaat naar» den ondergang, en zijn politiekers  
zien het.

In plaatse van hunne redding te zoeken 
in ’t volbrengen van hunne plichten, en tot 
de fransche mannen en vrouwen te zeggen : 
« uwe zonen waren dapper, gij z ijt lafhertigen » 
hebben ze liever tot andere middels hunnen 
toevlucht te nemen.

Ze w illen Duitschland ketenen en binden, 
zijne m ilitaire en economische macht te niete 
doen, zij willen ’t verzwakken, verdeelen, ver
brokkelen.

Z ij habben D r Dorten gesteund in zijn^streven 
om Rhijnland los te scheuren van ’t overige 
Duitschland. Z ij hebben in Beyeren den strijd  
helpen voeren om los te geraken van Pruisen. 
Doch dat alles heeft geen ander uitwerksel 
genad dan geheel het duitsche rijk  nog steviger 
dan ooit te vereenigen. U it het mislukken van 
Von Bissing hier in Belgie hadden ze nochtans 
moeten leeren dat zulk werk nooit en lukt.

Nu ea  zien ze maar een middel meer : ’t 
Monster zoodanig plat leggen dat het nooit 
meer op en Kan ’t Verdrag van Versailles  
moet uitgevoerd worden weer Duitschland kan 
of niet. Als wij Duitschland niet en vernieti- 
gen, zeggen ze, we zullen zelf vernietigd  
worden.

Engeland ziet den praktieken kant der zake. 
Duitschland, zeggen de Engelschen, is ons 
gruote sommen schuldig ; en we zullen nooit 
oetaald geraken tenzij w ij hem de middels 
laten om zijne scnulden te voldoen. Als w ij 
net te veel verdrukken w ij en zullen nooit 
iets «rijgen Duitschland, ten andere toont 
zijnen goeden w il, zijne vloot bestaat niet 
meer, zijn leger wordt snel ontwapend, en de 
wapens ver ietigd, ’t levert nu meer kolen 
dan net verplicht was er te leveren. W ij moeten 
dus inschikkelijk zijn . En Engeland is inschik
kelijk.

F rankrijk  is mistevreden op Engeland omdat 
h t Ouitscnland weer laat opkomen, en En
geland is met tevreden over F rankrijk , omdat 
de franschen Duitschland willen in de on
mogelijkheid stellen aan zijne verplichtingen  
te voldoen.

Belgie zit op die oneenigheid te k ijken. Halen 
de Engelschen gelijk, ’t zou nog wel gebeuren 
dat we een deal van onze schadevergoeding 
moeten afstaan, en ze is al zoo kleine ; heeft 
F ran krijk  de oovenhand ’t kan nog lange 
duren eer wij ooit betaald geraken.

Laat ons hopen dat er in het m inisterie van 
buitenlandsche zaken een M inister zal komen die 
meer diplomaat is, en die beter onze belangen 
kan verdedigen dan de liberaal H ym an s .

IT A L IE  EN  J U 5 0 -S L A V IE .

Een draadmare meldt aan de dagbladen dat 
Italie en Jugoslavie eindelijk beginnen akkoord  
te geraken: men zal Italie Monte-Nevosa als 
grenze gegeven, het b lijft palen aan Fiume  
die een onafhankelijke staat wordt. Italie k rijg t  
Zara, de eilanden Cherso, Lussin Lagoste en 
de kleine Eilanden.

In Fiume heeft d ’Annunzio weder van zijnen 
beer gemaakt. H ij heeft er ’t geld van de banken 
aangeslagen om zijne soldaten te betalen, ’t W as  
immers al een tijd dat zij geen solde meer 
en kregen en zij hadden te verstaan gegeven 
dat zij naar huis gingen als hij niet allicht 
en betaalden. Daar hij zonder geld was heeft 
hij goed gevonden de banken aan te slaan.
’t Volk van Fiume vindt dat kw alijk . *

VAN HIER  EN DAAR.
W rangel kondigt aan dat hij sterk ver

schanst zit bij Perecop aan den ingang van 
het Schiereiland Krim en dat de bolchevisten 
daar niet en zullen doorgeraken. De bolche
visten zeggen dat ze er reeds door zijn , en in 
Krim  zitten.

In  Ierland gaat het van langsom slechter 
en ’t wordt een echte oorlog, met meer gru
welen dan w ij er in Belgie gekend hebben.

Turyn was in Italie bekend als een bol- 
verk vo >r de siciaiisten In de gemeentekiezing, 
'■ rle le ie  veek a\n Ie roode daar met een 
u  ü  ’t huiska c ) n j i .  Overal waar men dat 

volkje begint te kennen wordt men ze moe.

Na de staking der Engelsche mijnwerkers.
Drie weken stilstand van den arbeid in de 

mijnen hebben het Engelsche volk vijftien mil
lioen ton kolen, een geweldige toeneming der 
werkloosheid en ten slotte een nieuwe stijging 
van de algemeene levensduurte gekost.

Maar het grootste nadeel komt voor rekening 
van de mijnwerkers, dia door extrimistische leiders 
beter gezegd ; politieke-winstjagers — in dit avon
tuur zijn gedreven. De staking heeft hun de klei
nigheid van zeventien millioen pond gekost. Twee 
millioen pond is betaald uit de weerstandskassen, 
van wier weerstandbiedende kracht niet veel meer 
over is. Dj overige vijftien miljoen vertegenwoor
digen de loonen die drie weken zijn ingehouden.

Wat kri.jgm de Engelsche mijnwerkers ten slotte ? 
Twee shillings per dag me'ér — tot 1 Januari. 
Dan komt er een National Wages Board, die hun 
loonen zal verhoogen naarmate ze harder gaan 
werken.

Het is de oude historie 
Waarvoor zijn de mijnwerkers gaan staken ? 

Voor me'ér geld !
Waarom hebben de leiders hen daartoe gedreven ? 
Om een politiek voordeel.
Wat is de uitslag voor de mijnwerkers ?
Minder geld ! De Engelsche mijnwerker zal lang 

moeten werken om het geleden nadeel van de 
staking goed te niet te doen.

De werkstaking in de koolputten geëindigd.
Ingezien de verhooging van dagloonen andere 

gevolgen zou hebben voor do algemeenheid, zoo 
hebben de koolmijn werkers eenparig besloteu het 
werk te hernemen, hierover lezen wij het volgende : 

Woensdag, was de werkherneming algemeen in 
al onze koolmijnen.

Bij de laatste zittingen van deu bond der kool- 
gravers, van het Centrum, ging het er heel 
geweldig toe. Het princiep van het referendum 
werd er overigens maar met eene enkele stem 
doorgehaald, hetgene best bewijst hoe weinig deze 
lieden wisten waar zij heen wilden. Voor wat 
het referendum zelf betreft, men heeft overal ge
weigerd den oflicieelen uitslag ervan bekend te 
maken, zoo zeer viel hij tegen het inzicht uit 
van hen die het om zeggens hadden opgedrongen.

Vele koolgravers worden overigens het soort 
slavenschag beu, dat de dubbel en dik besoldigde 
menners op hen doen wegen. Gekleed naar den 
laatsten cüik, gepommadeerd en gefriseerd gelijk 
modejournalpersonnaadjes, is het enkel bij uitzon
dering dat zij nog het woord tot den werkman 
richten. Ook wordt er algemeen over geklaagd, en 
zijn er ontelbaren die zinnens zijn hunne bijdragen 
als lid van het syndikaat niet meer te voldoen.

Nationaal Kostuim.
Het ministerie van nijverheid en arbeid zal 

onverwijld een eerste lot van 50,000 nationale 
mauskostuimen laten maken van zuivere wollen stof.

Die kostuimen zullen niet meer mogen verkocht 
worden dan 160 fr. en er zal slechts een kostuim 
per man worden geleverd.

De' magazijnen en handelaars die zich willen 
•gelasten met den verkoop dezer kleederen, kunnen 
zich wenden tot het Ministerie van Nijverheid en 
Arbeid, 13, Voorloopige Regéeringstraat Brussel, 
waar modellen dier kostnimen te zien zijn.

De kleermakers die zouden willen me lewerkerï 
aan het vervaardigen dier kleederen, mogen zich 
wenden tot hetzelfde adres.

Het 3evrozen Vleesch.
De verkoop van bevrozen vleesch door den Staat 

beliep van 18 tot u23 October tot 1,103,757 kilos, 
waarvan 1,028,805 kilos ossenvleesch en 74,952 
kilos schapen vleesch.

Ta Brussel bedroeg de verkoop 274,250 kilos 
ossenvleesch en 40,000 kilos schaapsvleesch.

Daarop volgt Oost-Vlaanderen (Gent) met 159,526 
kilos, en Antwerpen met 143,021 kilos.

Luik en Verviers verbruiken slechts 73,766 kilos 
ossenvleesch en 8737 kilos schaapsvleesch.

In Henegouwen is het verbrui^ nog geringer : 
Charleroi 52,850 kilos ; Borinage 40,312 kilos ; 
Center 32,535 kilos ; Doornijk, alhoewel min be
volkt 'veroruikt meer : 34,174 kilos.

De verkoop in het Vlaamsche gewest bedraagt 
22,69!) kilos en te Hoei-Borchworm 32,851 kilos.

De « Peuple » die deze cijfers opgeeft is niet al 
tevreden over zijne vrienden uit het Walenland die 
schijnen het v«rsch vleesch boven het bevrozen 
vleesch te verkiezen, en merkt zachtjes op « dat 
zulks geen middel is om verbetering te brengen in 
het dure leven ».

t Is echter te vreezen dat de mijnwerkers en 
C° daar niet veel rekening zullen van houden : zij 
zullen liever vijf frank loonopslag vragen !

Uit de verkeerde wereld.
Het is niet alleen in Belgie dat men zulks 

vind maar vooral in Frankrijk waarde socialisten 
sinds lang meester zijn.

De jaarwedde van een raadsheer der prefektuur 
die advokaat moet zijn bedraagd 5000 fr terwiü 
zijn bureeljongen met 5200 fr. begint In de ta- 
pijtfabriek der Gobelins te Paris en in de nor- 
celeenen fabriek te Se'vres winnen de chefs 4000 fr 
terwijl de koermannen 6000 fr. winnen Te Parvs
£n dn ^°0g8te > arW8dd0 van eenen onderwijzer 
5500 fr terwijl een werkman der automobielfa
brieken gemakkelijk zijn 14.400 fr. wint mits hij 
6 fr. per uur wint. De overste der Xstralendienst 
die een gekend geieerde is wint 5000 fr. per jaar. 
Maar een Parijzer straatvager wint 9864 fr 
Studeeren voor stratevager is de plan ’t en 
kost met veel, gij moet geen boeken koopen en 
uwen kop niet ' breken met de studie en er is altiid 
werk hoe slecht het gaat.

Een socialistisch schandaal
in eene kerk

Te Houdeug-Aiineries, ia het Waalsche Cen- 
predikt k ^  00®en^ k  eene zending ge-

Zondag avond, om 8 ure, had een sermoen 
plaats. Toeo de missionnaris van den kansel 
uitrad {.rong een socialist vooruit en wilde de 
predikstoel beklimmen om tegen te spreken

De eerw. pater-zendoling deed hem opmerken 
dat hij daartoe geen recht had, en verzocht 
iem de kerk te verlaten. Dd rumoerinaker 
was daar echter zoo gemakkelijk niet toe te 
b«wegen,, en moest door tussckenkoaist van de

plaatselijke geestelijkheid buitengedreven wor
den, waarna hij natuurlijk in het « Volkshuis » 
op zijne heliendaad ging pochen.

Rene klacht werd neergelegd bij den prokureur 
des konings en de roode « predikant <* zal ver
volgd worden.

B A N K B Ë S T U U R D E R
Te Brim a! Jam tjahauJan.

Een valsche wissel van dria m iljoen.
Tijdens het door het parket van Brussel 

ingestelde onderzoek in de zaak der « Banque 
Transatlantique» werd het bestaan vastgesteld 
van een valschen wissel van drie miljoen frank 
bestemd om het schijnbaar kapitaal van de 
bank samen te stellen en gestuurd aan Vital 
Dinant door den bestuurder eener bank te 
Brussel.

De bankier, zekere W ..., werd dan ook 
Donderdag avond aangehouden, daar het zou 
vastgesteld zijn dat hij een medeplichtige is 
van Vital Dinant 

De aangehoudene is de schoonvader van een 
der betichten.

KORTRIJK. — Diefstal. — Over eenige dagen 
had Emiel Vanackore, ijzerenwegbediende, wonende 
Vandenpeereboomlaan, n° 116, ziju motorrijwiel 
gezet bij de genaamde Bertha Boulet, herhergier- 
ster, wonende Noordstraat, om reden dat het zoo 
laat werd en dat hij zonder licht niet wilde rijden, 
zeggende er ’s anderdaags om te gaan. De bazin 
stemde bereidwillig erin toe, maar ’s avonds trok 
de vrouw naar den cinema na zich verzekert te 
hebben dac wel hare deur gesloten was, een 
dief moet binst hare afwezigheid met valsche 
sleutels binnen gegaan zijn, want de herbergier
ster was grootelijks teleurgesteld, toen zij bij 
hare t’ huiskomst zag dat de moto verdwenen was, Op 
den grond vond zij een briefke waarop te lezen 
stond : Wees gerust ik heb zelf mijn machien 
komen halen, ik had hem noodig en gij waart 
niet ’t huis. Geteekent : Emiel.

De herbergierster, kon dit niet begrijpen en 
was overtuigd dat men met valsche sleutels bin
nengedrongen was. Maar ’s anderdaags kwam de 
eigenaar van de motocyclette die grootelijks ver
schoot toen men hem het gebeurde vertelde. 
Dadelijk werd er klacht gedaan bij de gendarmerie 
die een onderzoek instelde. Men heeft vermoedens. 
Tot nu toe is de moto nog niet uirgskomen. Het 
machien had eene waarde van 7150 frank, mark 
« Triomph ».

ROUSSELAERE. — Kindermoord — Over 
eenige dagen was een landbouwer langs den kant 
van Oost-Nieuwkerke bezig op zijn land en vond 
een kinderlijkje tusschen de beetrapen liggen. 
Seffens deed hij de akelige ontdekking aan de politie 
kennen Het parket van Kortrijk kwam ter plaats en 
deed het noodig onderzoek, ’t Was ’t lijkje van een 
pasgeboren kind, dat daar sedert eenigen tijd moest 
neergelegd zijn ; het lijkje was in vollen staat van 
ontbinding, en was reeds gedeeltelijk door ongedierte 
opgeëten. Zijn dat geene ontaarde moeders en echte 
onmenschelijke handelwijzen die alzoo durven te 
werk gaan ? God gave dat ze weldra voor hun leven 
in ’t gevang zaten, al de plichtigen.

... . ■■ 11............ ......... . ............. «

L A A T S T E  T IJ D IN G E N
De M inisterieele  krisis.

Vrijdag morgend om 11 ure had M. Carton 
de Wiart eene samenkomst met de liberale 
leden der bureelen van Senaat en Kamer. Vol
gens de mededeeling aan de pers gedaan, 
werden aan M. Carton de Wiart de meening 
en zienswijze voorgelegd der liberalen in zake 
der militaire kwestie.

M. Paul-Emiel Janson, gewezen minister van 
landsverdediging en M. Devèze, kandidaat- 
titularis van dat departement woonden de be
spreking bij.

STADSNIEUWS.
De bevolking verlangt buitenmate naar de aan

komst van de nieuwe machien voor het electrici- 
teitsge3ticht. De verlichting en was nooit zoo slecht 
als nu Wanneer krijgen we toch behoorlijke 
Verlichting in de straten en in de huizen ?

— De E. H B)rtoh, onderpastor op ’t H. Hert 
heeft over eenige dagen de laatste H. Sacramenten 
ontvangen en is erg ziek. Wij bevelen hem in de 
gebeden van al de Iseghemnaars.

— De Burgersbond heeft wel gedaan met het 
inrichten vau die lessen oVer Boekhouden. Maan
dag laatst waren er 115 aanwezig voor de eerste 
les. Sedertdien zijn er nog nieuwe aanvragen in
gekomen. ’ t moet wel zijn dat de lessen nuttig 
en noodig zijn voor de kleine Burgerij.

Voor de Kleine Burgerij.
Voor den oorlog bestonden er op onze ijzer-

wegen abonnementen van 5 en 14 dagen. Na
den oorlog wierd dat niet meer in voege ge
bracht, nochtans was dat van zeer groot nut
bijzonderlijk voor de kleine koophandelaars en 
nijverraars. In eene der laatste vergaderingen van 
den Burgersbond wierd de zaak besproken. 
Een smeekschrift uitgaande van den Burgers- 
bond wordt aan de burgerij van Iseghem aan
geboden tot steun dezer aanvraag Zélfs worden 
de Heeren Senators en Volksvertegenwoordigers 
van ons arrondissement hun medewerking ge
vraagd tot het wederom in voege brengen der 
abonnementskaarten van 5 en 14 dagen.

St Crispyn te Iseghem.
De schoenmakers van Iseghem hebban voor de 

zooveelste maal, deze week hun patroondag gevierd. 
Menigeen die van den nieuwen tijd is vraagt zich 
af, hoe bet komt dat de schoenmakers hier te 
Iseghem Crispyn vieren na Allerheiligen wanneer 
St Crispyn’s feestdag valt op 25 October. De reden 
daarvan is de volgende : Voorheen bestond de
schoenmakerij niet als nu, de schoen wierdea ten 
huize der bazen gemaakt, ’ t meestendeel waren 
maten welke genomen waren bij kalanten op den 
vreemde en op de wekelijksche markten, jaarmarkten 
en feesten. Zoo gingen onze voorouders met de 
bezat8e op de rugge wekelijksch ter markt naar 
Kortrijk, Doornijk, enz. alwaar de schoen verkocht 
wierden en maten wierden genomen voor de naaste 
week Zoo kwam hel. dat de schoenmakersbazen van 
Iseghem eerst hun werk ‘moesten gereed gemaakt 
hebben voor de jaarmarkt van Avelghem die in 
’t begin van November ralt alvorens St. Griïpyn 
te vier*».

Van de goede of slechte verkoop op de feeste 
van Avelghem hing af de goed of slechte Crispyns- 
feest dat ondervonden best de herbergiersbazen 
ten dien tijde. Over 75 jaar waren er hier twee 
schoenmakersgilden in wezen. De gilde der bazen 
was gevestigd in de herberg « d’ Halve Maan », 
deze der schoenmakersknechten had als gildhof 
de herberg « De Zwarte Leeuw » op de Koornmarkt 
(nu Zegeplaats) waar het gebouw der Bank Delaere 
staat. De maandag en dinsdag vierden de schoen- 
makerskuechten, den woensdag de bazen die dik
wijls op dien dag hunne beste kalanten van 
’t vreemde ten feestmale ontboden. Dat belette niet 
dat sommige schoenmakers eene geheele week 
Crispyh vierden en dikwijls in die dagen veel geld 
verteerden in nutteloos drankverbruik. Over eenige 
jaren bestonden er nog verschillige schoenmakers
gilden te Iseghem, namelijk in de Congregatie, 
in Xaverianen, en ook nog in verschillige herbergen 
voor en achter .de kerk, binst de Crispyns dagen 
was het al trommel en vaandel dat men hoorde 
en zag in Iseghem. Door het opkomen der Syn
dikaten zijn vele van die maatschappijen teniet 
gegaan.

Mot de Crispynsvioring in Iseghem begon ook 
de trommelmaand, immers het vieren van Crispyn 
gaat het vieren van St. Cecilia vooraf, welke 
feest hier ook beurtelings door de verschillige 
muziekmaatschappijen van Stad wierd gevierd, dan 
volgde St Eloi, St. Barbara, St. Sebastiâen, enz.. 
Zoodanig dat het hier te dien tijde van ’t jaar, 
een ware trommelmaand mochte geheeten zijn. 
Ook toen in de jaren 1860 hier vreemde werklieden 
de naaide op den torre van Iseghem plaatsten 
zeiden zij : « Wat is dat hier ? werken de menu 
sehen hier niet meer ; ’t is nu al meer dan een 
maand dat ze nu met trommel, vaandel en muziek 
door de straten gaan. »

De oorlog en ook nog menig andere redens hebben 
daar een einde aan gesteld en nu is het Crispyn- 
vieren op 2 of 3 dagen geëindigd vele van die 
maatschappijen die vroeger in vollen bloei waren 
zijn verdwenen.

Sedert den oorlog is het getal huwelijken mer
kelijk toegenomon en wel bijzonderlijk onder de 
burgerij van Iseghem. Geen week gaat er om
trent voorbij zonder dat wij d’een of d’andere 
schoone trouwe zien onder de burgerij van stad. 
Deze weke waren het de twee gezusters Vande- 
walle, dochters van wijlen Heer Jean Vande walle- 
Van Haverbeke met Heer Julien Vantomme, zoon 
van Aug. Vantomme-Vanneste en Heer Antoine 
Meerssman, kleinzoon van wijlen Heer Francis 
De Jonckheere-Vercruysse, in leven gemeenteraads
heer van Iseghem. De familien Vantomme en Van- 
dewalle zijn van de oudste stammen van Iseghem 
De voorzaten van beide familien bekleedden hier 
over meer dan 100 jaren het ambt van Greffier 
en Burgemeester van de heerlijkheden en van den 
Prinsdomme van Iseghem.

Wij wenschen uit ganscher herte veel geluk en 
voorspoed aan de jonge gehuwden en een talrijk 
kroost van ’t oude Vlaamsche Iseghemsche ras.

S te r fg e v a lle n .
Maandag is alhier overleden in den ouderdom 

van 79 jaar de eerzame Juff. Romanie Rosseel 
dochter van wijlen Heer Petrus Eosseel-De Bra- 
bandere in leven brouwer te Iseghem, en Voor
zitter der Kerkfabriek van St. Hilonius. — Langst 
de moederlijke zijde stamt zij af van eene der 
oudste en achtbaarste katholieke familien van Iseghem. 
Het was bij de familie De Brabandere dat in den 
franschen-tijd toen de kerken gesloten waren (1797 
tot 1802) dat er eene bidplaats bestond, alwaar de 
priesters in ’t verdoken misse lazen en de H. Sa
cramenten toedienden Onder deze bidplaatsen 
telde men deze genoemd St. Clemens, in ’ t molen
huis van Brabants, staande langs den Nederweg(l). 
Die molen was Princessegoed en den banmolen 
van ’t oud kasteel der prinsen van Iseghem. Dit 
kasteel stond waarnu omtrent de mandei en vaart 
liggen achter ’t Baertshof. De molen stond langs 
den Nederweg. In 1892 wierd die molen1 afge
broken en de molenwal afgevoerd, enkel bestaat 
nog ’ t oui molenhuis waarvan eenige kleine wo
ningen zijn gemaakt. De molen wierd afgebroken 
en verkocht volgens schikking per testament door 
de laatstoverblijvende, die hem bewoonde te weten, 
Franciscus De Brabandere. Ten einde er eene ge
dachtenis van te behouden wierd door de zorgen 
van M. Henri Declercq-Muylle eene photographie 
van den molen genomen vooraleer men hem afbrak.

De familie Rosseel-De Brabandere is nog eene 
van die oude kristene vlaamsche familien, waar 
de oude vlaamsche zeden en gebruiken in eere 
zijn gehouden, en die aan de H. Kerk menig 
priester en religieuze schonk tot zelfs missionarisen 
in vreemde landen. Aan de achtbare familie biedt 
« De Iseghemnaar » zijne oprechte gevoelens van 
kristene deelneming.

Juf. Romanie Rosseel is de eerste dio met de 
nieuwe klok is geuitveerd geweest sedert den oorlog. 
De laatste persoon die met het oud klokkengeluid 
wierd begraven was den eerzamen Floreutyn 
Blondeel-Vroman haren gebuur overleden den 11 
Oct. 1914 on begraven den 14e dito, ’t was ’s noens 
toen de maaltijd van de begraving die in ’t « En- 
gelsch Hof » plaats had, dat men de eerste pinhelmen 
in Iseghem zag afkomen langs de Gentstraat en 
naar Rousselare gaan. Den zelfden dag moesten de 
genoodigden der begraving te voet naar huis terug- 
keeren daar er geen treins meer liepen.

(1) Het buffet dat diende tot autaar en waarin men 
het H. Sacrificie der mia opdroeg wordt weigerlijk be
waard bij Juff, Celestine Rosseel, alaook een oud 
Kruisbeeld op den voet van hetwelke nog te lezen 
staat : “ Het is voor dit Kruisbeeld dat in den beloken 
tijd Pastoor Delaere en zijn onderpastoors Van Meule- 

. brouek en Van Elslande menigmaal liet H Sacrificie 
dermis hebben opgedregen. „ Van de “ Brabants» die 
meer dan 100 jaren den molen begingen stammen ook 
af de familie Gheyaens-Da Brabandere, waarvan de 
heer Arthur Werbrouck-Qheysens, Stads-Sekretarä van 
Iseghem, Juf. Maria Gbeysens, M. Joseph Gheysëns 
advokaat te Kortrijk, M. Emiel Vandeputte- Werbrouck 
doktor in geneeskunde te Iseghem, Heer Emiel De 
Brabandere gewezen burgemeester van Tbourout De 
familie Brabant-De Brabandere, waarvan Alf. Brabant- 
Vandewalle, en de kinders van Edouard Brabant-Van- 
doorne enz.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Eugenie Perneel dv. Maurice, en Julia Nonkel.
— Henri Daloddere zv. Aloys, en Silvie Uyten- 
hove. — Marcel Davos zv. Omer, en Leonie Hout- 
haeve. — Julien Couckuyt, zv. Joseph en Alina 
Ameye.



STERFGEVALLEN  :
Rachel Dheygers 17 m. dv. Jules, en Flavia Loy- 

son. — Jules Vandaele, schoenm.61 j. man van 
Philomena Corteville. — Romania Rosseel, Rentenier- 
ster 79 ,j. dv iPetrus, en Roslia Debrabandere. — 
Alexander Demeester, schilder 64 j,  man van Maria 
Laminertyn. — Antoinette Feys 8 m. dv. Jules, en 
Julia Rebry. — Constantia Veulerberghe, bijz. 71 j. 
weduwe van Joannes Letens.

HUWELIJKEN :
Antonius Meerseman, bediende, 35 j .  en Lia 

Vandewalle, modiste, 32 j. — Julien Vantomme, 
broodbakker, 27 j en Jeanne Vandewalle, modiste, 
27 j .  — Henri Perneel, schoenm. 35 j .  enjHer- 
minie Declercq huish. 32 j.

VERSCHENEN : de kluchtige Almanak van 
Snoek en Duimjes Almanak 0,30 fr. Scheur en 
bureel Kalanders, Mementos enz.

AMEYE
H ANDELSiNGÉN 1 fcUR,

(D ip lom , I. C. I. H. 1909), 
heeft de eer bij deze bekend te maken dat hij 
zich komt te vestigen als
EXPERT-COMPTABLE

CACCOÜiNTANT)
Hij stelt zich ter beschikking,zijner medeburgers 

voor 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. W aarneming van com m issariaat in han

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

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

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

van  2 tot 5 uur.

AUTOSCHOOL
G e n t s c l ie n  S te e n w e g -, S I ,  K O R  T F t I J K

Kortelings opening van een nieuwen cursus. 
Lessen op den auto zelf, 5 weken.

Vraagt programma aan de hoofdschool te 
G e n t , M ir ij s t r a a t , 10

Zelfde scholen te Brussel, Antwerpen, enz. 

Z e e r  Goeden Slijpsteen
te koop, 109 en 11 Rousselarestraat, Iseghem.

Zeer eerlijken Burger
zoekt plaats voor goede en trouwe bediening. 

Zich te bevragen bij den uitgever van het blad.

W ISSELK O ER S.

S T A D  ISEGHEM

Amsterdam (guld.) 
Londen (p. sterl.) 
Parijs
Keulen (mark)
Dollar
Madrid
Geneve
Italie
Stockholm
Christiania
Copenhagen
Montreal
Bucharest
Praag

4.47 3/4 4.87 3/4 
54.55 3/4 54.80 3/4 

94. 1/16 94. 60
18 1/4 

16.11 1/2 
205 1/4 
247 1/3 

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

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

19 1/4 
16.25 0/0 

209 1/4 
251 1/4 

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

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

M & R X T P H I J Z ï ï N .

KORTRIJK. 9 Nov. • — Haver, 95 tot lOO ; 
peerdeboonen, 100 tot 105; aardappelen, 35 à 40 
Boter 15 à 16.00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,99; 
koolzaadolie, 390 tot 000; lijuzaadolie, 000 tot 
000 ; koolzaad 000 tot 000 ; lijnzaad, 000 tot 
00 I; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoekeu; 
83 ; sodanitraat, 111.00 ; ammoniak, 150-155, 
suikerij, 160 tot 0 ; duivenboonen, 66 tot 67 
hooi, 25 tot 33; strooi, 21 tot 22.

'OPENING VAN HET HUIS f
V .  | ® 0 Y ä E I R T h D E  Y O L £ ) E f ? E  J

Rousselarestraat, 6 ISEGHEM- æ

I
_ KUNST-FOTO —

M O D E R N E  1 1ST R I O  H  T I  N X *

Laatste nieuwiglisdeii m ît de papieren Göïaert of Chloro-Bromaren
FOTO-SCHETS

KADERS IN A L L E  STIJLEN

W IS S E L K A N T O O R
GODFRIED V A N  BBOKHOUTTE  

St Alfonsusstraat, 20 , ROUSSELARE.
TELEFOON : 97 POSTCHECKREKENING : 24938.

Aankoop en Verkoop van Titels. — Uitwisseling van Koepons. 
Aankoop en Verkoop van Vreemd Geld.

Geldplaatsing met intrest van 3 1/2 tot 5 %  volgons termijn. 
Aflevering van Checks op liet Buitenland. 

Inbevvaarneming van Fransch Geld met vaste interest.
ALLES IN DE VOORDEELIGSTE VO O R W AAR D EN .

K O S T E L O O Z E  IN L IC H T IN G E N .
BUREELEN OPEN : Alle w erkdagen , van  9 to t 12 1/2 en van “2 tot 5 ure.

AMERICAN PETROLEUM COMPAGNY

VERKOOP IN 'T GROOT EN IN 'T KLEIN
v a n

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

BIJ
Robert Devos-Depondt

1 0 , St Hiloniusstraat, ISEGHEM, (bij de Groote Kerk).

W IL L E M S  & DRAGUET
__ .  ^  ,  „  , a a n t  1 1 1 4

K o o r u m a r l i t ,  ±±,  G - B I V r .  T e l e f o o n  J A u d e a a e r i i e

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

Plafoneerlatten, Plaaster, Plafoneerhaar e i  alle andere bouwstoffen.
CEMENTFABRIEK TE VAULX EN WONDELGHEM 

CEMENT VLOEREN EN EEN CEMENTPANNENFABRIEK TE GENT.
-------------------------15-----

Spoedige bediening. —  V r a a gt onze p rijzen ,

P R IJ S K A M P  O P DEN

— B I L L A R D  -
(Handicap)

I N  H E T  M E I L I E D  (Groote M arkt) 

bij IVO CLAEYS 
OP ZONDAG 21 NOVEMBER 1920

om 11 ure 's morgens — Loting om 10 ure stipt.

S C H IK K IN G E N  :
Er zal gespeeld worden man tegen man, elk op zijn 

punten volgens sterkte. Er zal 20 fr. graties gegeven 
worden, die zal bij den inleg der kampers gevoegd 
worden. Inleg 1 fr. per man verdeeld in prijzen vol
gens het» getal spelers. De inschrijving kan van heden 
af gedaan worden. In geval de camp den zelfden dag
niet af is, speelt men den Maandag voort van 5 1/2 
ure ’s avonds. Het reglement in het groot, is in het 
bovengemeld lokaal te zien.

NAMENS DE COMMISSIE :
J. Cleyricq. M De Gosne, G. Naert, U. Vens,

Nickeleeren & Polieren
M o d e r n e  E l e c t r i e k e  I n s t e l l in g  

v o o r  S T O V E -  en  V E L , O M A  K E U S

P o l i e r e n  -van a lle  K o p e r w e r k  
-  K u n s t w e r k  op  D o u il le n  e n z . -

TROUWE EN SPOEDIGE BEDIENING

bij Cyttiel V E ^M O TE
8 ,  lR e e p e tfs fe t fa a b  EfÄELfGW ElW L (Dam).

TE KOOP

S C H O E N N I J V E R H E I D
Schalmmachien “ Fortuna als nieuw, met tafel en 

toebehoorten. —  Snijmachien voor zink en karton, en 
machienen voor patronen te boorden (3 stuks) goede 
staat, met tafel. —  Strijkijzer voor electrieke verwar
ming, als nieuw. — Verscheidene emporte-pieces voor 
zolen en toppen.

Adres Bureel van 't Blad.

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

MADELÉÏN EMYLLE
24, MEEIMENSTAAT,

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

C O R S E T S  O P  I M E A A X  
Trouwe bediening. —  Verzorgd werk.

Keus van fijn  m et de hand gem aakt 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.

L E E N  I N G E N om het aankoopen of 
bouwen van huizen 

te vergemikkelijken worden aan zeer gema
tigden intrest en met gemak van betaling door 
het « BELGISCH GRONDKRED1ET » toege
staan

Voor verdere inlichtingen wende men zich bij 
Ph. VERBEKE, Rousselarestraat, 23, Iseghem

TE  KOOP EEN B IERFARAG 0N op ressort voor 
10 tonnen. Draagvermogen 2003 kilos onlangs 
nieuw, zeer goede wielen 9 cm. breed.

Zich te bevragen ten bureele van ’t blad.

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

m
KASTEELSTRAAT, 10 

-  I S E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier
v a n d e  M t a w j r i j  f i t a i a r a  C ï IIbM ,  W is z e

-  -  B o c k ;  e n  P i l s e n  -  -

in kleine en groote flesschen 
Voordeelige prijzen . Ónmogelijk? Concurentie.

OPENBARE VERKOOPING 
van twee

WOONHÜIZENenLAND
waaronder

Een schoon RËNTENIERSHUIS
— te CA.CHTEM. —

De Notaris IE  CORBESIER te Iserfiem, zal met 
tu3schenkomst van den Notaris B )SSUiT te Rumbeke. 
openbaar verkoopen :

Gemeente CACHTEM.
KOOP I. — Een Schoon Renteniershuis met af

hankelijkheden, serre en hof. groot 10 a. 81 c. Sekti» 
A, nummers 275h, 275k en deel van 2751, boom en 
haagprijst 90 fr.

Onmiddelijk ingenottreding.
KOOP II. —  Een perceel Hof, groot 9 a. 59 c. Sek

tie A, deel. van nummer 275i, boom en haagprijs 180 fr.
Onmiddelijk ingenottreding.
KOOP III. — Een Woonhuis met afhankelijkheden 

en medegaande Land, groot 19 a. 63 c. Sentie B, num
mers 729a en deel van nummer 727a, boom en haag
prijs 200.

KOOP IV. — Een partij Zaailand, groot 20 a. 35 c. 
Sektie B, deel van nummer 727a boom ?n haagprijs 300 fr.

Koop 3 en 4 gebruikt door Petrus Demeyere, tot 1 
Mei 1928 mits 150 fr. ’s jaars, lasten vrij.

De oorlogsschade wordt mede verkocht.
Er zullen samenvoegingen toegestaan worden. 

Z I T T I N G E N  :
INSTEL op Vrijdag 26 November 1920,
TOESLAG op Vrijdag1 10 December 1920 telkens om 

2 ure namiddag ter herberg “ St HILONIUS , bewoond 
door Heer Frederick RercKhof.

1/2 %  Instelpenning.
De Koopers worden veraosht hun trouwboekje of een 

uittreksel hunner geboorte mede te brengen.

O P E N B A R E  VERKOOPING van

EEN W OONHUIS
ten dienste van Bakkerij 

staande en gelegen
te ISEGHEM (Winkelhoek)

De notaris LE CORBESIER, verblijvende te Iseghem . 
zal openbaarlijk verkoopen, het volgende goed :

STAD  ISEGHEM
Een WOONHUIS, ten dienste van Wink*l en brood

bakkerij, met zwingelkot; stalling, afhankelijkheden *n 
04 a 83 c. bebouwde erve en hof, staande en gelegen 
op de Winkelhoek, gekend op het kadaster, Sektie B. 
nummer 686L ; palende noord, Alphonse Christiaens ; 
oost, Camiel Meurisse; zuid, de gravier en west, Flo
rent Tanghe.

Boom en haagprijs 100 fr.
Gebruikt door Ferdinand Meurisse-Vergote.
INSTEL : Dinsdag: 23 November 1920,
OVERSLAG : Dinsdag 7 December 1920, telkens om 

2 ure stipt namiddag, ter herberg “ De Nachtegaal,, 
bewoond door Jules Meurisse, Winkelhoek, tê  Iseghem.

De koopers zijn vorzocht hun huwelijkboekje of een 
extrielt van hun geboorteakt mede te brengen.

O P E N B A R E  VERKOOPING  
van twee schoone

W0DNH0IZEN met HOF
dienende voor Hatidölshuizen 

Rousselarestraat nTOS 29 en 31, te  ISEGHEM.
De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal openbaar

verkoopen :
S T A D  ISEGHEM

Koop I.
Een schoon groot WOONHUIS met twee groote Vi

trinen en dienende voor juweelmagazijn, afhanklijkheden 
en hof, en met. eenen uitgang tot aan de Romselare- 
straat al langs den Hospitdalgang, in het kadaster 
bekend Sektie A deel van nummer 668s , groot volgens 
meting 2 a. 38 cent.

Gebruikt door Heer A. Moenaert, tot I Februari 
1923, mits 1200 fr. ’s jaars, 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 Sektie A nummer 669E en deel van n" o68E, 
groot volgens meting 2 a. 16 cent.

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

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

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

om 2 ure narmddag ter derberg * Het Zwijntje ,,  Rous
selarestraat, te Iseghem.

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

uittreksel uit den geboorteakte mede te brengen.

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

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

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

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

N a a m l o o z e  V l a a t s c l i a p p l . )  g e s t i e b t  l n  1 S 3 5
Maatschappelijke zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

R V P i ^ T i ï P P l v  ï / F F V f V f i r F V  °P ^en VO0t van merkelijk verminderde tarieven zonder 
J‘ ■ L voorafgaandelijke kosten namelijk om het aankoopen

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

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

— Lijfrenten en Levensverzekeringen —
O h l i ^ a t i p n  4  l /-i> ft /n  &0waarborgd : 1° door overeenkomstige pandleeningen; 2° door

O < "* 'V  het maatschappelijk kapitaal en de voorbehoudingen (17,000,000).
De Algemeene Spaar- en Pensioenkas ea het Amortissemsntsfonds van de Leening van den Onaf 

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

koepons zich wenden tot den heer OM Eft SA£K, W isse laar. 1, S t-Jo risstraat,



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

Een HUIS met LAND
Hondekensmolenstraat, ISEGHEM.

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

K O O P  I.
Een WOONHUIS zijnde de westkant eener twee 

weonst, staande en gelegen te Iseghem, Hondekensmo
lenstraat, groot volgens meting 30 a. 80 cent. in het 
kajaster bekend Sektie B nr,ls 396, 398, 399 en deel 
van n° 397 ; palende west Heer Amaat Van Ackere, 
noord ds W 'en  kmders van Heer Van Ackere-Verhuist, 
oost Heer Henri Messiaen en koop II hierna.

In genottreding met den dag der betaling.
Ingesteld 5,600 fr.

KOOP II.
Een perceel ZAAILAND gelegen te Iseghem, Hon

dekensmolenstraat, 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 Miasmen, zuid de Hondekensmolenstraat.

In genottreding met den dag der betaling.
Ingesteld 1,150 fr.

Be samenvoeging zal toegestaan worden.
TOESLAG op Donderdag 18 November 1920,

om 2 ure namiddag ter herberg “ Oude St Pieter , 
bewoond door Heer Florent Lefevere.

De koopers worden verzocht hun trouwboekje of een 
uittreksel uit den geboorteakte mede te brengen.

Studie van den Notaris Vande Moortele te Iseghem,

U i t  t e r  l i a n d .  t e  k o o p

in blok of gescheiden ; volgens keus :

Eene HERBERG “  Het nieuw Kruis „
en

Acht werkmanswooningen,
onlangs nieuw gebouwd, gelegen te  EMELQHEM, 

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

Moortele te ISEGHEM.

HUIS
D. SCHELDEMAN-0E BUSSCHERE

St Hiloniusstraat, 6 ,  ISEOH EM .
Vensterglas, M astiek, enz... Verfwaren, 

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

zelve schilderen.
—  E e r li jk e  en tro u w e  b e d ie n in g  —  

Z u iv e re  en g o e d e  w a re n .

TE KOOP
Eene goede breimachien, zich te wenden bij 

V . Clément, « 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 ran alle slach van MEUBELS en 

MATRASSEN
Alex. Roose-Vuylsteke, Gentstraat,

is van heien overgebracht naar de
de Pèlichystraat, 1 2 , Iseghem

(nabij de St Hiloniuskerk)

NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS!
SCHURFT e n  JICHT

van alle gedaante genazen door

ÖDCtioa Angelini aan ö,50 fr. de pot.

Rhumatism en Flerecyn
verdwijnen radlkaal door regelmatig gebruik van

E le x ip  P h i l i p p z L P b
alleen te verkrijgen in de 

APOTH EEK

L A L E M A N - G H E K I E R E
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. LALEMAN-GHEKIERE 

Apotheker
ISEGHEM

Ik moet U uitdrukkelijk mijnen besten dank toezeg-

fen omdat ge mij het geneeamldel “ 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 hertelijken dank groet ik U.
ARTH. VANSTEENKISTE Roeselaerstraat 73 .

HUIS VAN VERTROUWEN

’T GOUDEN SCHAAP

Wilt gij goede en goedkoope, luxe of gewone

MATRASSEN
OP MAAT

i n  S c h a a p s w o l ,  F l o c o n s ,  C i 'i n s  
Z e e g r a s ,  IC a p o k . I P lu im s n  e n z .  a l s o o k  
R e s s o r tk o o r c L e n  e n  O v e r t r e k g o e d e r e n

wendt u tot

Jules Allewaert-Pariiienliftp
W Ä T R Ä S W Ä K B 8  

St Amaadstraat, 5 , IS EG SE ME
( licht bij St Hiloniuikerk)

Specialite it van g o a j gezuiverd W indhaar 
m et ondoordringbare Tijken

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

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

door mij gemaakt.

PIANOLESSEN
worden gegeven bij de Juffrouwen VAN HEN0E 

Rousselarestraat, 122, ISEGHEM

HUIS VAN VERTROUWEN.

Wilt gij sterke en schoone STOVEN
wendt u tot het huis

A. D E C O U T E R E -D E N Y S
Statiestraat, 34, (Kruisplaats)

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

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

Verzorgd werk. — Spoedige bediening.
s Al de bij mij gekochte «toven 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 Doodsbeeldekens
gemaakt in 24 uren

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

Bijzïndera Prijzen voor Huwelijksgroepen

M. DRIl
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  b e g e e f  m i j  o o k  te n  h u i z e .

Huis Ed.MAES-NAÊRT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

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

HUIS MOENAERT-NOPPE
29, Rousselarestraat —  Iseghem.

S P R E E K M A C H I E N E N
Wilt ge de lange winteravonden aangenaam door 
brengen, voorziet u van een PHONOGRAAF en platen

O D È O N
de schoonste, de sterkste voor den langen duur, 

de bestluidende 
Te verkrijgen aan zeer voordeelige prijs

—  met waarborg. —

Het huis heeft ook de Spe'cialiteit der 
ZAKUURWERKEN -  R0SK0PF en DE STERRE

oud gekende en gewaardeerde merken ; 
ONVERSLIJTBAAR —  JUISTE GANG. 
JUWEELEN van allen aard aan lage prijs.

BRILLEN —  PINCENEZ; BAROMETERS; 
THERMOMETERS voor boter en kaas ; 

voor broeikassen en baden.

W E R K H U IS  V O O R  H E R S T E L L IN G E N
VERZORGD WERK — TROUWE BEDIENING

-  INKOOP -  VERWISSELING —

S U I K E R B A K K E R I J
Y a f )  L a f l d e c j b e f l t )

GRAVINNESTRAAT, 24,

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

VERKOOP VAN

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

voor Heeren ea Daman i a 'goad, zilver ea nickel 
Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillan 

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, Goui" en Zilveren Juweelen 

DEVIS en TEEKENIN3 worden op vraag gemaakt 
van goud- zilveren en diamanten P A R U R E N  

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS
WORDEN GEGRAVEERD  

ALLES W3RDT TEN HUIZE
-  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. —

O hocolade —  IPralintien
BIJZONDERE KEUS VAN

SGHOONEenFIJNE 3-EBAKKEN
voor Doopsa, Huwelijken en andere feesten 

Voortverkoop in ’t  groot van Suikerbakkerartikels
BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

H E R O P E N T  N T *
van het Huis

J. Vanlandê hera-Belneglie
Groote Markt, 2 I ,  ISEGHEM.

ALLE S LA 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 lijnwiaiartikelen  
voor Dames en kinderen. 

DOOPKLEEDEREM —  COLS —  CR W M F E N  
Specialiteit en groote keus van 

CORSETS Merk H. D B.

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

Spiiri)53ïj83 3 .8 )  0/0, f o i t e M j e s  4 0/0, 1 2 5  *0/0 ea 4.50 0/0, vrij Yaa lasten
D l 3 DTR EKEN INGEN A A N  ZEER VOORDEELIGE VOORW AARDEN

W \ 0 ) )  ?  en V E R K O O P  m Fraasch, E o l i s c h  ea Amerikaanscli Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen b i j

M. R h .  VERBEKE, B e s t u u r o e r .
Rousselarestraat, 2 5 , ISEGrfïSM.

Gr. H O E T - A .N ’N E ,  opticien, St Ymandstraat 8, ROUSSELAliE
Waarom wordt het huis, G Hoet- H U IS  VAN V E R T R O U W E N

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

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

2 ’ Omlat het huis voorzien .is van uitgelezeae glazen en alle verschillige modellen van bril_ en 
pince-nez m mturon, uit de voornaamste fabrieken vau Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzea buiteu alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der 
E. EL Oogmeesters voorgeschreven, worden kuustlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, mat âjae monturen ô en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is‘ Ook voorzien vau eenen schooneu keus jumellen, longues-vues, barometers en kunsto»gen. 
Specialiteit van thermometers vo >r broeimachienen, brouwerijeu, baden en kernen ; maiimathermometers ; 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupea voor wevers, enz...

Germain Hoet-Anae, begeeft zich op aaavraag persoonlijk tea huize, en heeft hoegenaamd met 
geene reizigers commerciëele betrekkingen.

Mtn lette goed op ons adres :

Garmain Hoat-Anna, St Amandstraat 8, tegan da Nuardstraat, Soussilara.

Robert 0 E?0LD£S -T6ASCHAETE
Schilder-Glazenmaker 

de Pèlichystraat, 18^ ISEGHEM

Hout- Marmer en Sieraadschilderingen
VERWEN EN VERNISSEN

GENADIGE PRIJZEN. SPOEDIGE BEDIENING.

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

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

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

M arktstraat, 44, Iseghem.

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

Raymond Maes-Geldhof
Marktstraat, 4 4 ,  ISEGHEM .

SCHOONE KEUS VAN

M A N S -  EN V R O U W S T O F F E N
-Blleg’oederen  

W itte en Fantasieartikelen
Bijzonder assortiment van 

■HEMDEN, COLS en PLASTRONS

ANTWERPEN’S

BOUW-& HYPOTHEEK BANK
Naamlooze Maatschappij.

Maatschappelijk Kapitaal : 5,000,000 frank.
Zetel : N r i 3 . Twaalfm aandenstraat, 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 allen 
tijde onverminderd behouden blijven in aan
merking genomen betalen w ij onder dit oog
punt de hoogste intresten.

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

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

A G E N T E N  :
Ftorant Sehasgha-iYIiiiiar 
äGemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.
Mr Achille Tanghe

Hoofdonderwijzer, Emelghem.
Mr Jules Oost

Handelaar, W inckel St Eloi.

IN  DE GOUDEN PLUIM

de Pèlichystraat, 25, IS £ S IE  (VI
FABRIEK VAN

Gemaakte Yrouw- ea Kiaderkleedereii
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde
-  W ITTE 'en GEKLEURDE MAN3HEMDEN -  

ELLEGOEDEREN, enz.

Doctor H. Van Quaethem 
spaciaütait vai TaiJan en Gsbitten

te raad plagia allo dage (Zondag uitgenomen), 
van 9 tot 12 e:i van 2 tot 5 ure, ten zijnen 
huize, Hoek dar St Amandstr. en Schoolstraat, 
Roussalare.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A . E V E  G s z u s t e r s
Kortrijkstraat, 04, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk  
W estm in ster Stoat  

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

HANDEL in KQLEW.

A Ivorens mee inkoopen te doen voor het 
aans1 vinde winterseizoen komt zien en over
tuig/, u van de nieuwigheden en bijzonder 
voordeelige prijzen dzr - PELSWASEN die ik 
u kan aanbieden

Th. SGHOEÏSTFELD
34, Hoogpoort, 34,

GENT \dhhi b i j  h e t  S t a i h u i s ) ,

Bewaren en veran leren der pelterijen iu de 
beste voorwaarden.

Men vraagt metsers, plafonnsurs, 
schrijnwerkers enz., voor den 
heropbauw van de streek van 
DIXÜÆCTDE en omstreken.


