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Een erge toestand.
Eene ernstige crisis bedreigt de weefnijver

heid. Sinds geruimen tijd zagen zich de 
fabriekbestuurders verplicht de « Shorttime » 
(schorsingtijd' toe te passsn, dit is eene re
geling waardoor enkel vier dagen op zes werd 
gewrocht.

De oorzaak van dien zeer gespannen toe
stand ligt hierin, dat de fabriekanten, groote 
stocks opgehoopt hebben, terwijl anderzijds, 
de handelaars weigeren te koopen aan de 
hooge prijzen, die worden gesteld.

De fabrieken van Gent, werken nog alleen 
om hunnen voorraad grondstoffen uit te put
ten en hun volk zooveel mogelijk bezigheid 
te geven, maar in feite, verkoopen zij niet een 
tiende van hunne voortbrengst Het totaal 

'weefgarens der Gentsche fabrieken, wordt ge
schat op een half millioen, wat voor den 
oogenblik eene handelswaarde vertegenwoor
digt van honderd millioen franks, die niets 
opbrengt, door gebrek aan verhandelingen.

Te vergeefs trachten de weverijen een deel 
hunner voorraad aan den man te brengen, wat 
den middenprijs van 415 fr. per pak, "ge- 
kwotteerd voor zes maanden, doen dalen heeft 
tot omtrent den helft, zij tegenwoordig fr. 210

De grootste firmas zitten in handen der 
banken, aan welke zij overgfoote kapitalen 
schuldig zijn.

Te Gent wordt eene fabriek genoemd van 
eersten rang, die 25 millioen schu'd heeft in 
den bank en die vroeger wrocht met eigen 
kapitalen.

Van de kant der nijverheid werd over eenige 
jaren een officie gesticht der weefnijverheid, 
dat de bijzonderste kwestie regelt, deze machtige 
vereeniging betreffende. De verscïiillige fabrie
ken zijn aan dit midden organisme honderd 
en vijftien millioen schuldig.

De fabrieken kunnen onmogelijk voort wer
ken met verlies, schulden maken en stocks 
ophoopen waarvan men geen verkoop voorziet.

De handelaars in weefstoffen geven meer 
de voorkeur aan katosngeweefsels, om hunnen 
strekkelijken lageren prijs.
Van den kant der werklieden voorziet men 

ook een buitengewoon ernstige 'toestand, bin
nen korten tijd zal geheel de Gentsche vlas- 
nijverheid, verplicht zijn stop te zetten — wat 
zal er geworden van de 14 duizend verplichte 
werkloozen ? ? De gesyndikeerde werklieden 
hebben zich tot het Staat-bestuur gewend. In 
het eerste onderhoud heeft den Heer Wauters 
Minister van arbeid, maar weinig hoop gegeven 
aan de afgeveerdigde werklieden, er op wij
zende dat het werkloozenfonds reeds een te 
kort staat van een miljard en twee honderd 
millioen en dat het uitbetalen van het steun
geld aan werkloozen ophoud met 1 December, 
uist op het oogenblik dat de krisis in de 
vlasnijverheid denkelijk het hevigste zal woeden.

Plechtige inhaling
van Zeer Eerwaarden Heer

KANONIK D E L A E R E  .
Pastor-Deken der stad Yper.

Zondag laatst had die plechtige inhuldiging 
plaats onder een grooten toeloop van volk, 
en met de algemeene medewerking van al de 
burgers van Yper. Eerw. Heer Groot Vicaris 
Deschrevél en vele andere hooggeplaatste 
geestelijken en burgelijke overheden namen deel 
aan de betooging. De huizen en straten waren 
bevlagd en een schoone stoet doortrok het 
nieuw Yper. Op het plein, juist voor zijne 
barak, stond-de E. H. Deken Delaere met 
Qroot Vikaris Deschrevel en zijne twee getui
gen, die waren E. H. Deken van Poperinghe 
tii E. H. Jooris Dilaere, zijn broeder, onder- 
lastoor te Iseghem. De stoet bestond uit 
lerschillige nieuw gevormde heringerichte maat
schappijen, alsook uit eenige prachtversierde au- 
owagens. Na de gewone plechtigheden in de 
kerk, hield Z. E. H. Vicaris Deschrevel, eene 
lanspraak, waarin hij in eene zielroerende schets 
uiteenzette, ’ t werk van E. H. Deken Delaere, 
«óór en binst den oorlog, Hij sprak ook met 
of over zijne bijzonderste medewerkers, binst 
ie zoo droevige en rampvolle jaren van oor- 
og en deed uiteen wat E. H. Delaere gedaan 
iad voor ’ t zoo beproefde volk van Yper 
in omtrek, en welken ijver en taaien 
ferkerskracht hij nu hede i besteed tot de 
leropbeuring van ’ t oude Yperen.
Na deze treffende aanspraak, wierd een plechtig 
! Deum gezongen door een goed koor van 
emengde stemmen, welk de nieuw gestichte 
mgersgilde ingericht heeft.

Aan ’ t vriendenmaal wierden verschillige 
heildronken voorgesteld, een nieuw geboren 
Symphonie voerde meesterlijk eenige schoone 
stukken uit.

Over die installatie lazen wij verleden Zondag 
’t volgende in een Ypersch blad :

Eindelijk zal de Zeer Eerwaarde Heer Kano- 
niek Delaere als Pastor-Deken van Yper plechtig 
ingehuldigd worden. Zondag zal den Priester- 
Held hulde worden gebracht door de gansche 
Ypersche bevolking, die zooveel aan hem te 
danken heeft.

In de X e eeuw was er te Luik een Prins- 
Bisschop met name Notker en van hem werd 
er geschreven :

« O Luik, gij zijt Notker aan Christus ver-
[schuldigd

al het overige aan Notker ! »
Het schijnt me toe dat deze woorden ins

gelijks aan onzen gevierden Heer Deken mogen 
worden toegepast :

« O  Yper, gij hebt Uw Herder aan den
{Heer te danken

al het overige aan uw Herder ! »
Inderdaad tal 'vaii zijn heldendaden uit het 

schrikkelijk beschietingstijdperk der stad en 
later liggen in mijn geest opeengestapeld, boek- 
deelen zouden er noodig zijn om ze te be
schrijven en moeilijk is het er de hartroerendste 
van uit te halen, want zijn leven sedert Okto
ber 1914 is een aaneçnschakeling van onver
poosd arbeiden, van aanhoudend zwoegen om 
de zoo beproefde stad en zijn ongelukkige 
inwoners door daad ter hulp te komen.

De dood van Yper werd beschreven toen 
het leven er volop woekerde in kelders, in 
casematten, in doorschoten huisjes, toen de 
nood zijn toppunt had bereikt en toen het 
gevaar het dringendst was... liefde voor de 
vaderstad en hoop op spoedige verlossing hadden 
menige bewoners doen aarzelen den droevigen 
ballingsweg te kiezen... doch hoeveel ontbrak 
er niet aan de geblevene Yperlingen en ’ t is 
dan midden het gevaar, midden dien grooten 
nood dat wij zullen kennis maken met den 
heldenmoed en de zelfopoffering van onzen 
Herder die zijn leven voor zijne kudde ge
waagd heeft, niet éénmaal, niet tienmaal, niet 
honderdmaal, maar duizenden malen H

Dat het leven hem bewaard is gebleven is 
het werk der Voorzienigheid, want nooit hield 
hij zich schuil gedurende het gevaar, hij trotseer
de het om anderen bij te staan en ’ t is ge
beurd dat hij van zijne menschlievende tochten 
terugkeerde met door grenaatscherven door
boorde soutane.

’ t Was in November 1914, dat de ouder
lingen der verschillende gestichten, door schrik 
en vrees bevangen, door zijn. toedoen in een 
veilig oord rust en troost in hun oude dagen 
vonden .

’ t Was in die beroerde tijden toen de duitsche 
houwitsers bloed deden stroomen en dood zaaiden 
in de geliefde stad, dat hij de gekwetsten 
ging opzoeken en ze uit de puinen haalde om 
ze aan de onvermijdelijke dood te onttrekken, 
’t Was hij die ze opbeurend toesprak, hen 
deed verzorgen, moecCgaf in hun lijden en 
hun de laatste heilmiddelen toediende waar 
het noodig was.. Benevens dien schrikkelijken 
toestand kwamen besmettelijke ziekten het mar
telaarschap van Yper vermeerderen... door toe- 
d.oen van den Z E. H. Deken werd een hos
pitaal ingericht buiten de stad waar de zieken 
de noodige heelkundige zorgen ontvingen en 
dientengevolge zeer dikwijls welvarend aan 
aan hunne familien werden teruggeschonken. 
Zonder aarzelen ook oefende hij, met de mede
hulp van eenige moedige burgers, het droevig 
barmhartigheidswerk uit, de dooden te begraven.

Hij hunkerde om dienst te bewijzen, dag 
en nacht was hij ter ieders beschikking, ook 
won hij ieders bewondering, ï\\n faam werd 
overal bekend en maakte hem, volgens de 
uitdrukking van een Engelschman, « beroemd ». 
Hij werd invloedrijk bij menig hooggeplaatst 
persoon en alzoo gelukte hij erin, aan de 
stoffelijke behoeften — voedsel en kleeding — 
der arme Ypersche familien, ter hulpe te komen. 
Hij ging verder, de wreede oorlog had ouders 
aan machtelooze kinders ontrukt, hij zocht de 
weesjes uit Yper en omstreken op, plaatste 
de meisjes te W isQues en de knechtjes te Wi- 
zernes, twee weezenscholen welke hij zelf 
stichtte en met veel beleid bestuurde en waar 
de kinderen benevens een degelijk onderwijs 
en een verzorgde opvoeding, de liefde van 
een vaderhart mochten deelen en dit in hooge 
mate beseffen want het was onder hen als 
een spreekwoord geworden :

« Mijnheer de Pastor kan ons niet bekijven ».
Het is misschien wetenswaardig dat die wee

zenscholen nog bloeien, de eene te St-Andries 
bij Brugge, de andere te Brugge zelf.

Op alle gebied had zijn zelfopoffering wortel 
geschoten toen hij in Mei 1915 door de hoogere 
overheid gedwongen werd de stad te verlaten

hetgeeà hij ook met zekeren tegenzin deed, 
want gelijk de soldaat gelukkig, overgelukkig 
kon ziin gedurende den wreeden oorlog om
dat his bewust was, dat hij zijn plicht deed, 
zoo ook had onzen Priester-Held zich gelukkig 
gevoeld- te midden ramp en wee omdat hij 
vaderland en evenmensch had kunnen bijstaan... 
En na dit gedwongen vertrek keerde hij meer
malen op aanvraag van Yperlingen naar de 
zieItoo:<ende stad terug om er schatten en 
waarden te redden, ja zelf om het potje botèr 
aan een arme vrouw weder te bezorgen ; en 
indien. Yper eenige van zijne 'kunstschatten 
zal mogen terugzien, ’ t is dank zijnen herder 
die ze midden het allergrootste levensgevaar 
uit den brand redde Eene zaak leidde hem in 
zijn handelwijze, de liefde voor zijnen beproefden 
evènmçnsch.

Lof noch eer zocht hij, nederig kalm en pal 
stond Irjj te midden zijner heldendaden en zooals 
de nederige naar het woord van den Meester 
verheven wordt, zoo ook toonde onze Groote 
Koning Albrecht in menigvuldige omstandighe
denzijn hooge waardeering voor onzen Priester.

H. M de Koningin bezocht hem menigmaal, 
in zijn Wee_zenscholen en gaf hem blijken van 
ware toewijding... hij werd Ridder in de Leopolds
orde en Ridder van het Fransche Eerelegioen.

Men mag waarlijk zeggen dat hij voor het 
onbezette deeltje des lands was, hetgeen onze 
groote Kerkvoogd, Kardinaal Mercier voor 
Bezet Belgie is geweest.

De kerkelijke overheid erkende zijn bewezen 
dienste:- ; na den wapenstilstand werd hij 
Kanojv i benoemd en terzeke^tijde werd hij 
Deken der stad Yper en der verwoeste streken !

Wat hij doet voor den heropbouw, de her- 
opbeuring en de herleving der stad is ieder
een bekend, velen hebben hem veel te danken 
en de schitterendste getuigenis daarvan ligt hierin 
dat mannen van alle partijen, van alle standen, 
van alle rangen der maatschappij hem den 
meesten eerbied toedragen ; dat men na het 
nieuws der plechtige inhuldiging vernomen te 
hebben hooren mocht :

« Nooit zal men Hem kunnen weergeven wat 
hij ons deed., vroeg men ons niet onze 
medehulp te verleenen in den stoet van Zon
dag, wij zouden ons zelf voorstellen... voor 
Hem zou men een standbeeld moeten oprichten... 
doch dit voorstel zou zijn diepen ootmoed 
kwetsen en onkosten zou hij van de geteisterde 
bevolking volstrekt niet aanvaarden, doch ware 
het geen goed gedacht in Yper den naam van 
een straat te veranderen om ze te herdoopen 
in Kanonik Delaeresttaat ; dit kost niets en 
dit zou de naam vereeuwigen van onzen Op
perherder, die naam die roemrijk zal prijken 
in de geschiedenis van Yper, de martelaarsstad.

Binst dat E H Camiel Delaere in ’t Ypersche 
wrocht voor ’t welzijn van zijn volk bleef, zijn 
achtbaren en verdienstvollen- broeder, Heer onder
pastor Joris Delaere, ook nïet ten achteren. Het 
was di» moódige priester die in Iseghem opkwam 
tegen misbruiken die stilaan inslopen en van 
sommige burgers en boeren oorlogs woekeraars op 
groote schaal mieken. Van op den kansel - zweepte 
hij duchtig op die bloedzuipers die den onder
gang van de medeburgers bewrochten en dikwijls 
nog daarenboven 'veelal ten dienste stonden der 
Duitschers. Hij deed hun de schromelijkheid van 
hunne laffe daden inzien, ’t Was ook hij die zoo 
aanmoedigende woorden toesprak in zijn Zondag- 
sermoenen binst de 7 ure mis en de Duitschers zoo 
fijn en soms zoo gek uitschilderde dat eenieder 
zei : « M. Delaere zal nog door de Duitschers ge
haald worden.» Hij voorspelde ons, in September 
1918, dat het ’t laatste jaar was dat er geen 
kermis zou zijn, en wat vreugde en blijde stonden ons 
te wachten waren. Toeii in de laatste dagen der 
Duitsche bezetting hij in St. Hilonius kerk ge
vangen met vele andere burgers daar op gesloten 
wierd, was het hij die deze bedrukte menigte tot 
moed en verduld beriep.

Voor de studenten van Iseghem, die door de 
Duitschers belet wierden hunne stulien voort te 
zetten in naburige collegia«, richtte hij samen 
met de EE. PP. Capucijnen hier ter plaats, ver
schillige leergangen in alwaar de studerende jeugd 
hunne stulien kotfden voortzetten en- voltrekken.

Wat zijn Eerw. broeder deed in ’ t Ypsrsche dat 
deed E. H Joris Delaere op Iseghem Deze weze 
ons nu eene gelegenheid om het aan onze mede
burgers te herrinneren en den verdienstvollen onder
pastoor van St. Hilonuis hier eene openbare blijk 
van genegenheil on erkentenis uit te drukken 
namens gansch de bevolking van Iseghem.

Buiten landseh overzicht
Rusland.

De bolchevisten hebben het scheireiland Krim 
ingenomen, en Gjuerail Wrangel zijn leger is 
nu voK goel buiten slag. Frankrijk komt dairmae 
van aene kale raize ’ thuis, ’ t En is irnnars nog

zoo lange niet geleden dat het fransch gouverne
ment een officieelen vertegenwoordiger zond bij 
het gouvernement van Wrangel. Is dat nu een 
goed of een kwaad dat Wrangel verslagen is, 
dat is moeilijk om zeggen. De bolcheviesten en 
deugen niet, dat is zeker, — doch was VVrangel 
zooveel boter ?

Do strijd tegen het bolcheWsm en is daarmee 
niet uit. Reeds dagen van andere kanten nieuwe 
légers óp en tegen de komende lente zal Eusland 
waarschijnlijk nog geen ruste hebben.

Griekenland.
De Kimerkiezingen hebben dat land ’t onderste 

bovengezet : de partij van Venizelos is naar huis 
met een buize die de moeite weerd is ; de partij 
van koning Constantin heeft eenen zegepraal ge
haald die de stoutste verwachtingen overtreft.

’t Ministerie van Venizelos heeft zijn ontslag 
genomen Gonnaris zal een nieuw ministerie vor
men ; maar welke zal nu de richting zijn van 
de buitenlaudsche politiek der Grieken ? Koning 
Constantin is afgezet geweest omdat hij duitsch- 
gezind was. Geheel de politieke der Entente tegen
over Griekenland steunde op de venizelistische 
gezindheid der grieken. ’tIs daarom dat ze Mace- 
donie kregen en een deel der turksche eilanden 
mitsgaders belangrijke vergunningen in Klein Asie. 
En.nu dat ze dat al hebben ze keeren hun kaarten 
en ze helpen Constantijn weer boven.

Er is ernstig sprake van den afgestelden koning 
weer op den troon te brengen. — Zou ’t gene 
nu gebeurt misschien een woordeken uitleg geven 
over het overleden van den nieuwen griekschen 
Koning, die ïflgt men door zijnen aap doodge
beten is?  — In alle geval, de grieksche politiek 
zou wel kunnen veranderen, en de politiek der 
Entente ook ten opzichte van Griekenland. Eng 
land, Frankrijk en Italie en zullen alleszins niet 
dulden dat Constantijn weer den troon bestijgt 
Wat zal dm de politiek worden van Griekenland 
tegenover de turken ? Griekenland vecht nu in 
Klein Asie tegen de turkscho. nationalisten.
Hoe gaat dat afloopen. ’t Kan daar meer uitkoinen 
dan men wel denkt als de Entente niet krachtig 
op en komt om Griekenland zijnen weg ta wijzen.

Klein Azie.
De bolchevisten en de turksche nationalisten 

doen te gare om de twee nieuw* staten Georgia 
en Armeniete verpletteren. Dat er daarbij vreese- 
lijke uitm )ordingen van kristenen plaats hebben 
dat is nog al verstaanbaar.

Ita lie  en Jugoslavia
zijn na alverre ’s eens over de resrelintr va hun 
gemeene grenzen. Er is ernstig sprake van een 
handelsverdrag tusschen de twee landen dat wel 
zou kunnen gevolgd zijn door een militair verdrag. 
D’Annuuzio zit nog altijd in Fiume en in de om
streken, hij en spreekt van geen voortgaan : 't schijnt 
wel dat hij nog al ondersteund is in Italie. Dat heeft 
juist het uitzien alsof sommige elementen in Italie 
daar wilden met kwaad garen naaien.

Polen.
Daar is de Constituante bezig met de grondwet 

voor Polen te bespreken. De wetten zullen er ge
stemd worden door Kamers en Senaat In de Kamers 
zullen al de volkeren die in Polen wonen noir al 
sterk vertegenwoordigd zijn : joden ruthenen li- 
thauers en duitschers, doch in 4en Senaat zullen 
’t bijkans al Polen zijn. Zou dat niet kunnen lei
den tot verdrukking dier minderheden ?

Nopens de kwestie van den president der repu
bliek is er geschil ontstaan. Da bewarende partijen 
zijn ervoor dat het land bestuurd worde door Kamers 
en Senaat, en dat de president niet veel te zeggen 
hebbe. Da socialisten integendeel willen merkelijk 
den invloed van de volksvertegenwoordigers inkrim- 
pnn, en uitgebroide macht verleenen aan den pre
sident die ’t land albij op zijn eigen zou besturen

Dat is juist de verkeerde wereld.
Van hier en daar.

Iu ’t fransch parlement wordt er gesproken over 
’ t zenden van eenen gezant bij den Paus De radi
calen zijn er tegen ; ’t zal er toch wel doorgaan.

De volkenbond begint zijne werkzaamheden te 
Geneve, ’t Schijnt wel dat hij een doodgeboren kind 
is. Al die heeren die daar vergaderen zullen veel 
geld winnen, maar of zij veel zullen uitrichten dat 
is wat anders Z’en kunnen de bolchivisten en de 
turken niet beletten twee nieuwe Staten te verdruk
ken dia onder de bescherming van den bond staan, 
wat zon. het dan zijn moasten Duitschland en Eus
land eens te gare doen ? — Ten anderen in den 
volkerenbond herbegint geheel de oude doening de r 
geheima diplomatie, die aan Europa zooveel kwaad 
berokkend heeft.

Wij vernemen dat de reis van onzen Koning in 
Brazilië niet zonder nut geweest en is. Belgie staat 
voortaan in dat land voor inkomende rechten op 
denzelfden voet als de atnerikaansche landen, ’t is 
te zeggen dat de inkomende rechten 20 O/o vermin
derd zij n : laat ons hopen dat we daarmêe onzea 
uitvoerhandel met Brazilië merkelijk zullen kunnen 
verbeteren ’t Ware dair misschien toaïo nste voor 
eenige jongelingen, die er onzen handel willsft 
gaan vertegenwoordigen.



d i i i ß j f l l j i i i l s ß i i  Urnûl
rtfannjer een nieuw m inisterie !

We hebben dees week het geluk of het ongeluk 
■liet de sameustelling van een nieuw ministerie 
Oartou de Wurt aan te kondigen. Men kau zeggen 
.Ut. 44 ijji  ie wees, de onderaaudelingon met de 
part jen ea traCtiëa voortgeduurd heeft Ea is er 
geene üdiüssiag, M Carton de Wiart draagt er 
de scauid met vaa .Eau woordje over de Onder- 
uauJeliiigea der verscneideue groepen, zal ons de 
politieke ncntiug leeren keuaen en zal bij sommige 
outg »oeneiie lezers aet oesluit vastankeren, het 
nieuwe ministerie is van karton te wee  ̂ ; het zal 
met lang meegaan

Ue liberalen en het nieuw m inisterie .
L»e lioerale linkerzijde vergaderde dinsdag ; het 

ging er tamelijt ru noerig toe, bizonder tegen M 
Devèze. Die man werst met handen en voeten om 
Minister te worden, schrijft in de gazet artikels 
om zijn persoontje voor te stellen ; en heeft de 
pretentie Minister van oorlog te worden, met een 
woord het vaderland te redden. Zil het lukkea ? 
misschien wel, doch het ware een schaade zulke 
persoon te steunen als Minister van oorlog, daar 
nij opgeblazen is van geloofshaat, alsook van 
militarisme en annexionisme.

Voor het algemeen houden de liberalen aan twee 
dingen, aan langen, militairen dienst en aan het 
bevoordeeligen van het ongodsdienstig onderwijs 
Dat is percies geen volksgezind en wijs programma, 
doch wat wilt gij met die oude perruiken doen, 
ze heboen hun deugd herin de gewetens te ketenen, 
binst dat ze met een judasmond het woord « vrij
heid » uitspreken. Om overeen te komen, hebben 
-de liberalen wat dienstvermindering toegestaan. 
Alleszins pretentie genoeg.

Oe socfaiisten en het nieuwe m in isterie .
De socialisten hebben ook wat water in hun 

wijn gedaan. Een beperkt rood kongres was 
Woensdag vergaderd met «en zestigtal aanwezigen : 
het ging over den militairen diensttijd Over 
eenige weken, stelden de socialisten de militairen 
dienst voor van 6 maanden, maar Vandervelde, 
Huoin en Vinck verdedigden een overgangsformule 
van 10 maanden dienst. Die overgangsmaatregel 
werd gestemd. Feitelijk hebben de socialisten het 
voorstel Carton de Wiart aangenomen ; het is een 
kapitulatie om in het ministerie te geraken. De 
kaas is zoo goed.
Oe Vlaamsche Katholieke groep 

en het nieuwe m inisterie.
Woensdag namiddag vergaderde de katholieke 

vlaamsche groep ouder voorzitterschap vau den heer 
Van Cauwelaert. Diö groep heeft zijne voorwaar- 
den gesteld aan het kabiaet Carton de Wiart.

Die voor waarden luiden : 1) De vlaamsche groep 
eischt 2 Ministers in den schoot van het nieuwe 
ministerie. Worden vooruitgezet de heeran Van de 
Vyvere en Hellepucte. Het ministerie van de ver
woeste streken Komt een Katholieken Vlaming toe.

i )  De heer Kuzétte blijft Minister vaa Landbonw.
J) De wet op de vervlaamschiug der besturen 

dieut gestemd. Zij wordt als kabinetskwestie 
gesteld.

•4) De vervlaamsc ding der Gentsche Hoogeschool 
moet nog gedurende den huidigen zittijd te berde 
■voaieu Er Z;u nog eeu auder puut bijgekomen zijn, 
ware het niet, dat de socialisten het hoofd heb- 
hen neergelegd, Het is de militaire diensttijd. 
Vlaanderen vooral en de katholieke, demokraten 
houten aan O maanden dienst De duobelzinnige 
hunding der socialisten hewft de poging der katho
lieke vlamiugen doen misiukkeu. De uitslaur der 
oudernaudeiiug tusschen M Helleputte en Fra"s 
Vau Cauwelaert met M Carton de Wiart is nog 
onbekend.
Kolonel fheunis wordt toch M inister vanFinantiën.

Het schijnt dat het vast staat, dat Kolonel 
'fheunis Minister van Financiën worden zal. Daar 
Kolonel Tneunis geen Voiksvertegenwordiger is, 
zal mj (iaggeusommigen) gemiKselijker maar,regelen 
treffen om de Staatskas te vullen. Afwachten en 
zien 1...
Waarom zijn w ij Katholieke Vlamingen 

voorstaanders van korten m ilita iren dienst-
Militarisme is een kwaal in een land. Het schept 

een slechten geestestoestand en slorpt de beste 
krachten op, abopk het meeste geld. Zware militaire 
listen voeren o.ivermij lelijk naar'den afgrond. Het 
latsnapt niemand dat la ige diensttijd de nijverheid 
on laudoouw berooft van jonge krachten. Doch wij 
4iju voorstander vaa eea leger, een goed leger. Het 
iuukt ons dat wat de oorlogstoestand heeft teweeg- 
georaent, de vredestijd het even goed kan : inten- 
•sieoe drilling van eenige maanden. We houden van 
geen sabelgeKletter en sabelvertoon ; onze jougens 
üeooea niets goeds te leeren in het lange kazerne
leven ju 111 aet uitvoeren van nuttelooze karweitjes. 
Dat is verloren tijd en kracht, dat maakt onze 
jongens tot zedelijk verwilderden.

Wij willen ons vaderland dienen ; maar we willen 
het niet verarmen met nutteloozen diensttijd en 
aaäper van ander landen. Met korten militairen, 
rappen dienst zijn we even goed vaderlander, als 
de roepers van « Patrie ».

Uit de Verkeerde W ereld.
M inister Vandervelde heeft voor de verbe- 

terings-sciiolen reeds 1500 fr. Kanarievogels 
gekocht en komt nu voor die jeugdige deugnieten  
voor 200 duizend frank sportgerief te koopen —  
In de verbeteringshuizen hebben die jonge 
deugnieten een beter leven dan in ’t beste 
kollegie der burgerij.

Voorheen leerden w ij in den Catechismus 
dat de zondaars straffen een weçk van berm- 
hertigheid was. ’t Scnijnt nu contrarie te zijn  
met dat rood stelsel en de zondaars moeten 
beloond zijn en de deugdzamen worden gestraft. 
Zooals men ziet met zooveel lieden die eerlijk  
en deftig hun binst den oorlog gedroegen en 
nog geen cent oorlogsschade getrokken hebben. 

Autre temps, autre mœurs.

â .  W öosu;, s la c h io ffa r  van e in  ongeval
De hooggeachte Staatsminister M Woeste was 

Maandag het slachtoffer van een ongeval, dat erge 
gevolgen hadde kuaaeu hebben. Bij het uitstappen 
van het rijtuig om zich naar het « Te Deum » te 
oneven, plattste M Woeste juist den voet op de

• - u i  n -t, .»irt loor e*o pl >tselingen ruk het 
voertuig vooruitrukte, M. Woeste viel ten gronde 
B«t den rug 'op de vo#ttreda en het wiel ging

zijne hand verpletteren, toen men gelnkkiglijk juist 
bijtijds het rijtuig kon stilhouden. Het ongeval 
zal gelukkiglijk geene gevolgen hebben.

Oe jaarwadde der geestelijkheid.
E en e  o n v e rw a c h te  h u ld e .

Wij hebben in een voorgaand nummer de 
zonderlinge toepassing doen uitschijnen van het 
wetsontwerp op de jaarwedden-verhoogingen, duar- 
tetoeslage.o, enz. der geestelijkheid.

M Neujean schrijft daarover in den « Avenir 
du Luxembourg » : Er is hier kwestie van het 
recht op leven, op een voldoende deftig leven ge
lijkvormig aan de onvoorwaardelijke eischen van 
den socialen stand van den priester. Kan het 
waardig ea betamelijk heeteu dat een dorpspastor 
gebrek en honger lij 1« ? Kau er voordeel in ge
legen zijn dit zijaa zending belemmerd weze door 
de angstvolle huishoudelijke bekommernissen ? Her
leest wat de anti-klerikale .schrijver Maurice de 
Waleffe onlangs schreef over de rol der geeste
lijkheid. « Gij zult niets veranderen aan het feit 
der aanzienlijke en weldoende gevolgen der zedelijke 
werking, zelfs buiten het godsdienstig oogpunt, 
van den pastor in het dorp. Verbeeld u eene streek 
zonder priesters, gesloten kerken, stilzwijgende 
klokken, den katechismus afgeschaft, den biechtstoel 
verlaten, de goeie werken ontbondeu. . Verbeeld 
u het leven op het laud ea ia de stad na ver
dwijning van alle uiterlijke en levendige gods- 
dienstbetooging : dit zou misschien door de groote 
koppen der vrijdenkerij ainzien worden als eene 
schitterende zegepraal der « rede » op het « bijge
loof », doch dat bolet niet dat hot weldra zou 
noolig wezon elke pastorij te vervangen door eene 
gendarmerie, en wij ziea aiet ia dat daar spaar- 
zianheid ia gelegea ware, wel iategeadeel !

minstens 50,000 fr. p deze van M. Droesbeke kan 
nog niet worden vastgesteld, daar de eigenaar af-1* 
Wezigis. Men vermoedt kwaadwilligheid daar sedert 
Donderdag laatst, in de vlasfabriek der gebroeders 
Allegaerts, waar de werklieden in staking zijn, 
niet meer gewerkt was. De vliegende brigade van 
de gendarmerie van Kortrijk, die ter plaats is ge
komen heeft dadelijk eea aaarstig onderzoek ingesteld. 
Het parket van Kortrijk wordt verwacht

L IU T S T e  B E S IC H T E N .
Volgens de Gazetten van 'dezen morgen, zou 

het nieuv Ministerie vastgesteld zijn als volgt :
Voorzitter en Minister van Binnenlandsche 

zaken, Carton de Wiart ; Buitenlandsche zaken, 
Jaspar ; Landbouw, Baron Ruzette ; Verwoeste 
streken en oorlogssciade, Vandevyver ; G eld 
wezen, Tfteunis ; Raciitsivezen, Vandervelde ; 
Op;nbare werken, Anseele ; Nijverheid, arbeid 
en oevo jrrading, Wauters ; Kunst en weten
schappen, DiStrée; Nationale ver ie iig in ? , Lip
pens ; Ijzerenweg, Neujean; Kolonien, Franck.

Vlottende mijnen.
De berichtgever van de « Daily Telegraph » te 

Malta, meldt dat de torpedojager « Toboga », een 
der drie oorlogsvaartuigen die Donderdag uit Malta 
naar Kmstantinopel zijn afgevaren, op eene mijn 
is geloop on. Verdere bijzonierheiea ontbreken.

Vee uit Denemarken.
Er kwam ook vee uit Denemtrken, maar de 

Belgische overhelen hebben zoodanig veel maat
regelen op den invoer van vee toegepast dat de 
Denen ereen vee meer willen zeiden. Daarmede 
zullen 600 stuks rundvee miuder op de markt 
vaa Kuregem zijn, wat den prijs niet zal doen 
dalen. Hebben de bureelratten, misschien liever 
dat het duur blijft ?

Nieuwe hoeden
Te Londen is men er in geslaagd een nieuwen 

zomerhoed te vervaardigen van hout, welke den 
stroohoed zal vervangen. Den hoed zal wit van 
kleur zijn, en iets zwaarder dan de stroohoed, doch 
merkelijk minder kosten.

Ouderdomspensioenen.
1. De behoeftige personen die aan 65 jaar 

hun onderdomspensioen van 65 fr. begeeren 
voor de jaren 1914-1919 moeten hunne aan
vraag doen voor den 39 November aanstaande.

2. De aanvraag van 65 fr pensioen voor 
het jaar 1920 moet gedaan zijn voor den 31 
December aanstaande.

Die aanvragen moeten gezonden zijn aan het 
Beschermkomiteit voor Werkmanswoningen 
door tusschenkomst van het gemeentebestuur.

DRUKKERIJ en BOEKHANDEL

J. Da Busschere-BDate
R o u ss e la re s tra a t 9 5 ,  IS E G H E M .

Komt zien naar onze uitstalling van

SINr NIKLU3-ARTIKSLM
P ennedazen, compasdozeri? teekendozen , v e r f 

dozen, drukdozen, ju w e e l en naaidozen — C arn as
s iè re !  in  to ile  vtior scholieren  — P o rte m js iq u e . 
p o rte fe u ille s , p o r te u o ia ie s  van af 0 ,5 0  c t. -  
Albums voor postkaarten  en Im d w e r k  —  Ca
bas voor k in d e re n , j j f fe r s  en dam en. 

MEVIENTOS -  KALANDERS -  A G ENDAS,
ALM ANAKKEN VOOR H E T  JAAR 1 9 2 1 , E N Z .

brani te Ciiarne
2  V la s fa b rie k e n  ten gronde a fg eb ran d .

A a n z ie n lijk e  schade. 
E r Is k w a a d w illig h e id  in ’t  s p e l.

De bevolking van Cuerne werd Zondag nacht 
opgeschrikt door het kleppen der alarmklok.

Iedereen sprong uit zijn bed, trok in der haast 
eenige kleaderenaan en verliet zijne woning. Geheel 
de gemeente was door een helsch vuur verlicht, 
komende uit de richting der Harelbekestraat.

Daar was rond 1 ure schielijk een hevige brand 
uitgebroken in de groote vlasfabriek van de ge
broeders Honoré en Jozef Allegaerts.

Het vuur was door eenige personen bemerkt, die 
seffens het alarm gaven.

De pompiers van Cuerne waren spoedig ter plaats, 
alsook deze van Kortijk, die den brand van uit 
de stad hadden bomerkt en met hun materiaal waren 
ter plaats gesneld.

Onmiddelijk werd met behulp van personen van 
Ceurne alles in het werk gesteld om het vuur te 
beperken, dat echter tengevolge van den hevigen 
wiad — het was eea echt orkaaaweder — vruchte
loos was.

Geheel de fabriek die na korten tijd slechts een 
vuurpoel vormde, is ten gronde afgebrand met al
les wat zij bevatte, zooals 5000 kilos gezwingeld 
vlas, werkalm, machien.

Inmiddels waren, tengevolge van den hevigen 
wind, de vlammen overgeslagen naar de vlasfabriek 
van den hoer Droesbeke, staande op slechts 
30 meters afstand van de vlasfabriek Allegaerts.

Ook daar viel aan blujschen niet te denkenen 
insgelijks na weinigen tijd werd geheel de fabriek 
met gausch dea iahoud, de prooi der vlammeu. 
De schade aan de fabriek Allegaerts wordt geschat

S T A D S N IE C J  W S .
De goede onderpastor van het H Hort is dinsdag 

overleden ’ t Was lange dat Hij ziek was, elkeeu 
wist het. Da goedheid en de dienstveerdigkeid van 
zijnen geliefden Heer Pastor ontsloegen Hem van 
veel werk in de Kerk en op de parochie, maar 
zoolang het eenigzins mogelijk wa3 ging Hij toch 
regelmatig het H. Misoffer oplragen. Sedert eenige 
weken en had Hij de krachten niet meer om naar 
de Ksrk te gaan. Hij moest te bei blijven en ging 
8tillekens aan naar den Hemel. Dan Zaterdag binst 
de Missie vroeg Hij zelf om berecht te zijn. Hij 
en had maar één verlaagen meer : te mogen naar 
den Hemel gaau. ’t Was een voorbeeld van ver
duldigheid — Dinsdag morgen zei Hij dat het 
ging sterven zijn ; met dea treia van 10 ure 
kwamen nog familieleden toe, en Hij sprak nog 
met hen en zei dat Hij toch zoo gelukkig was. 
Rondden noen zag Hij zijne moeder, zijne zusters, 
zijnen Pastor, onderpastor De Baecker, de zieken
zuster bij zijn sterfbed staan, en zei Hij : « ’k ga 
u nog eens mijnen priesterlijken zegen geven» 
en terwijl al de aanwezigen geknield voor het 
bedde zaten en in tranen losbarstten, vereenigde 
de stervende-al de Hem blijveude krachteu vouwde 
de handen en gaf den zegen.

De snikkende moeder kwam nevens het bed 
staan van haar stervenden zoon priester — deze 
zag het, deed pogingen om hare hand te nemen, 
hield hare hand vast in de zijne geklemd, keek 
beurtelings van ’t kruisbeeld naar eea beeldje vaa 
Onze Lieve Vrouw van altijddurenden bijstand en 
naar zijne be ninde moeder en gaf den geest eenige 
minuten na 1 ure.

Welke schoone dood voor dien verdienstelijken 
priester !

De begraving is gesteld op Dinsdag 23 November, 
te 10 1/2 ure.

Binnen stad zullen er geene doodbrieven gezonden 
worden. A.1 de familien vaa Iseghem en in ’t bij
zonder de parochianen van het H. Hert worden 
tot de begraving uitgenoodigd.

— Ter gelegenheid van het M. C E C IL IA -
F E B S r ,  zal het muziek der Jongelingen-Con- 
gregatie morgen Zondag om 5  ure stipt in de 
zaal der Congregatie een muziek avondfeest 
geven, met de walw.llende medewerking van 
de Zangmaatschappij « D 21 Mandelkoor », en 
waartoe de eereleden en hunne familie uitge
noodigd worden.

S P E L W I J Z E R  :
I D E E L  :

1. « Béarnais » Stapmarsch . . . Gurtner
2. « Eburonen » Openingsstuk . . Kessels.
3. « Edelweiss » V a l s .......................Turine.
4 « Onze Vader » (Mandelkoor.) . Waltman.

T U S S C H E N P O O S  —  S Y M P H O N IE .
1. D orp s fees t ....................................... G illet.
2. G rootmoeders Spinnewiel . . . G ille t.
3. Amerikaansch Interm ezzo. . . Jessel.
4. Het Hamerken van. denG juism id  Eilenberq.
5. C ake-w a lk .......................................  A tzler.

II . D E E L .
1. « Jubellied » (Mandelkoor) . . X .
2. « Jeanne d’Arc » Stapmarsch. . Bontjean.
3. « De Peerlenrisszher » fantasia . Bizet.
4. De 7- Fantasia van ...................... Morinier.
5 . Rondo voor kleine flu it . . .  X .

Wees zoo goed a u. b. geen kinders mede 
te brengen op tijds te zijn en uwe uitnoodi- 
ging te toonen om alle misverstand te voorkomen.

Maandag 22" om 8 1/2 uren zal er in St. Hilo- 
nius kerk een solemnele mis gedaan worden 
ter eere van 'de H. Cecilia, en 's avonds om
5  ure lof, waartoe alle werkende en eereleden 
uitgenoodigd worden.

— Maaniag laatst niettegenstaande het slecht 
weder, waren er 133 aanwezigen in de lessen 
van Boekhouden.

Belangrijk Bericht.
Uit oorzaak van te kort aan kracht in de 

stadselectriciteit is het verboden te werken 
met electrieke motors tusschen 4 1/2 uur en 
8 uur ’s avonds.

De overtreders zullen onm'ddellijk den stroom 
afgesneden worden. De Burgemeester,

Fr . B R A L. 
Iseghem, 17 November 192).
Die maatregel is voorzeker genomen ten 

voordeele van de bevolking om in huizen en 
straten behoorlijke verlichting te kunnen geven. 
Dat is goed. Het etectriciteitsgesticht werd toch 
ingericht eerst en vooral tot verlichting van 
huizen en straten. De motorkracht en komt 
maar op tweeden rang.

Doch, ’ t is spijtig, die maatregel heeft ook 
een slechten kant : sommige werkhuizen wor
den genoodzaakt stil te leggen, en vele werk
lieden zullen moeten min werken en de bazen 
min voortbrengen. Kan er hiertegen niets ge
vonden worden ? Misschien ware ’t vóordeelig 
’ s morgens vroeger aan ’t werk te gaan. — 
Kan de electriciteitscommissie geen middel 
vinden om ook de motorkracht te kunnen be
houden den dag door ?

De stad aanveerdt het princiep en de prak
tijk van de electriciteit te laten dienen tot mo- 
torkracht. Allerbest. Maar waarom dat ook 
niet mogelijk maken voor den kant van de 
Ingelmunstersche kalsijde ? Sommigen zitten

daar met kostelijke installaties, die hun geen 
voordeel geven, om iesw ille  dat ze geenen 
stroom krijgen. W aarom  de stadselectriciteit 
ook niet ten dienste stellen van dien kant ? 
W aarom  moeten die menschen uitgesloten 
blijven ?

— Donderdag namiddag werden verschillige
honderden kilos koper aangeslegen in een huis 
uit de K reke ls traa t. ; .

—  Zondag laatst hoorden we in de groote 
kerk de volgende meêdeeling : De klokkeluiders  
vragen 3 fr. per pooze luidens —  er z ijn  '3 
mannen noodig voor hét luiden — dus elke 
pooze kost 9 fr. —  De parochianen, die b ij de 
eene of de andere kerkelijke plechtigheid, ge
luid begeeren, moeten den koster verw ittigen  
en 9 fr. betalen per pooze.

—  Morgen Zondag, Ceciliafeest in de Con
gregatie voor alle leden en eerleden en hunne 
familie. —  En M aandag noen feestmaal voor 
de muzikanten. Ze speelden menigen keer 
buiten tot genoegen van honderden Iseghem- 
naars ; ze mogen nu smakelijk binnenspelen, 
’t Zal hun ook fleugd doen ! Leve Cecilia !

— De Eerw . Heer De Ryckere, onderpastor 
van Emelghem, wordt dienstdoende pastor te 
Oudecappelle, bij D ixm uide. Onze beste ge- 
lukwenschen.

— Zondag aanstaande om 6 ure zeer belang
rijke Vergadering voor dan Haarkappersbond bij 
T h. V a n d e w a e te r e ,  Groote Markt Iseghem.

S T A D  I S E G H E M .
Dinsdag 23 November aanstaande om 2 ure stipt, 

zal er in de zaal van « het Vredegerecht », Markt
straat, eene vergadering gehouden worden, voor 
het bespreken van het inrichten eener maatschappij 
tot het bouwen van goedkoope woningen.

Mr Vons, toegevoegd Sekretaris van de Nationale 
maatschappij voor goedkoope woningen, Brussel en 
M. Thielemans, vlaamsche voordrachtgever zullen 
er het woord voeren.

De vertegeuwoordigers van openbare instellingen, 
nijveraars, handelaars ea personen die belang stellen 
ia het werk der goedkoope woningon worden 
vriendelijk uitgenoodigd deze vergadering te willen 
bij wonen.

Iseghem, den 16 November 1920.
Namens het gemeentebestuur : >

De Burgemeester,
F. BRAL.

Sterfgevallen.
Dinsdag 16 November, overleed alhier Eerw. 

Heer Berton, onderpastor op de parochie van het 
H. Hert. Nederige priester des Heeren, heeft hij 
op deze pirochie gewrocht alwat hij kon tot ziele 
zaligheid der parochianen, en ’t welzijn zijner 
medeburgers. Hij was vaa de kloekste niet, en 
niettegenstaande dat, deed hij meer dan hij kon. 
De oorlog ea Duitsche bezettiag trof hem. Geheel 
zijn huis wierd bezet door de Duitsche soldaten, 
en in de laatste! oorlogsmaanden diende het tot 
« Deutsch lezenzimmer ». Hij bleef toch vol moed, 
niettegenstaande de, droevige kwaal die zijn ge
zondheid . landurig voort ondermijnde, en hem 
nu zoo vroegtijdig doet ten grave dalen. Binst 
den oorlog herbergde hij ten zijne huize eenige 
zijner famielieleden. E H. Maernoudt, Pastor van 
Rollegliem-Cappelle, die door de Duitschers opge
zocht wierd om gekogeld te worden, wierd in 
den beginne verborgen gehouden bij de E. P. 
Capucienen van Iseghem, maar daar het aldaar 
onveillig wierd ter oorzake de Duitschers een 
lazaret in ’t klooster openden, verhuisde deze geest- 
lijk heimelijk naar de onderpastorij. E.H. Maernoudt, 
verbleef aldaar 5 maanden tot wanneer hij in 
metserkleederen vermomd naar Gent uitweek.

Het weinig dat E. H. Berton in die droeve 
jaran te eten had, deelde hij nog met zijne huis- 
genooten, wanneer er niet genoeg en was om 
voor hem alleen, hij die het zoo noodig had, goed 
gevoed te worden.

E. H. Barton is de tweede onderpastoor benoemd 
op de parochie van ’t H. Hert. Zijn voorzaat was 
E. H Lagae, thans onderpastoor te Aertrijcke. 
Hij is de tweede dienstdoende Priester] dezer 
nieuwe parochie die sterft, de eerste was E. H. 
Jacob, eerste pastoor, overleden in Mei 1909. Toen
E. H Barton onderpastoor wierd te Iseghem op 
’ t H. Hort, ging E. H. Fove', onderpastoor op 
St. Hilonius pastoor zijn naar Staceghem, en E. 
H. D’Hulster gewezen pastoor op St. Hilonius 
dan pastoor te Moscroen, rustend priester gaan zijn 
naar Brugge, on eerekanoniek benoemd, en E H. 
Delaere benoemd als onderpastoor op St. Hilonius.

De parochianen van Iseghem wezen den eerbied- 
weerdigen afgestorven priester in hunne gebeden 
indachtig. Dinsdag 23 November, om 10 1/2 
wordt hij plechtig geuitveerd en begraven.

L ijs t der bekende overledene dienstdoende 
Heeren Onderpastoors der parochiën van 

Iseghem :
1. Joos Vanlangermeersch, bij staat bekend op 

de dischrekeningen der jaren 1500 door de betaling 
over zijne doodschuld van 6 schelen.

2. Mathias de Valliers, hij overleed den 13 Maart 
1673. Drie dagen voor zijne dood maakte hij zijn 
testament. Daarin bespreekt hij dat er « sal ge- 
daen worden eenen vollen dienst naer Costuyme 
ende dat men op den autaer sal stellen, twee witte 
keerssen van alfve ponden an de baere ende een 
pont wit offorwas... Daerenboven dat mijn 
lichaem sal begraven worden in O. L. Vrouwe 
koor ende dat men tot lavenisse van mijn siele 
sullen gelosen worden twee hondert missen tot 
seven stuyvers elcke misse. » Verders geeft hij 
zijn goed aan kerk en disch alsmede aan Jake, 
Pau wol, Philip en Pieter Caytan.

3. Jacobus Da Poortere, in 1673 benoemd. Hi J 
wijdde het nieuw vaindel van de Gilde van St' 
Barbara den 8 Sapt. 1630, stierf den 6 Apri  ̂
1707 en wiord in de hoogkerke begraven.

4. Hilarius Van Oost, geboren te Iseghem, den 
23 Mei 1709 overleden den 29 December 1737 ,

5. Felicianus Van Overschelde. ..Hij deed alhier
9 maanden dienst en stierf den 25 Juli 1740, 
oud 39 jaren.

6. Rochus iJosseeuw, geboren te Kortrijk 12 Oct. 
1733, overleden na drie jaar dienst op Iseghem, 
den 7 Nov. 1770 en ’s anderendaags ■ op het 
kerkhof bij de zuiderdeure begraven.

7. Felix Berten, van Wervick, was onderpastoor 
in 1776, deservitor in 1786 en stierf den 12 Aug. 
1792, oud 39 jar«u.



8. Prauciscas De Ceuninck, van Caeskerke, be
noemd in November 1808, overleden den 6 Jan. 
1815, oud 33 jaren.

9. Felix Pollet, geboren te Thourout in 1809,
wierd de eerste vierde onderpastoor Van Iseghem 
op St. Hilioniusparochie den 13 Aug. 1839, 
en was broeder van wijlen Heer Charles Pollet, 
hoofdonderwijzer der gemeente school. Hij gaf 
zijn eervol ontslag den 31 Aug. 1879, en over
leed den 9 Januari 1886.

De jaarwedde door het gouvernement aan den 
vierden .onderpastoor tQegestaan van 1 Jan. 1840 
voort wierd ingetrokken ten jare 1884.

10. Henri Veys, geboren te Brugge in 1812,
was onderpastoor van 13 Juni 1844 tot zijn over
lijden 5 Maart 1848. M. Veys stierf van den 
tyhhus dien hij onder het waarnemen van zijne 
heilige bediening betraapt had te Cachtem als 
wanneer Pastor Ghekiere van de heerschende 
ziekte overleden was, en de onderpastoor ook met 
de koorts geveld lag. M. Veys was de laatste 
onderpastoor van Iseghem die de aloude kapelannij 
bewoonde. Zij stond tusschen de kapel van de Congre
gatie en de moeshof der pastorij en verdween 
rond het jaar 1850.

11. Berton, geboren t;e Bossuyt in 1873, priester 
gewijd den 23 December 1899, onderpastor te Lis- 
seweghe in 1903, te Iseghem benoemd in December 
1911, overleden deu 16 November 1920.

Burgerstand -  iseghem
GEBOORTEN :

Roger Josson, zv. Arthur en Amata Debal.
—  Cyrille Deboo, zv. Aloys en Irma Wallays.
— Antoinette Gheysens, dv. Emiel en Silvia 
Segers. —  Roger Ssynaeve, zv. Emiel en' Justina 
Claeys. —  Gerard Soens, zv. Honoré en Elisa 
Debrabandere. — Gaston Nyffels zv. Gus'.ave en 
Juliana Parmentier. —  Paula Delaere, dv. Camille 
en Germane Seynaeve.

STERFGEVALLEN :
Clementina Sagaert, 21 j. zb. dv. Petrus en 

Maria Coppens. —  Gerard Deblauwe, fabriekw. 
21 j. echt. Elisa Perneel. —  Irma Spillebeen, 
zb. 13 j. dv. Julius en Helena Verfaillie. —  
Karei Berton, onderp. 47 j. zv. Jean en Marie 
Da Fraetere. —  Julius Neirynck, rentenier, 80 j. 
zv. Bruno en Natalie Dierick. —  Aloysius Par

mentier, borstelm. 57 j. zv. Charles en Pharailde 
■ Staès. —  Karei Allewaert, zb. 75 j. echt. van 
Melanie Sabbe.

HUWELIJKEN :
Petrus Cousinne, landb, 56 j. en Elisabeth 

Wallaert, huish. 41 j. —  Louis Baudoux, peerdesmid 
29 j. en Angele Barbier, bottienst. 32 j.

Ro QER AMEYE
H AND ELS'NGÉN I 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 

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. Waarneming 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  : en  Donderdag van  2 tot 

5 uur.

M A R K T P R IJZE N .
KORTRIJK. 9 Nov. — Haver, 95 tot 000 ; 

peerdeboonen, 100 tot 100; aardappelen, 35 à 00 
Boter 14 à 00.00 fr. de kilo; eieren 't stuk, 0,90; 
koolzaadolie, 395 tot 000; lijnzaadolie, 385 tot 
000; koolzaad 14) tot 000 ; lijnzaad, 125 tot 
00 >; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken; 
8 } ; sodanitraat, 111.00 ; ammoniak. ISO-OOO, 
suikerij, 160 tot 0 ; duivenboonen, 68 tot 67 
hooi, 25 tot 33; strooi, 21 tot 22.

§  OPENING VAN HET HUIS f
!  V .  | W O Y Ä E f ? T H © E Y O L O E f * E  §

Rousselarestraat, 6 ISEGHEM

K U N S T - F O T O
M O D E R N E  I N ' R L O E i r i I S r a

Laatste nieuwigheden met de papierea Gevaert op Chloro-Bromare
FOTO-SCHETS, SANGUINE

. __  KADERS IN A L L E  STIJLEN  —

W IS S E L K A N T O O R
G O D F R I E D  V A  NT E B O K H O U T T B  

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 %  volgens termijn. 
Aflevering van Checks op het Buitenland. 

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

KOSTELOOZE INLICHTINGEN.
BUREELEN OPEN ; A lle  w e rk d a g e n , v a n  9 to t  12 1/2  en  v a n  2 to t  5 u re .

AMERICAN RETRO-EU M COM PAG NY

VERKOOP IN ’T GROOT EN IN T  KLEIN
van

•  • •  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
K o o r a t n a r k t ,  1 1 ,  G - a ï S T T .  T a l e f o o r i Q s n t  1 1 1 4  

A u d a n a s r d e  0 7

CEMENTS : Kunstm atige, natuur, en romeinsche ciment 
KALK : M estkalk, plafoneerkalk en landbouwkalk  
STEEN : Boomsche, Kempische, façade en andere steen 
DAKPANMEN : Platte, Boomsche, glazen en cementpannen 
TEGELS : Cement, Ceramieke, Boomsche en faience tegels

Plafoneerlatten, Plaaster, Plafonesrhaar en alle andere bouwstoffen.
CEMENTFABRIEK TE VAULX EN WONDELGHEM 

CEMENTVLOEREN EN EEN CEMENTPANNENFABRIEK TE GENT.

Spoedige bediening. — Vraagt onza p rijzen ,

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

4.64 1/2 
53.62 1/2 
94.27 1/2 
21.00 1/2 
15.40 0/0 

197 0/0 
239 1/2 

57 0/0 
293 0/0 
208 0/0 
202 0/0 

13.20 0/0 
22 1/2 
iS 1/2

4.74 1/2 
53.87 1/2 
94.77 1/2 

23 1/2
15.40 0/0 

201 0/0 
243 0/0

ól 0/0 
299 0/0 
212 0/0 
206 0/0

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

Zeer e e r lijk e n  Burger
zoekt plaats voor goede en trouwe bediening. 

Zieh te bevragen bij den uitgever van het blad.

AUTOSCHOOL,
Gentschen Steenweg-, S I ,  K O R T H IJ 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 irijstraat, 10 

Zelfde scholen te Brussel, Antwerpen, enz.

Zeer Goeden Slijpsteen
te koop, 109 en 11 Rousselarestraat, Iseghem.

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

MADELEINE MYLLE
24 , M E E N E N ST A A T ,

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

C O R S E T S  O P  I V Æ A . A . T  
Trouwe bediening. —  Verzorgd werk.

Keus van fijn  m et de hand gemaakt ondergoed.

T E  V E R K R IJG E N  BIJ

PIETER MYLLE
alle benoodigheden voor Kleermakers

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

In ’t groot en in 't klein.

I  r *  f -  » I I  y  p  r"  I I  om het aankoopen of 
L C t  N  I  i i U v L i i  bouwen van huizen 

te vergemakkelijken worden aan zeer gem a
tigden intrest en met gemak van betaling door 
het « B E L G IS C H  G R O N D K R E O IE T  » toege
staan .

Voor verdere inlichtingen wende men zich bij 
Ph. VERBEKE, R aussalare ïtraat, 25, Iseghem

Schoone vensterram en m et glas en sloten
te koop bij M . A M E Y E -D E C L E R C Q , G ent
straat, 21, Iseghem.

V E  EtVOERDIENST.
E R N E S T  D E V O S , Bruggestraat, 29, Iseghem 

zal regelmatig alle weke rijden naar Moscroen 
den M aandag, den Donderdag naar W ervick  
en Meenen.

GEVRAAGD :
EEX G0EDEV KLOSSEZ VGER

voor Borstelhoutan 
Goed loon en verzekerd w erk. 

M aria-H endrikastraat, 8, St Amandsberg bij Gent.

OPENBARE VERKOOPING van

DRIE WOONHUIZEN
te ISEGHEM, Gentstraat.

De Notaris VANDE MOORTELE te Iseghem, zal 
openbaarlijk te koop stellen :

STAD ISEGHEM, Gentstraat.
Koop 1. — Een HUIS van twee woonsten, groot 

3 a. 50 ca. kad. sektie B nrs 490e en 490f. en ex 
491b.

Gebruikt door P. Mannes aan 12 fr. en Jufvr. Va 
Ruymbeke' mits 10 fr. beide te maande.

Koop. 2. —  Een WOONHUIS met erve, groot 3 aren, 
kad. sektie B. nrs 490d en ex 491b.

Gebruikt door Jules Sabbe mits 12 fr. per maand1 
Recht van samenvoeging. —  1/2 O/'.j Instelpenning.

Z i t d a g e n  :
INSTEL : Donderdag 2 December 1920.
OVERSLAG : Donderdag: 16 December 1920, om 2 ure 

3 ure stipt ter herberg “ DE QROOTE HERT „ Markt
straat, Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING 
van twee

WOOMUIZGNeiiLAND
waaronder

Een schoon RIÏXTENIERSHÜIS
— te CACHTEM. —

De Notaris LE CORBESIER te Isediem, zal met 
tusschen komst van den Notaris B (SSU ïT te Rambek». 
openbaar verkoopen :

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

hankelijkhèden, serre en hof, groot 10 a. 81 c. Sektie 
A, nummers 275h, 275k en deel van 275i, 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. S 3<tie B, nam 
mers 729a en deel van nummer 727a, boom en haag 
prijs 200.

KOOP I V. — Een partij Zaailand, groot 20 a 35 c. 
Sektie B, deel van nummer 727a boom en haagprijs 300 fr.

Koop 3 en 4 gebruikt door Petrus Dameyere, tot 1 
Mei 1928 mits 150 fr. ’sjaars, lasten vrij.

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

Z I T T I N G E N  :
INSTEL op Vrijdag 2G November 1920,
TOESLAG op Vrijdag 10 December 1920 telkens om

2 ure namiddag ter herberg “ St HILONIUS „ bewoond 
door Heer Frederick Kerckhof.

1/Ü »/o Instelpenning.
De Koopers worden verzosht hun trouwboekje of een 

uittreksel hunner geboorte mede te brengen.

O P E N B A R E  VERKOOPING van

E E N  W O O N H U I S
ten d ienste  van B a k k e r ij

staande ea gelegen
t e  I S E G H E M  (Winkelhoek)

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

STAD  ISEGHEM
Een WOONHUIS, ten dienste van Winkal en brood

bakkerij, met zwingelkot; stalling, afhankelijkheden 
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 Chrïstiaens ; 
oost, Gamiel 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, te Iseghem.

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

O P E N B A R E  VERKO O PIN G  
van twee schoone

WOONHUIZEN m e t  HOF
dianende voor H a n d d s h u iz e n  

Rousselarestraat nros 29 en 31, te  ISEGHEM.
De Notaris LE C011BESIER 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 Rousselare
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 1 Februari 
1923, mits 1200 fr. ’s j iars, betaalbaar per 3 maanden 
op voorhand. Boven de lasten.

Koop II.
Een WOONHUIS dieastig voor winkel, afhanldijk- 

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

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

De samenvoeging zal 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
selarestraat, te Iseghem.

1/2 0/0 Instelpenning.
De koop9rs worden verzocht het trouwhoekje of een 

uittreksel uit den geboorteakte mede te brengen.

V E R A N D E R IN G  V A N  W O O N S T
De Fabriek van alle slaoh vau MEUBELS en 

MATRASSEN
Alex. Roose-Vuylsteke, Gentstraat,

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

(nabij de St Hiloniuskàrk)

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

i V a a i n l o o z s  ; i a t s a l i a p p i j  g a s t i c l i t  i n  1 8 3 S
Maatschappelijke zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

H  V P i  I T  jI  f ü1 \Tf V l l ï ?  V  °P d3ii voet vau merkelijk verminderde tarieven zonderr i l  F i J l  t l B . & A . L E i ü . ’I M l r L i . l  vooraf^ and0Ujk0 ko8ten namelijk om het aankoopen
van Huizen en Granjen en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.

(Geld opvolgentlijk gestort binst den loop der werkingen zonder verlies van intresten).
, RECHT van door La Royals Balgs, mits eene zeer gematigde premie de terugbetaling, bij

sterfgeval, te doen verzekeren vau bet verschuldige kapitaal.

— Lijfrenten en Levensverzekeringen —
A h l i f r a t i a n  h 1 IJ) n /  gewaarborgd: 1° door overeenkomstige pandleeningen ; 2° door
v / U U g d t l d l  F I u / o  maatgohapp3lijk kapitial en de voorbehoudingen (17,000,000).

De Algeinnne Spaar- en Pensioenkas eu het Atnortissemantsfonds van da Leeaing van den Onaf 
hankelijken. Congostaat bezitten voor 8,400,000 frank van die obligatien.

Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders geheeten worden.
Yoor de pandleeningen, den aankoop der obligatien, hunne terugbetaling en de betaling der 

koepons zich wenden tot den heer 0MER 3A£Ï, Wisselaar, 1, St-Jorisstraat, KOïTttJK.



TE KOOP
Eene goede breimachien, zich te wenden bij 

V. Clément, « In de gouden Leeuw ».

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.

BIERHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
OP VATEN EN IN FLESSCHEN

r i i r a
KASTEELSTRAAT, 10

-  I S E G H E M  “

Extra Stout en Jannekens bier
van de HoMbroiiwarij Gslirosders CalleMiit, Wieze

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

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

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 R S

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

TROUWE EN SPOEDIGE BEDIENING

b i j  C y n i e l
8 , f?e e p e :F s fc t* a a b  E f l ïE L r G M E J W  (Dam).

Studie van den Notaris Vande Moortele te Iseghem.

T C J i t  t e r  h 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 EMELGHEM, 

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

Moortele te ISEGHEM.

HUIS

0. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
S t Hiloniusstraat, 6 , ISEGH EM . 

Vensterglas, Mastiek, enz... Verfwaren, 
Vernissen, Meubelpapier. 

Bereiding van alle slach van verven voor die wil 
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 .

NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS!
SCHURFT EN JICHT

van alle gedaante genezen door

Onction Angelini aan 5,50 fr.de pot.
Rlmmatism en Flerecyn

verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

E l c x i t *  P l ) i l i f > j s > a t * b
a lle e n  te  v e r k r i jg e n  in  d e  

APOTHEEK

LALEMAN-GHEKIERE
Opvolger van A. RODENBACH.

B r u g s t r a a t , 2 ,  I S E G H E M .
a lw a a r  u it le g  en  g e b r u ik w i jz e  u z u lle n  
v e r s c h a f t  w o r d e n .

GENEZEN ?
Mijnheer FL  LALEMAN-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 hertehjken dank groet ik U.
ARTH. VANSTEENKISTE Roeselaerstraat 73.

HUIS VAN VERTROUWEN
' T  GOUDEN SCHAAP

Wilt gij goede en goedkoope, luxe of gewone

M ATRASSEN
OP MAAT

i n  S c h a a p s w o l ,  F l o c o n s ,  O i 'in s  
Z e e g r a s ,  K a p o k .  J P lu im en  e n z .  a l s o o k  
R 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 Allew a e r t - P a r m  e n t i e r
M Â -T iS & S N T A S Ç E S  

St A-oaaodstraat, 5, ISEGHEM
(licht bij St Hiloniuskerk)

Spacialitait van goe i gezuiverd Windhaar 
met ondoordringbare Tijken

Ik gelast mij ook met alle herstellingen ten huize.
Prijzen buiten alle 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. DECOUTERE-DENYS
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 Doodsbeeldekens
gemaakt in 24 uren

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

Bijzondere Prijzen voor Huwelijksgroepen

M.
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  t e n  h u i z e .

Huis Ed.MAES-NAERT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

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

HUIS MOENAERT-NOPPE
29, Rousselarestraat —  Iseghem.

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

O D È O J S T  — — —
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 S  H E R S T E L L IN G E N
VERZORGD WERK — TROUWE BEDIENING

-  INKOOP -  VERWISSELING —

SUIKERBAKKERIJ 
Yan Laf)de§l?eff)

GRAVINNESTRAAT, 24,

■------------  I N 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 en Damen in goud, zilver en nickel 
Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen 

Groote keus van Ringen en Kettingen
TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen  

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

DEVIS en TEEKENIM3 worden op vraag gemaakt 
van goud- zilveren en diamanten PARUREN 

OPSCHRIFTEN en NAAM LETTERS
WORDEN GEGRAVEERD  

ALLES W 3R 0T TEN HUIZE
-  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. -

O hocolade —  JPralianen
BIJZONDERE KEUS VAN 

SCHOONEenFIJNE GEBAKKEN
voor Doopen, Huwelijken en andere feesten 

Voortverkoop in 'tg rootvanS u ikerb akkerartike ls
BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

H E R O P E N I N G
van het Huis

J. Vanhndeghem-Beiiieghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

ALLE SLACH VAN BENOODIGHEDEN
VOOR

— KLEERMAKERS en KLEERMAAKSTERS — 
ZIJDEN, PAENE, ROUWFLOERS 

Groote keus van lijnwaadartikelen 
voor Dames en kinderen. 

D00PKLEEDEREN —  COLS —  CRAVATTEN 
Speciiliteit en groote keus van 

GORSETS Merk H D B.

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

Spaarboekjes 3.60 0 /0 ,  Reoteboekjes 4 0/0. 4.25 0/0 en IS O  0/0, Yrij Yan lasten
DEPOTREKEN1NGEN A A N  ZEER VOORDEELIGE VOORW AARDEN

A A N K O O P  en V E R K O O P  yan Fransch, Engelsch ea Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen b ij

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

G. HOET-ANNE, 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 W E N

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

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

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

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoegen. 
Specialiteit van thermometers voor broeimichienfcn, brouwerijen,'baden en kernen ; maxicàathermometers ; 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz ..

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

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tagen de Naordstraat, Rousselare.

Robert DEVOLDBR-VERSCHÂEVB
Schilder-Glazenmaker 

de Pélichystraat, 18, ISEGHEM

Hout- Marmer en Sieraadschilderingen
VERWEN EN VERNISSEN

GENADIGE PRIJZEN. SPOEDIGE BEDIENING.

Met dezen breng ik het publiek ter kennis 
dat ik mij kom te vestigen 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 -  E N  V R O U W S T O F F E N
iSlleg-oederen  

W itte en Fantasieartikelen
Bijzonder assortiment van

HEMDEN, COLS en PLASTRONS 
.................. ..................................................  .  ■ — ............i  ...........

ANTWERPEN’S

B O U W -&  H YP O TH E E K  B A N K
Naamlooze M aatschappij.

Maatschappelijk Kapitaal : 5,000,000 frank.
Z e te l: N r i 3 , Twaalfm aandenatraat, A N T W E R P E N .

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

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

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

Wend U in vertrouwen tot onze Agenten 
uwer streek ; zij zullen U alle gewenschte uit
leggingen nopens SPAARBOEKJES, KASBONS 
<& O b l i g a t i e s  verstrekken. 

AGENTEN :
Mr Florent Behaeghe-Mulier

iGemeenteontvanger,
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achilie Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost
Handelaar, W inckel St Eloi.

IN DE GOUDEN PLUIM

Cyrille SiatobmTaaâommsle
de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

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

satine laine, moirette en zijde
-  WITTE en GEKLEURDE MANSHEMOEN -  

ELLEGOEDEREN, enz.

Doctor H. Van Quaethem 
specialiteit van Tanden en Gebitten

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

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, G4, ISEGHEM.

J ava S te rk  — D u b b e l S terk  
^W estm inster S to u t  

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

HANDEL in KOLEN.

A lvoren s nice inkoopen te doen voor het 
aanstaande winterseizoen kom t zien en over
tuigt u van de nieuwigheden en bijzonder 
voordeelige prijzen der PELSWAREN die ik 
u kan aanbieden

Th. SCHOENFELD
34, Hoogpoort, 34,

GENT (dicht bij het Stadhuis),
-Bewaren en veranderen der pelterijen in de 

beste voor waarden.

Men vraagt metsers, plafonneurs, 
schrijnwerkers enz., voor den 
heropbouw van de streek van 
DIXM UDE en omstreken.


