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IDE GROOTE MISSIE.
Dezen avond begint de groote missie voor 

geheel de bevolking van Iseghem.
Waarom die missie ?
Is er een mensch op Iseghem die niet en 

r anveerdt dat er een God bestaat ? ’t Is  te 
■eggen een oneindig opperwezen dat de schep
per Heer en Regeerder is van Hemel en 
barde ? —

God is Heer en Meester van al het gescha- 
bene dus ook van alle menschen.

M aar als dit waar is, dan moeten de men- 
ichen plichten hebben jegens God. D it tweede 
|volgt uit het eerste.

W elke zijn nu die plichten ? God en de 
.. K erk  doen ze ons kennen. De menschen 
loeten God aanbidden en dienen —  anders 
fare er geene erkenning van het goddelijk  
ezag ; de menschen moeten hunnen naaste 
“rbiedigen en beminnen —  anders ware er 
jeene overeenkomst in de samenleving. Nu , al 
lie plichten jegens God en jegens den naaste 
lijn voorgesteld in de 10 geboden Gods en 
[e 5 geboden der H . K e rk .

Maar worden die geboden altijd  onderhouden?  
ïjn er geene die de zondagmis verzuimen, 
ie den vrijdag vleesch eten, die hunnen Paschen 
iet houden, enz. ? Sommige menschen weten 
eheel wel dat ze daarin in foute zijn .
En wat is er het gevolg van ? Er komt 

!ti oogenbük van sterven, ’t Lichaam van den 
lensch sterft, maar zijne ziel b lijft eeuwig 
ven. Zal die ï ie l  gelukkig zijn ? Zulk leven, 
ilke dood, zegt het spreekwoord.
Nochtans is er één mensch die niet geerne 
elukkig is op de wereld ? Is  er één die niet 
serne gelukkig zou zijn in het eeuwig leven ? 
imaar om eeuwig gelukkig te kunnen zijn , 
m naar den Hemel te gaan, moet de mensch 
sdaan hebben wat God en de H K erk  hem 
ileggen door de geboden.
Daarom is die missie ; om aan het volk al 
e groote waarheden op een slaande w ijze  
oor oogen te leggen ; om de zondaars tot 
od te doen terugkeeren. om de deugdzamen 
versterken in het goed.
:n 't en is waarachtig niet te veel dat de 
nschen op eene bijzondere w ijze  bezig zijn  

et God en peizen op hunne ziel. G ij doet 
loveel voor uw tijde lijk  w elzijn . W aarom  
iet zorgen ook voor uw eeuwig g e lu k?  Is  

ziel niet veel meer weerd dan uw  lichaam?we :
Profiteerd dan van die missie ; ’t is voor 

w elzijn .

tleg over het invullen 
der belastingsformulieren.

De formulieren voor de « Belastingen op de 
ïkomsten » brengen de tongen in beroering. Menig- 
iu ziot niet al te klaar hoe hij het zal aanvatten 
t in te vullen ; velen zeggen, ik zal niets in
dien, anderen ik zal zal ze laten invullen, enz. 

raad u allen aan ze zelf in te vullen ; vult 
ze niet in, dan zal de fiscus (ontvanger) het 

ten in uwe plaats en ik geloof dat gij zelf beter 
lor uwe belangen zult zorgen dan de beste ont- 
»nger ; gaat ge naar iemand anders ge moet 
in uiteendoen alles wat gij bezit en over ’t al- 
meen loopt men daar liever niet mede langs de 
raat.
Daarom vul het zelf in, en wij meenen u te 
«gen zeggen dat het zoo moeilijk niet is als 
I wel denkt. Neem dus uwe formulieren en volg 
it met ons. üw formulier is verdeeld in drie 
ikken of afdeelingen.
1) waarin gij moet opgeven den staat van uw 
lisgezin.
2) draagt voor titel : Bedrijfsbelastingen en is 
vier groepen verdeeld.

3) spreekt over supertaxe en bevat links uw in
men en rechts uwo lasten.
Wij zullen nu ieder van deze drie vakken of
elen afzonderlijk beschouwen.

I. S ta a t van uw gezin .
Er zijn negen verschillende kolommen ; de eerste 
ir vult ge in met uw adres ; de volgende ko- 
m 5 vult ge in met te zeggen of ge gehuwd

of niet of weduwnaar.
Voor de vier overblijvende kolommen van het 
:ite deel moet iedereen nu zien of hij ze invullen 
et of niet ; daarin wordt de toestand van uw
isgeziu gevraagd. Namelijk gij moet er aan- 
iden of er personen waren te urnen laste op
Januari 1920. Welke personen zijn er nu die 
men aanzien worden als zijnde te uwen laste,
i) Kinders o f kleinkinders die meer dan 8 
ir oud zijn, (maar dus nog niet werken) die 
«ten kotneu in kolom 6;
b) Kinders o f kleinkinders die minder dan 
jtar oud zijn, kolom 7.

c) ouders, van man o f vrouw ofwel broeders 
en zusters in kolom 8. — Maar vergeet niet dat 
ze moet een last zijn ; dan alleen moet ge ze 
opschrijven.

In kolom 9 wordt gezegd of het broeders of 
zusters of ouders zijn.

Daarmede is het eerste deel afgeloopen. Bezien 
wij nu het jtweede.

I I .  B e d rijfs b e la s tin g .
Zeggen wij eens voor goed dat er voor het jaar 

1919 waarover hier spraak is geene bedrijfsbelasting 
te betalen is en zoo gij moet invullen het is 
slechts omdat men anders de bijgevoegde belasting, 
die men supertaxe noemt, niet kan berekenen en 
de bijgevoegde belasting moet betaald worden op
1919.

In dit vak of deel zijn er vier groepen.; die wij 
afzonderlijk zullen behandelen.

(Voor Banken |en Coöperatieven).
1. Eerste groep onder kolom 10 en 11 is voor 

hen die een balans neerleggen b v. een naam
looze vennootschap daarover valt niets te zeggen ; 
ze moeten maar afschrijven wat op de balans voor
komt en zij die zoo een balans kunnen opmaken 
zullen veel gemakkelijker deze kolommen invullen.

Voor fabrikanten, winkeliers, neringdoeners, 
landbouwers.

2. Tweede groep onder kolom 12 en 13 is voor
allen die een eigen bedrijf uitoefenen, burger, boer 
of werkman (als hij b. v winkel houdt of voor 
zich zelf werkt Hier ligt wel de grootste moei
lijkheid voor het invullen der formulieren maar 
die moeilijkheid ligt niet aan het invullen zelf 
maar hieraan dat de moesten niet weten wat zij 
zouden moeten weten om het in te vullen. Zij 
hebben ^een inventaris vau het begin en van net 
einde van het jaar 1919 of als ge voor het woord 
inventaris afschrikt zij weten niet juist welke de waar
de was van hunne zaken op 1 Januari 1919 en op
31 Decombor 1919. Dat moet men nu noodzake
lijkerwijze weten of er is geen middel klaar te 
komen. Iedereen moet dus met behulp van zijn 
geheugen ■en van de stukken (facturen, kwijt
brieven, onz ) of .boeken waarover hij beschikt 
dat zoeken op te maken, en hij alleen kan dat, 
een geleerd man, zelfs de fijnste advokaat of de 
meest beslagen financier kan dat niet weten, gij 
zelf moet het weten, en gij zelf moet die opzoe
kingen doen. Hetzelfde geldt voor de meeste zaken 
die van pas komen. b. v.

Uwe ontvangsten in 1919 .
Kostprijs der koopwaren, (de inkoopprijs met 

onkosten tot dat zij in magazijn komen.
Werkelijke huur (of pacht) der onroerende goe

deren die men gebruikt voor het bedrijf. — Hier 
mag aangestipt worden dat men alleenlijk spreekt 
van hetgeno gebruikt wordt voor het bedrijf dus 
niet het woonhuis of het deel van het huis dat 
men voer zijn huishouden gebruikt, alleenlijk dus 
winkel, magazijn, werkwinkel enz ; maar ook als 
men niet pacht maar zijn eigendo n bewoont moet 
daarvan een ernstige schatting gedaan worden en 
gerekend als ware men pachter.

Kosten van verwarming, verlichting en onder
houd der lokalen d. i. nog eens alleen van het- 
gene dient voor de bedrijfsoefeuing.

Wedden en loonen van het personeel.
Intrest der ontleende kapitalen.
Alle deze zaken kent iedereen die de noodige 

moeite wil doen om het op te zoeken, en dat zal 
hij evenwel moeten doen ais hij iemand raadpleegt, 
hier komt geen geleerdheid noch verstand van pas, 
alleenlijk kennis van possitieve zaken die tot het 
verleden behooren

Ziedaar het moeilijkste maar er is niet uit te 
komen men moet het weten Voor eenen stand 
maakt de wet uitzondering, voor de boeren, zij 
worden door de wet zelf getaxeerd, als verwezen
lijken zij een winst van tweemaal hetgene men 
noemt het kadastraal inkomen, d. i. het werke
lijk of vermoedelijk jaarlijks zuiver inkomen op 
op het tijdstip van den aanslag dus de pacht.

Dikwijls zullen zij er niet best mede varen maar 
het is wet.

Hoe nu te werk gegaan ?
1) Nevens uwe ruwe ontvang
sten in 1919

Uw inventaris op 31 Dec.
1919.
2) Nevens inventaris op 1 Janu
ari 1919

Kostprijs der koopwaren 
Werkelijk uur.
Kosten van verwarming 
Wedden en loonen 
Intresten van ontleende 
Afschrijving van het materieel 
Bedrijfsverliezen der twee vo
rige jaren.
Dan trekt gij dit laatste totaal af van het 

eerste e i gij bekomt de zuivere winst.
Bij de woordenafschrijving van materieel enz. 

valt op te merken dat hier spraak is van sleet 
op alaam enz. wat gewojnlijk geschat is op 1/10 
Tan zijne waarde.

J schrijft gij 
’  gevonden som 
j kolom 13.

de
in

Schrijft gij de ge
vonden som in ko
lom 12 en brengt 
het gezamentlijk 
bedrag voor in ko
lom 13.

Bij de woorden bedrijfsverliezen dat men moet 
bewijzen leveren.

Van deze zuivere winst moogt ge nu nog af
trokken 6 O/o van het kapitaal dat gij in het be
gin van 1919 in uwe zaken gestoken hebt en dan 
bekomt gij de belastbare winst. Dit kapitaal vindt 
ge terug in den reeds opgemaakten inventaris van 
1 Januari 1919.
Voor bedienden van Staat of Stad of handelshuizen, 

pastoors en werklieden.
3) Derde groep onder 14 en 15 geldt voor allen 

die een wedde of een dagloon ontvangen.; zij hebben 
maar nevens de woorden het bedrag te plaatsen 
in kolom 15.

De woorden wedden.
Vergoedingen (b. v. kleoderen, huis enz ) 
hiervan de waarde opgeven.'
Voordeelen in natuur (hetzelfde).
Dag loonen:
Pensioenen en lijfrenten (d. i. voor gepen
sioneerden).

Nadat zij die verschillende bedragen ingevuld 
hebben ; natuurlijk die moeten ingevuld worden 
maken zij het totaal en schrijveu het in.

Daaraan echter mag iets afgehouden worden ; 
bijaldien er afhoudingen gedaan wjrden b v. op 
de jaarwedden van p rsoonen of iets dergelijks, 
ze worden ingoschreven nevens verscheiden afhou
dingen in kolom 14 en men mag nog 1/10 van 
het gansche bedrag afhouden als bedrijfslasten en 
schrijven nevens die woorden in kolom 14, De 
som van deze twee laatste bedragen telt men 
samen, schrijft zo over in kolom 15. — De som 
van deze twee laatste bedragen telt men samen, 
schrijft ze over i i kolom 15 eu trekt ze af van 
het beirag der bezoldigingen. Zoo bekomt men 
het ue.astbaar loon.

Voor geneesheeren, bouwmeesters, renteniers.
4) Vierde groep onder kolom 16 en 17 geldt 

voor vrije beroepsambten enz dus voor menschen 
die te zeer op de hoogte zijn van dergelijke zaken 
dan dat wij zouden meeneu hun hier te kunnen van 
dienste zijn.

Daarmede is het tweede vak af ; het moeilijkste 
en dat ons voornaamste inlichtingen geeft over 
het derde vak de bijgevoegde belasting of super
taxe.

Wij hebhen allean nog te zeggen dat onder
aan de laatste kolom gevraagd wordt of men oud
strijder is, weduwe of ouder van oud-strijder (ge
sneuvelde) die moeten in 1920 en 1921 niet be
talen tenzij dat hunne inkomsten 9000 fr. te boven 
gaan. Het mag dus niet vergeten worden door hen 
wien het aanbelangt.

I ! l .  Supertaxe .
Het derde vak is allergemakkelijkst om in 

te vullen, het volstaat aaodachtig te lezen wat 
er boven de in te vullen kolommen staat. Vooraf 
dient men op te merken dat er hier splitting 
kan plaats hebben wanneer er verschilleude samen
werken die samen één gezin uitmaken : Zoo heeft 
men overal letter A en B. Nevens letter A schrijft 
men de-inkomsten van het hoofd van het gezin 
onder B vande andere leden.

Wanneer nu worden zij aangezien als één gezin 
uitmakende ; Ouders met meerderjarige kinders en 
zelfs kinders samen die een en hetzelfde bedrijf 
uitoefenen. Oefent een of ander een ander bedrijf 
uit dan moet hij zelf een formulier invullen en 
onderteekenen.

Welke kan men beginnen invullen ;
Kol. 18 : Hier moet men inschrijven de ont

vangen pachten voor 1919 van huizen en lande
rijen; maar voor de huizen mag men 1/6 aftrekken. 
Voor huizen met land mag men 1/6 van het 
geheel aftrekken wanneer men het huis mag aan
zien als het voornaamste deel.

Kol. 19. Hier moet men inschrijven de intres
ten van actiën, obligation, belgische renten enz.

Kol. 20. Hier de intresten van de sommon die 
men aan iemand geleend heeft op hypotheek of 
anders.

Kol. 21. Hier de intresten van het geld dat 
men in bewaring gegeven heeft in de banken, raf- 
feisen- of spaarkas.

Kol. 22 en 23 kan mon gerust overslaan als 
men in 24 invult met het bedrag der zuivere winst 
dat men hoogor inschreef d. i. bedrijfswinst.

Deze verschillende bedragen moet men nu sa
menstellen en inschrijven in kolom 25, ook het 
totaal maken der bedragen ingeschreven nevens 
letter B in de verschillende kolommen en hun 
totaal ook inschrijven in kolom 25 dan deze twee 
totalen samentellen en de som onderaan schrijven.

Eindelijk blijven nog de kolommen 26, 27 en 
28 die den rechterkant uitmiken van het on
derste vak, of wat men nog mag aforekkea. Zie
hier hoe de verschilleade deelen er van te ver
staan zijn.

a) Uitgaven tot instanihou ting van onroerende 
goederen. Men mag hier alleen . inschrijven het 
bedrag van de somnen die men uitgaf in 1919 voor. 
onroorende goederen die niets opbrachten (b. v. 
leegstaande huizon) of wanneer men meer uitgaf 
om ze in goeden staat te houden dan ze opbrachten.

b) Belastingen en taxes : d. i. cedulaire belastingen.
c) Verzekeringskosten. Hier moogt go rekenen 

de verzekeringskosten tegen brand, enz voor woon
huis en meubelen niet voor hetgenè dient tot het 
bedrijf daar dit reeds hooger word afgerekend.

d) Bedrijfsverliezen. Wanneer het bedrijf van 
het geheele jaar met verlies gesloten werd. Men 
moet kunnen bewijzen.

e) Intresten der ontleende kapitalen geldt al
leenlijk voor hen die niet konden wachten op 
voorschotten voor oorlogschade en geld ontleenden 
om huisgerief aan te schaffen.

f) Jaargelden betaald tot onderhoud enz. wie 
voor het onderhoud van kinderen, kleinkinderen, 
ouders, grootouders buiten huis een pensioen of 
als dergelijks betaalt mag dit afrekenen, het dient 
echter goed verstaan dat het maar is wanneer zij 
daar verblijven om gebrekkelijkheden of ir. hun 
ouden dag.

g) Stortingen, in pensioen enz. hier geldt slechts 
storting voor een ouderdomspensioen of voor een 
hospitaal iu geval van vroegtijdig afgsterven.

De verschillende bedragen schrijft men in kolom
27 telt ze te samen. Deze som trekt inen eindelijk 
af van het totaal der inkomsten bekomen in kolom 
25 en men hoeft hot globaal belastbaar inkomen

Vult ge nu nog onderaan den datum in en on- 
derteekent ge alles met uw handteeken, de zaak is 
afgeloopen.

Onze uiteenzetting kan wat lang zijn, maar wie 
ze wil leggen nevens zijn formulier en regelmatig 
de achtereenvolgende kolommen met de uitleggingen 
aan de hand zal geene moeilijkheden tegenkomen. 
En dat zal elk jaar te doen zijn, dus eens goed uit 
de oogen gezien en de zaak is effen.

Den slag aan den Y ze r —  17-31 O ctober 1 9 1 4 .

Na de doodelijke en neerdrukkende dagen van 
het beleg van Autwerpen, was het Belgisch leger, 
dat aldus aan de dreigende vernieling wist te ont
snappen, dank zijn behendigheid en volharding, 
er in geslaagd naar do kust terug te trekken en 
de linie van den Yzer te bereiken, waarbij het 
in dezen spannenden aftocht noch een man noch 
een kanon in de handen van den vijand moest 
achterlaten.

Op het oogenbük dat het aan den Yzer kwam 
stelling nemen, was het veldleger tot op ongeveer
82 000 man geslonken, waaronder slechts 48.000 
goweren, door 300 kanonnen van 75 mm. en 23 
houwitsers van 150 mm. ondersteund.

Van het grootste gedeelte van hun materieel 
beroofd, in beslijkte en uitgerafelde uniformen ge
kleed, schenen de mannen de uiterste grens van 
het lichamelijk weerstandsvermogen te hebben 
bereikt

Het was tojn dat de Koning eene bewonderens
waardige dagorde tot het leger richtte. Terwijl 
Hij beroep Op-dezes hardnekkigheid en dapperheid 
doet, toont Hij aan dat de strijd moot voortge
zet worden aan de zijde van de Verbonden legers, 
met wie men zich zjo  juist komt te vereenigen : 
« Dat in do stellingen waar ik u' plaatsen zal », 
zoo beveelt Hij aan zijne soldaten, « uwe blikken 
zich slechts naar vóór wenden, en aanziet als een 
verrader des Vaderlands, al wie het woord « af
tocht » zal uitspreken, zonder dat daartoe een 
formeel bevel gegeven worde».

Eene massa van 150.000 Daitschers, uit nieuwe 
troepen gevormd en ondersteund door het vuur- 
van minstens 500 kanonnen van allerlei kaliber,

' met inbegrip van de zware stukken, die zoo pas 
nog de verdedigingswerken van Antwerpen hebben 
ingebeukt, gaat zich daar te plotter loopen op het 
Belgisch leger, dat eerst den 15en Oktober met 
zijne satnontrekking op den Yzer gedaan had ? 
Reeds den volgenden dag, den 16en, begon de slag.

* *
De toestand is des te hachelijker, daar het 

Belgisch leger verplicht is, enkel met den steun 
van 6 000 Fransche marine-fusiliers, zonder artillerie, 
eerst een front van 30 kilometers te verdedigen, 
vanaf de Zee tot aan Zuytschoote. Het is waar, 
aanvankelijk beperkte zijne taak er zich toe, den 
eersten schok vau den aanvaller te breken, ten 
einde aan de versterkingen van de Bondgenooten 
don tijd te geven om in te grijpen ; hot Fransch 
opperbevel vroeg op dit oogonbiik slechts om « 48 
uren lang vol te houden ».

Van af de kust tot aau hot N or Ion van Dix- 
muiden waren, op elkander volgend, de 24e, Ie 
6‘C 4e legerdivisie geêcheloneeri Zij bezetten vóór 
den Yzer de vooruitgeschoven posten L, > n u ‘ rt/,i| i • 
Maunekensvere, Sctioore, Keye n mi Boerst. ><n .p 
de rivier, twee bruggenhoofden te Ndeu.vpoort en 
te Schoorbakke.

Op hun rechterzijde, wordt het bruggenhoofd 
Dixmuiden met zijne naderingswegen verdedigd 
door de brigile mariae-fusiliers ea twee regi
menten van de 3e Belgische Divisie. Bovendien, 
bezet de 5e Divisie d# streek vau Noordschoot,



tecwijï de 6e linie verlengt tot aan de omstreken 
van Boesinghe, waar zij bij de Fransche territorialen 
aansluit.

Ten slotte, dekt de Ie cavalerie-divisie de rechter
flank van het leger en opereert in de richting 
van Eouaselare en Houthulst, te saâin met de 
Fransche cavalerie.

Dat is de schikking voor dec slag als het vijande
lijk kanon voor den eersten maal, op L6n October, 
zijne stem op de boorden van den Yzer hooren 
laat. De Duitschers voeren dien dag offensieve 
verkenningen uit in de richting van Sint-Piecers- 
capelle en üixmuide, die door de onzen krachtig 
worden ontvangjn en af geslagen.

Den 17eu toonen de ontvangea berichten duide
lijk aan dat aanzienlijk vijandelijke legermachten 
naar het front Nieuwpoort-Dixmuiden oprukken,' 
en dat het dus volstrekt noodig is dit te verster
ken. Ook voert men de 5e divisie, die door eene 
brigade van de 6e te Noordschoote-Drie Grachten 
vervangen wordt, terug naar Lampernisse.

Wordt voortgezet.

Belgie, Engeland en Frankrijk .
De anglo-belgische feesten zijn goed gelukt. 

Men mag zeggen dat Minister Delacroix en 
de belgische afgevaardigden hartelijk ontvan
gen werden door de engelsche regeering, en 
de Londensche bevolking. Men heeft zelf bemerkt, 
dat er een innige vriendschap bestaat tusschen 
M. Delacroix en Lloyd George.

Onze minister heeft eene goede redevoering 
gehouden. Hij heeft te Londen gesproken van 
’t land herstel, en ook wel nog van iets meer... 
Want Lloyd George heeft hem de verzekering 
gegeven, dat Engeland Belgie in geval van 
nieuwen aanval zal helpen, zooals het deed in 
1914. De houding van Engeland tegenover ons 
land is dezelfde gebleven — en daarom wil 
men van geen militair verbond.

Dit hartelijk onthaal met zijn besproken 
kwesties, wordt met leede oogen gezien in 
Frank. ijk. Schreef de londensche « Nation » 
niet, dat alle benoemingen in den Belgischen 
staf te Parijs worden goedgekeurd —  zegde 
Min. Van der Velde niet, dat de regeering 
gevallen is omdat ze zich schrap gesteld heeft 
tegen de overgave van Belgie aan de fransche 
nationalisten ! Engeland zal niet dulden dat 
de franschen komen meester spelen van de 
vlaamsche kust en bedreiging uitoefenen. En 
dat is een geluk voor Vlaanderen.

Oe engelsche m ijnw erkersstaking.
Engeland zit in nesten. Al de mijnen blijven 

onaangeroerd ; geen kilo kolen wordt er uit
gehaald per dag. Tot hier toe is het eene 
beroepsstaking. De hoofdminister blijft vast 
besloten de gevraagde loonsverhooging van 2 
schillings per dag niet toe te staan, tenzij een 
onpa.tijdiggerechtshof op den eisch der mijn
werkers ingaat.

De spoorbedienden in de « Trade-unions » 
van al de bedrijven, schijnen geneigd insge
lijks de staking uit te roepen. Men schrijft 
zelfs dat, indien de mijnwerkers binnen de
24 uren geen voldoening krijgen, de algemeene 
staking een voldongen feit heet

Die staking kan groeien tot een nationale 
ramp. Naar men zegt, neemt de engelsche 
bevolking de zaken nogal kalm op. De open
bare meemng is vlak tegen de mijnwei kers 
gekeerd. Generaal Douglas Haig deed een be
roep op de oud-officieren en soldaten om het, 
vaderland voor een tweede maal te redden. 
Wat te betreuren valt, ’ t is het feit, dat de 
leiders, zooals Thomas enz., die verzoening 
aanprediken overrompeld worden door de w oe
lige elementen. Laat ons afwachten en toezien ; 
de toestand in Engeland is ernstig en het 
bolsjevist goud loopt rond.

Zegepraal der katholieken in Oostenrijk.
De definitieve uitslagen der wetgevende kie- 

zingen in Oostenrijk ijn nog niet gekend. 
Doch men Kan reeds besluiten dat de nieuwe 
kamer als volgt samengesteld is : 83 kristelijk- 
sicialen in plaats van 63 ; 65 socialisten tegen 
79, 21 paa^armamsten tegen 24.

Het is een zegen voor de kristen socialen. 
De socialisten verliezen verscheidene zetels ; 
te Weenen alleen 4. Leelijk afgetakeld komen 
de kommunisten uit den slag, alsook de pan
germanisten, die aansluiting vragen met Duitsch
land. Die zegepraal der katholieken is zooveel 
te kenscnetsend, daar het oostenrijksch volk 
geproefd heeft van het socialistisch bestuur.

Oe koning van Griekenland.
De koning van Griekenland is gevaarlijk 

ziek. Een ongeluk is hem overgekomen. Zie
hier het verhaal uit het grieksche dagblad :
« Hestia », Vergezeld van Fritz, zijn gelief- 
koosden hond, was de koning de plaats ge
naderd, waar een wijfjesaap aan een keten 
lag Toen de hond den aap in het oog kreeg, 
wierp hij zich op het beest. Er ontstond een 
schrikkelijk gevecht. De wijfjesaap kon zich 
moeilijk verdedigen. De koning en zijn kamer
heer poogden de 2 dieren te scheiden. Plos- 
seling kwam het mannetje aangestormd, wierp 
zich op den koning en gaf hem een beet in 
de linkerbil. Men trachtte zich van het woedend 
beest meester te maken, maar het vond nog 
tijd om den koning in de hand te bijten. De 
wonde was vreeselijk. Het schijnt, dat het 
bloed van den koning vergiftigd is. Zijn toe
stand is zoo ernstig, dat men spreekt van een 
troonopvolger te benoemen. Onder anderen 
spreekt men van den tweeden zoon van onzen 
koning, Prins Karei, graaf van Vlaanderen, 
als troonopvolger van het grieksche koningrijk. 
De Verbondene landen schijnen partijgangers 
te zijn van dit voorstel

IERLAND.
De burgemeester van Cork, die sedert ver

scheidene weken, aan hongerstaking doet, heeft 
dinsdag het bewustzijn verloren De gevang- 
bewakers hebben van die gelegenheid gebruik 
gemaakt om met geweld den ierschen vader
lander te voeden ; zij gebruikte« ervoor brande
wijn en ingelegd vleesch.

De toestand in Ierland blijft treurig. De po
litiewacht [handelt, zooals de Duitschers in 
Belgie ; in moorden en brandstichten zonder 
doel. Sir Asquith en Hederson vragen aan het 
Engelsch Parlement een onderzoek over de 
moorden en brandstichtingen ; gebeurd in Ier
land met toestemming van de Regeering.

De Paus en de Volkeren.
De oorlog heeft bewezen wat de menschen 

en de volkeren waard zijn. Buitengewone tij
den toonen ons buitengewone volkeren en 
karakters Helaas welke ontgoocheling ! Een 
Engelsch Staatsman erkende, dat alleen de Paus 
Benediktas XV, groot uit den oorlog komt. 
Is dat geen tastbaar bewijs van de volmaakte 
pauselijke houding gedurende den oorlog. Zoo
als Christus predikte den Paus den vrede en 
voorbijgaande deed hij iedereen goed. Waar 
blijven nu al die. beknibbelaars, bestweters en 
kortzichtige bedibbers. Een zag klaar, kende 
de hoeken en kanten van de politiek, het was 
de Paus ; hij zag den ondergang van Europa. 
Wat men te Versailles, niet wilde, niet durfde 
erkennen wordt uitgevoerd ; alle volkeren ver
langen een vertegenwoordiger bij den Paus. 
Petrus’ rots is en blijft de hoeksteen der be
schaving, der vrede en der rechtvaardigheid. 
Alle wegen leiden naar Rome !...

BiMifiilaiÈci OïerzicE
Het liberaal Kongres.

Verleden Zondag hebben de liberalen van 
Belgie een algemeen kongres gehouden. Het 
kongres zou beslissen over de deelneming of 
niet deelneming der liberalen aan de nieuwe 
Regeering. De liberale Ministers hebben zich 
uit de Regeering teruggetrokken, omdat hun 
partij het verkieselijker vond oppositie te maken.

Doch op het kongres, nu de liberale Ministers 
hun ontslag inge'diend hebben, is de bezinning 
gekomen Oppositie maken ware te dom in 
dezen benarden tijd, ze zouden samenwerken 
maar. hun voorwaarden stellen.

Weet ge wat dit kongres geweest is voor 
de liberalen, een dag van bedrog. Er wierden 
eenige algemeene zinledige zinnen gestemd, 
waarmede iedereen kan overeenstemmen, zoo- 
dat het kongres. eenmaal niets uitgemaakt 
heeft. Hymans onder de toejuichingen van
geheel de zaal, zeide, dat die voorwaarden
voor hem slechts dienen konden, als leiddraad, 
maar niet als een bindende voorwaarde.

Wat zullen wij Vlaamsche Katholieken ont
houden van dit liberaal Kongres ?

Midden het gewoel der besprekingen, is er 
slechts een woord, dat de liberalen vereenigd, 
het is « A bas la calotte » ; buiten eenige 
uitzonderingen, zijn het dezelfde geloofshaters, 
papenvreters, onverdraagzamen van voor den 
oorlog. Ze hebben het nog altijd gemunt op
de ziel van het kind. Laat ze meester worden
van het land, en de schoolstrijd ontbrandt van 
morgen. Ze kunnen maar niet verkroppen, dat 
het vrij, Katholijk onderwijs subsidien ontvangt 
van den Staat ; juist alsof de belastingen van 
de Katholieken niet tellen om het kristen on- 

! derwijs te ondersteunen, juist alsof de katho
lieken geen vrije en gelijke burgers waren. De 
tijd is voorbij, waarbij de katholieke liefdadigheid 
zich moet doodbloeden om katholieke scholen 
op te richten, terwijl schoolpaleizen, waar de 
godsdienst geweerd wordt uit de Staatskist 
worden gesteund ; de tijd is voorbij waarop 
we dulden, dat katholieke kinderen van katho
lieke scholen worden uitgesloten, van school- 
soep en schoolkleeding. Wie uwer vindt het 
niet kleingeestig, dat mannen met geld en 
opvoeding, na zulk een oorlog, de onverdraag
zaamheid zou verdrijven, dat een partij schier 
samenhoudt met de kreet : « A bas la calotte » 
en met den haat van den godsdienst. Eenige 
liberalen, zooals Hymans, Franck, Masson 
hebben de bezadigheid aangepredikt om den 
indruk wat te breken. Katholieke ouders, blijft 
wakker over de scholen en over uw rechtop 
d ï opvoeding van uw bloedeigen kind, want 
de vijand slaapt niet.

Wat heeft Vlaanderen te verwachten van de 
liberalen? Voor de liberale Vlamingen, was het 
Zondag, ook een dag van bedrog. De Vlamingen 
waren de minderheid op het kongres ; ze hadden 
te strijden tegen het verbond der fransquilions 
uit Vlaanderen en de vijandiggezinde brusse- 
laars en Walen. Hoste en eenige Vlamingen 
hebben op hun poot gespeeld ; de vlaamsche 
groep heeft eene motie ingediend voor de be- 
stuurstaalwet ; van die verklaring wordt akte 
genomen ; dus een papiertje meer ; ’t is al.

Het kongres heeft meer gedaan. Het heeft 
zich uitgesproken, voor een innig politiek ver
bond met Frankrijk. Meester Buyl heeft ge
rateld in naam van « d e  ware Vlamingen». 
Gelukkig dat de heer Lamborelle de zaken 
wat verzacht heeft, want de eenige Vlamingen 
die er tegenwoordig waren vonden het te 
treurig. Werd niet gezegd onder toejuichingen, 
dat het militair Verbond met Frankrijk het 
werk is der liberalen ! Ze moeten er niet fier 
over zijn ; het heeft reeds, volgens het woord 
van Minister Van der Velde, het leven gekost 
aan het oud Ministerie, Holland en Engeland 
tegen ons geprikkeld en ons aan den leiband 
van het fransch nationalisme gelegd.

De samenvatting van het liberaal kongres 
luidt : . eenige uurtjes van antiklerikalisme, en 
eenige uurtjes politiek geknoei met het besluit 
dat Vlaanderen van de liberalen niets te ver
wachten heeft — het openen van een zijpoortje 
om in het nieuw ministerie te geraken, in de
zelfde omstandigheden alsof er geen liberaal 
kongres had plaats gehad.

Oa Socialisten on dîNia j . v j  Rsgsa ring .
Na het besluit der liberalen, hebben de 

socialisten ook hun voorwaarden van deelne
ming aan de nieuwe Regeering gegeven :

1) Vermindering van militairen dienst 2) af
schaffing van art. 310 3) demokratiseering van 
den Senaat 4) Radikale middelen tegen het 
duur leven. Dit programma stemt tamelijk 
overeen met dit onzer katholieke demokraten ; 
doch door de oogen zien, vóór we de afschaffing 
van artikel 310 stemmen. Eerst de vrijheid 
van den werkman waarborgen, en dan het

art. 310 afschaffen. Houdt voet bij stek ; de 
zaak is een levensvraag voor den kristen 
werkman.
Vlaamsche Middelbare Landbouwschool te  ßent.

De opening van de Vlaamsche Middelbare 
Landbouwschool te Gent is een verheugend 
feit. We bezitten nu een provinciale landbouw
school voor jongens te Gent. en eene provin
ciale landbouw-huishoudschool voor meisjes. 
Deze scholen zullen onzen landbouw helpen 
moderniseeren.

AAN M IJ N  V A D E R S T A D , ( i)
Eenzaam, van gerucht verwijderd,

Wars van ’t dorre cijferblad,
Blik ik soms, in de verte,

Naar mijn lieve Vaderstad.
O gij zijt mij niet vergeten,

Dierbaar oord van mijne jeugd,
Want uw beeld leeft in mijn boezem,

Als een schat van ljefde en vreugd !
Zie, daar rijst uw spitse toren,

Boven ’t donkergroen geboomt,
En beschouwt de lieve plaatsen,

Waar ik, jongling, heb gedroomd.
Daar, daar rolt de stille Mandei 

Zijne golfjes die ’ k weleer 
In mijn eersten dichttoon vierde...

Bracht hij nu die tijden weer !
Daar, daar zijn de wijde velden 

rt Sprekend beeld van zorg en vlijt ;
Hier, de straten waar uw zonen,

In een onvergeetbren tijd,
’t Lied van zege en vrijheid zongen,

Als de zon van liefde en Vreê 
Blonk op ’t wezen aller burgers,

En elks harte trillen deê.
Ginds, ligt ook der doodenakker 

Oord van stilte, laatste kust,
Waar reeds menig dierbeweende,

Van het aardsche zwoegen rust.
Menig harte, goud van vroomheid,

Heil in vreugde, troost in leed,
Vrienden, mij te vroeg ontweken,

Doch, die ik toch nooit vergeet.
Zeker, schoon de strijd van ’t leven 

Mij van U verwijderd heeft,
Blijf ik geern u gedenken 

En voor eeuwig U verkleefd 
Uw lieve aanblik uit de verte,

Boeit en roert steeds mijn gemoed,
Dat zich uitstort in deez’ toonen,

U gewijd als liefdegroet !

(1) Uit de nagelaten gedichten van den Heer Emiel 
Neyrinck-Holvoet, geboren te Iseghem den 18 Sept. 
18-39 en overleden binst den oorlogstijd te Ingelmunster 
den 20 Juli 1916.

Toen M. Neyrinck dit dichtstukje miek 'in 1879 
woonde hij te Ingelmunster en was bestuurder van de 
fabriek der firma Van Ooteghem & C1®, ’t was van daar 
vlak door de mandelmeersenen dat hij Iseghem in 
oogschouw nam en dit gedicht miek.

Afslag.
In de metaalnijverheid, is er prijsvermindering 

voor de machienen voorzien.
Prijs der aardappelen.

Te Parijs kosten de aardappels 23 fr.
In Holland volgens den tegenwoordigen koers 

der gulden 19 fr. in Denemarken 20 fr. in 
Engeland 17,50r In Belgie zijn ze duurst, even 
als alle andere eetwaren.

W olle Kleederen en Matrassen.
Vele menschen moeten nu aan zeer dure 

prijzen kleederen koopen en ook  matrassen.
In de Canada is de opbrengst der wolle 

buiten mate gro9t en bijna het dubbel der andere 
jaren. Er zou dus grooten afslag moeten komen 
op alle artikels betrek hebbende met de wol- 
levobrbrengst. Maar wie zal ’ t weder tegen 
houden dat dien afslag komt ?

Bedrijfsbalasting en supertaks.
Bij koninklijk besluit wordt het belastbaar 

minimum van inkomsten vastgesteld bij artikel 
41 der samengeordene wetten van 29 October 
•1919 en 3 Oogst 1920 gewijzigd als volgt : 

2,100 frank in de gemeenten van minder dan
5.000 inwoners ;

2,400 frank in de gemeenten van 5,000 tot
15.000 inwoners ;
2,700 frank in de gemeenten van 15,003 tot 
minder dan 30,000 inwoners :

3,000 frank in de gemeenten van 30,000 tot 
minder dan 60,000 inwoners ;

3,600 frank in de gemeenten van 60,000 
inwoners en meer.

JU STITIA.
De verschillende komiteiten « Justitia » van 

’ t land zijn Zondag bijeen gekomen te Brussel 
en hebben eon machtige Nationale Federatie 
« Justitia » gevormd.

Na juist de geiragslijn der verschillende 
komiteiten bepaald te hebben, heeft de Federatie 
besloten een rekwest te zenden naar de ver
schillende Ministerie’s, opdat de beambten bedien
den en werklieden, die tijdens de bezetting hun 
plicht deden, alle verplichte genoegdoeningen 
zouden bekomen, ’t Zelfde voor wat de Oud
strijders betreft die na hun demobilisatie hun 
dienst hebben hernomen.

Terzelfdertijd zal een rekwest gestuurd worden 
aan alle Stafhouders der Advokaten, opdat deze 
hun leden zouden verzoeken hun vaderlandsliefde 
te bewijzen, met de veraders en oorlogswoe- 
keraars slechts te verdedigen, wanneer zij er 
van rechtswegen toe verplicht zijn.

Klokken te Rousselare.
Dinsdag laatst zijn drij nieuwe klokken toe

gekomen voor de Sint-Michielskerk van Rous
selare. Vrijdag werden ze plechtig gewijd door 
Mgr. Roelens, van Ardoye, Bisschop in Congo, 
die tijdelijk in Vlaanderen verblijft.

Schrikkelijk drama in het 
Gemeentehuis van Schaerbeek.

Deze week verliet een versch getrouwd paar, 
het gemeentehuis van Schaerbeek. Plotselings 
schoot eene vróuw vooruit en wierp d«n inhoud 
van eene flesch vitriool den bruidegom in hst

aangezicht. Deze zekere Gaston Lebeau, werd 
erg getroffen tdoor het brandende vocht. Niet 
enkel heel zijn g(zicht was eene wonde, ook 
zijne oogen werden geraakt, en volgens de eerste 
vaststellingen zou een oog verloren zijn. Ook 
de bruid kreeg een deel van het vocht in den 
hals en moest geneeskundige- hulp toegepast 
worden.

Nog drie andere personen, die dar.r enkel 
als toeschouwers stonden, werden bespat en dra
gen de pijnlijke teekens van hunne aanwezig
heid. bij het vreeselijk drama.

Over de’ bijkomende omstandigheden dezer 
gebeurtenis, wordt het volgende verteld.

De bruidegom had vroeger in zulke nauwe 
betrekkingen met de vitrioleerster gestaan dat 
er thans spijtige bewijzen blijven van deze 
onvoorzichtige en laakbare vertrouwelijkheid.

Toen het er nu op aankwam zijn plicht te 
te doen onttrok Lebeau zich aan de gevolgen 
en maakte kennis met haar, wier huwelijksdag 
zoo dramatisch is verstoord geworden.

De bedrogene, zekere juffer Wilmart wanhopig 
over deze verlatenis, deed âl ze kon om haren 
verleider het onedele van zijne fiaudelwijze te 
doen inzien, maar te vergeefs.

De plichtige, wij bedoelen juffer Wilmart, 
werd vastgegrepen en naar het poliliebureel ge
bracht. Na ondervraging werd deze laatste in 
den achternamid lag, v.ter beschikking van den 
Procureur des Konings opgesloten.

STADSNIEUWS.
Tusschen Zaterdag en Zondag worden de 

Staats- en Stadshorlogiën een uur achteruit- 
gesteken. Dus morgen zondag zal het een uur 
later noen zijn dan vandaag Zaterdag. De 
kerkelijke diensten worden- gedaan ook van 
morgen af op de nieuwe uur. Die volgens de 
oude uur naar de 5 ure mis gaat zal een 
uurke te vroeg komen, en die den trein van 
10 ure moet hebben mag voortgaan volgens 
de kerkuur. — Regelt uwe horlogiën op de 
kerkhorlogie

— De lessen van Boekhouden beginnen 
maandag 8 November ’s avonds te 6 1/2 ure 
in de zaal van de congregatie achter de kerk. 
Er zijn 81 inschrijvingen.

— De burgers die begeeren deel te nemen 
aan den Studiebond moeten hunne aanvraag 
doen of aan Camiel Bourgeois of in den «Café 
R oya l». De Studiebond is bijzonderlijk nuttig 
voor de jonge burgers.

—■ Zondag 7 November herbegint de Germana, in 
in liet klooster van Maria. De deugdzame meisjes 
boven de 14 jaar mogen hunne aanvraag doen in 
het klooster van Maria.

—r- De nieuwe klok op de groote kerk luidt 
voor den eersten keer dezen avond met het begin 
van de missie. De missie duurt tot Allerheiligen. 
In 1909 waren de twee kerken te klein voor den 
overgrooten toeloop van volk tot de sermoenen.Mocht 
te deze missie toch wel lukken. De oorlog heef 
toch zooveel kwaad gedaan op den godsdienstzin 
van velen. De missie moet eene schudding geven 
aan die menschen.

—  Sedert dinsdag zijn alle borstelmakers in staking. 
Wij weuschen dat deze staking in de eerste dagen 
moge eindigen tot voordeel van de fabrikanten en 
van de werklieden.

Eene eerlijke daad.
Over eenige dagen vónd Valère Seyiiaeve 

borstelmaker Kortrijkstraat 80 in st. Hilionius 
kerk eene handtasch bevattende eene schoone 
som geld. Seffens gaf hij. er kennis van aan 
eenige personen, Den zejfden dag, wierd zij aan 
wie ze toebehoorde behandigd. Proficat aan den 
eerlijken vinder.

De woningnood in Iseghem.
Sedert den oorlog hebben in Iseghem gelijk 

overal in andere steden en gemeenten weinig 
of geen huizen gebouwd geweest. Integendeel 
merkelijk meer huisgezinnen zijn hier gehuis
vest. — 1° van vluchtelingen of verdre
venen uit de verwoeste gewesten, 2e door het 
stichten van talrijke nieuwe huisgezinnen. In 
1919 wierden 162 huwelijken hier te Iseghem 
voltrokken. Dit jaar 1920 zijn er reeds 180 
huwelijken en men voorziet voor ’t einde van 
’t jaar er rond de 200 zullen zijn.

In 1913 wierden er 66 huwelijken ingezegend
1914 » 42 » »
1915 » 15 » »
1916 » 35 » »
1917 » 59 » »»
1918 » 79 »

Dus voor het jaar 192 ) meer dan drij maal 
zooveel huwelijken dan in 1913 een gewoon 
jaar voor den oorlogstijd.

Uit het voorgaande kan eenieder besluiten 
dat de woningnood hier zeer groot is, des 
te meer dat er ongeveer 30) menagien mede- 
wonen hetgeen een zeldzaamheid was in Iseghem 
voor den oorlog, en in Iseghem een groot 
getal menagien verblijven die met den oorlog 
hun dorp of stad verlaten hebben, en nog 
niet zijn teruggekeerd.

M. Bral, Burgemeester der stad met recht 
en reden hiermede bekommerd, heeft samen 
met de Heeren |ean Coucke, schepen en M. 
Emile Vanden Bogaerde en D1 Eug. Verhamme 
de zaak besproken,, en naar middels trachtten 
uit te zien om daarin eene voldoende oplossing 
te vinden en het zoo groot getal menagien 
zonder huis er één te bezorgen.

Eene nationale maa'schappij voor goedkoope 
woningen gesttcht te Brussel zou hen .hierin 
helpen, maar vooreerst moest hier ter plaatse 
groote geldsommen kunnen bijeengebracht wor
den tot het stichten eener plaatselijke maat
schappij om die hulpgelden te kunnen beko
men van wege de nationale maatschappij. 
M. Bral deed een oproep tot de bijzonderste 
ingezetenen en fabrikanten der stad, en Woens
dag avond wierd er daartoe vergadering ge
houden in de herberg de Groote Hert. Na dat 
de Burgemeester klaar en duidelijk uiteengezet 
had, het doel der vergadering, en den woning
nood die in Iseghem bestaat had laten kennen 
door ’t aanhalen van eenige cijfers deed ook 
uitschijnen welk nadeel er in gelegen is onder 
zedelijk en lichamelijk oogpunt, wat het te



kort aan huizen bijbrengt. Al de aanwezigen 
waren van gedachte dat er daar iets moest 
voren gedaan worden en bereid het hunne 
bij te dragen tot het w elzijn onzer nijverige  
werkersbevolking

Eenige personen die belet waren de verga
dering bij te wonen deden zich verontschul
digen. M . Bral gaf lezing van eenen brief van 
wege M . Carpentier, gemeenteraadslid, waarbij 
hij zijnen spijt uitdrukte de vergadering niet 
te kunnen bijwone i, en verklaarde bereid te 
zijn al te doen wat mogelijk was om hier 
in mede w erken.

Na verdere uiteenzetting en bespreking wierd  
er een voorloopig comiteit gesticht ten einde 
de zaak te bespoedigen. Naderhand zal er 
overgegaan worden tot het bepaald inrichten  
eener maatschappij Een afgevaardigde door 
het gouvernement aangesteld zal komen om het 
inrichten der maatschappij voor te zitten.

Benevens de aandeelen door de burgers van 
Iseghem ingeschreven, zal het stadsbestier er 
voor eene m erkelijke som in tusschen komen 
om verder de subsidien van Staat en Provintie  
te genieten en de hooge toeleggelden der na
tionale maatschappij te kunnen bekomen. De 
gelden door de burgerij gegeven zullen een intrest 
geven. W ij tw ijfelen niet of de W erklieden- 
vereenigingen van Stad zullen met blijdschap 
dit nieuws vernemen, en met dank inzien het- 
gene nogmaals door de Iseghemsche burgerij 
geJaan wordt ten voordeeie der werklieden.

Ook zullen de burgers, van den anderen 
kant verstaan dat het een plicht van mensch- 
heid geld, eene goede en gezonde woning aan 
hunne medeburgers te verschaffen.

Ridder van het orde van Leopold.
Is benoemd tot ridder van ’ t orde van Leo

pold II. Heer Pieter Dablieck gewezeti wachtmees
ter der gendarmen om zijn vele jaren goeden 
dienst als gendarm en brigadier-wachtmeester.

Proficiat Pieter en draagt nog vele jaren 
in volle gezondheid uwe schoon decoratie.

t  STERFG EVAL.
Woensdag is alhier overleden in ’ t Klooster 

van Maria, Eerw Zuster Marie Stanislas in de 
wereld jufvrouw Hinnekens, geboren te Cools- 
camp den 1 April 1850, kloosterlinge te Iseghem 
sedert den 31 Augusti 1872. De achtbare over
ledene was de eigene zuster van Eerw. Zuster 
Maria ook overleden religieuse in ’t voormelde 
klooster den 2ö Mei 1914 Beide Zusters hebben 
gansch hun leven en talent besteed tot het 
goed en deugdzaam onderricht der Iseghemsche 
meiejes, in wiens klassen zooveel burgermeisjes 
benevens een degelijk onderwijs zooveel goeden 
raad en zalige vermaningen kregen. Het aan
denken dezer beide zusters blijve met eerbied 
en genegenheid onder de bevolking bewaard 
voor al hetgene zij deden.

Maandag om 9 1/2 ure zal de plechtige uit
vaart gevolgd van de begraving geschieden in 
’t klooster der Zusters van Maria. Hare ziel 
ruste in vrede.

EMELGHEM.
Tegenstijdig met hetgeen wij lezen deze 

week in de Landwacht, heeft de Heer Burge
meester als ook geen een lid der Gemeenteraad 
zijn ontslag gegeven.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Gabrielle Eeckhout-, dv. Hendrik en Maria 
Segers. — Roger Decroix, zv. Cyrille en Lia Van- 
Grysperre.

STERFGEVALLEN :
Adrienne Brouckaert, 7 m. dv. Florimond en 

Julia Robert. — Marie Hinnekens, kloosterl. 70 j .  
dv. Bruno en Virginie Cloet.

HUWELIJKEN :
Omaar Demeyere, Schoenm. 28 j. en Leonie 

Renier bottienst. 23 j. — August Verfaille, 
Schoenm. 34 j. en Emma Rigole huish. 32 j.  
— Jules Sintobin, borstelf. 30 j. en Joanna 
Holvoet bijz. 27 j.  — Valère Demeurisse Schoenm. 
28 j. en Julia Lezy borstelm. 26 j

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

Zeer eerlijken Burger
zoekt plaats voor goede en trouwe bediening. 

Zich te bevragen bij den uitgever van het blad.

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

4.46 0/0 
50.18 3/4 

94. 1/2 
20 1/16 

14.52 1/2 
205 1/4 
229 1/2 

54 0/0 
287 0/0 
198 1/2 
202 0/0 

13.12 1/2 
240/0 

15 3/4

4.56 0/0 
50.43 3/4 

95. 0/0 
22 1/16 

14 62 1/2 
209 0 0 
233 1/2 

57 0/0 
291 0/0 
205 0/0 
207 0/0 

13 32 1/2 
28 0/0 
19 3/4

M AR K TPR IJZEN .
KORTRIJK. 18 Okt. — Haver, 95 tot 100; 

peerdeboonen, tot 103 ; aardappelen, 35 à 40 
Boter 18 à 19 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,92; 
koolzaadolie, 030 tot OOO; lijuzaadolie, 382 tot 
000; koolzaad 160 tot o03 ; lijnzaad, 140 tot 
15 koolzaadkoeken, to't 83 ; lijnzaadkoeken;~ 
83 ; sodanitraat, 107-000; ammoniak, 152-000, 
suikerij, 67 tot 68 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 25 tot 33; strooi, 21 tot 22.

MADELEINE MYLLE
24, M E E N É N S T A A T ,

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

C ÎO IF tS E iT S  O P  M A A T  
Trouwe bediening. —  Verzorgd werk.

Keus van fijn  m et de hand gemaakt ondergoed.

TE VERKRIJGEN BIJ

PIETER MYLLE
alle benoodigheden voor Kleermakers

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

In ’t groot en in ’t klein.

Q-roote afslag op het garen.

I r  f  i l  1 I I  O  L II o m het aankoopen of 
L c L i l l N b u N  bouwen van huizen 

te vergemakkelijken worden aan zeer gema
tigden intrest en met gemak van betaling door 
het « BELGISCH GRO.MDKREOIET ». toege
staan

Voor verdere inlichtingen wende men zich bij 
Ph. VER3EXE, R ausselarè ïtraat, 25, Iseghem

BIJ

Michel Dalle-Devoldere
R ousfielarestraat, 5 5 ,  ISEG H EM

TE BEKOMEN :
Alle slach van Cigaren, Cigaretten en Tabak

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

en aan voordeelige prijzen.

B IE R H Â N D ÏU n  ’t Klein eii in ’t Groot
0P VATEN EN IN FLESSCHEN

Henri Yanflerlieeren-Lapaire
KASTEELSTRAAT, 10 

----------------------  I S E G H E M  ----------------------

Extra Stout en Jannekens bier
Yin ile IM t o i iw i f i j  CÉïWlars Calletat, Wieze

- - B o c k  e n  F » ils e n  - -
in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. On nog il ijk  : C on çu ren tie

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

MATRASSEN
Alex Roose-Vuylsteke, Gentstraat,

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

(nabij de St Hiloniuskerk)

AMERICAN PETROLEUM COMRAGNY

VERKOOP IN T  GROOT EN IN T  KLEIN
van

m m m N  A P H T E  ■ ■ 03
voor Motoren, Autos, enz.

BIJ

Robert Devos-Depondt
St Hiloniusstraat, ISEGHEM, (bij de Groote Kerk).
I I BKUMmiÊaŒaBÊÊiKKÊKÊSBmiiKtK̂atKKKiBatiiÊiÊiSÊÊiK̂iKtÊiÊiîKiKiÊKaÊÊÊaÊBaBnMmasKÊaam̂KiitBKiiiBCKÊsas îBKÊaaiMtKeimiKiiKKUsiiÊiĤ niitiiBiiiî  mm

W I L L E M S  &  D R A G U E T
K o o r m n a r k t ,  ± ± ,  G USISTT. T e le f o o n  {

CEMENTS : Kunstm atige, natuur, en romeinsche ciment 
K U X  : M estkalk, plafoneerkalk en landbouwkalk  
STEEN : Boomsche, Kempische, façade en andere steen 
DAKPANNEN : Platte, Boomsche, glazen en cementpannen 
TEGELS : Cement, Ceramieke, Boomsche en faience tegels.

Plafaneerlalien, Plaaster, Plafoneerhaar en alle andere bauwstoffen.
CEMENTFABRIEK TE VAULX EN WONDELGHEM 

ÜEMtitfrifLOEAEN EN EEN CEMENTPANNENFABRIEK TE GENT.

Versiering van grafsteden 
tegen Allerheiligen

Schoone keus van C HRYSANTHÈM ES  
B0UCQUETS en KRONEN

bij Th. Demeyere-Duyck
HO VEN IER

Dam, 3 5 . EMELGHEM.
TE  KOOP EEN BIERFARAG0N op ressort voor 

10 tonnen. Draagvermogen 2003 kilos; onlangs 
nieuw, zeer goede wielen 9 cm. breed.

Zich te bevragen ten bureele van ’t blad.

Kantoor vau den Notaris LE C 0R 3E S IE R  te Iseghem
. OPENBARE VERKOOPING 

van

TE ISEGHEM
Een HOFSTEDE met land en meersch, samen 

groot 1 h 61 a. 50 cent. Verdeeld in 3 koopen.
Gebruikt door Joseph Geldhof en Camiel Van- 

ackere tot 1 November 1920, mits 370 fr. ’s jaars 
boven de lasten.

TE EMELGHEM
Een WOONHUIS met land, samen groot 1 h. 

0,8 aren. Verdeeld in 2 koopen.
Gebruikt door Frans D’hondt, tot 1 November 

1920, mits 275 fr. ’s jaars.

TE INGELMUNSTER
Een HOFSTEDE met boomgaard en hof, zaai

landen en meersch, samen groot 3 h. 41 a. 45 c. 
Verdeeld in 6 koopen.

Gebruikt door Emiel Monserez-Verpoort, tot 1 
Oktober 1921, mits 500 fr. ’s jaars.

TOESLAG op Dinsdag 2 6 0 k to b e r  1 9 2 0 ,
om 2 ure in de Zittingszaal vau ’t Vredegerecht 
te Iseghem.

Met tusschenkomst vau den Notaris VAN C A IL L IE  
te Oostende.

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

Schoon WOONHUIS
te ISEGHEM, Rousselarestraat.

De Notaris A lb eric  LE C0RBESIER  te Iseghem 
zal overgaan tot de openbare verkoping van het 
volgend goed :

EENIGE KOOP
Een schoon WOONHUIS met erve en aanhoorigheden. 

te Iseghem, zuid der Rousselarestraat, ten kadaster be
kend sectie D. Nr 893m groot een are vijftig centiaren, 

Gebruikt door Edmond Vandeperre, mits 13 Ir. te 
maande.

Z ittin g e n  :
INSTEL : op Vrijdag 22 October 1920,
TOESLAG : op Vrijdag 5 November 1920,

telkens om 2 ure namiddag, in het VREDEGERECHT, 
te Iseghem in den Hert.

Een half ten honderd instelpenning.
De koopers worden vriendelijk verzocht het trouw

boekje of uittreksel der geboorteakte mede te brengen.

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

WOONHUIS met HOF
dienende voor W inkel

Gentstraat, 2 , ISEGHEM.
De Notaris L . 3  <C j r l a ^ s i e r ,  te Iseghem, 

zal ten overstaan van den Heer Vrederechter van ’t kan
ton Iseghem en met de pleegvormen der wet van 12 
Juni 18i6, openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM.
Een WOONHUIS dienende voor winkel, afhankelijk

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

In genot te komen met de betaling.

Z itd a g en .
INSTEL 26 October 1920,
OVERSLAG 9 November 1920 telkens om 4 ure in

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

Rousselare.

OPENBARE VERKOOPING
van

Twee WOONHUIZEN
te EMELGHEM, Plaats.

Do Notaris A lb eric  LE C0RBESIER  te Iseghem
zal overgaan tot de openbare verkooping van het 
volgende goed.

EERSTE KOOP.
Een WOONHÜJ.S met aanhoorigheden en 1 ar» 43 

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

Gebruikt door Cyriile Vandendri«ssche, mit« 7 fr. ta 
maande.

KOOP TWEE.
Een WOONHUIS met aanhoorigheden en 1 are 86 

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

Gebruikt doorHenri Van Coille mits zes fr. te maand«
Samenvoeging wordt toegestaan.

TOESLAG op Donderdag 28 October 1920,
om 3 ure namiddag in het GEMEENTEHUIS 

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

boekje of een uittreksel uit den geboorteakte made te 
brengen.

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

WOONHUIZEN met HOF
dienende voor Handdshuizsn 

Rousselarestraat nros 29 en 31, te  ISEGHEM.
De Notaris LE C0RBESIER te Iseghem zal openbaar 

verlaoopen :
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 Hospitaalgang, in het kadaster 
bekend Sektie A deel van nummer 663c , groot volgens 
meting 2 a. 38 cent.

Gebruikt door Heer A. Moenaert, tot 1 Februari 
1923, mits 1200 fr. 's jaars, betaalbaar per 3 maanden 
op voorhand. Boven de lasten.

Koop II.
Een WOONHUIS dieastig 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 n0 068E, 
groot volgens meting 2 a. 16 cent.

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

De samenvoeging zal toeg es taan 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 koopers worden verzocht het trouwhoekje of een 

uittreksel uit den geboorteakte mede te brengen.

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

Een HUIS met LAND
Hondekensmolanstraat, ISEGHEM.

De Notaris LE C0RBESIER te Iseghem, zal in het 
openbaar verkoopen : •

K OO P I.
Een WOONHUIS zijnde de westkant eener twee • 

woonst, slaande en gelegen te Iseghem, Hondekensmo- 
lenstraat, groot volgens meting 30 a. 80 cent in het 
ka laster bekend Sektie B n">» 396, 393, 399 en deel 
van n° 397 : palende west Heer Amaat Van Ackere, 
noord de W» en kinders van Heer Van Ackere-Verhuist] 
oost Heer Henri Messiaen en koop II hierna.

In genottreding met den dag der betaling.
KOOP II.

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

In genottreding mat den dag der betaling.
De samenvoeging zal toegestaan worden. 

Z i t d a g e n  :
INSTEL op Donderdag 4 November 1920 
TOESLAG op Donderdag 18 November 1930, telkenj

om 2 ure namid lag ter herberg * Oa le St Pieter 
bewoond door Heer Florent Lefevere.

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

uittreksel uit den geboorteakte mede te brengen.

Steengroeven van Perlonjour te Zinik (N. M.)
Exploitatie van den blauwen steen, genoemd klein graniet,

vopr gebouwen, monumenten van allen aard, kunstwerken, sluizen,
bruggen, bevloering werken, enz.

---------- STICHTING VAN RANG — _
Jaarlijksche uitgraving : 2 5 . 0 0 0  kubieke m eters

Ruwe steenen, sneden, gezaagde dorpels van alle afmetingen
42 GROOTE TOESTELLEN OM S T EE V EE TE ZAGEN.  

BO U W K UN D IG EN , 0N D E R N E M E N S , M A R M E R S TE E N H O U W E R S , VRAAG T ONZE PR IJZEN .

SpoQdiffa ba&ieniuff. — Vraagt onze p rijzen ,

■ ■ CREDIT FONCIER DE BELGIQUE ■ -
(BELGISCH GROXDCREDIET)

B Jaam looza M a a ts o n a p p ij g e s tic h t in  i s s s
Maatschappelijke zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

HYPOTtIEEKLEE\i\(JE.\ ™‘, vau merkelijk verminderde tarieven zonder
' voorafgaandelijk^ kosten namelijk om het aankoopen  

van Huizen en Gronden en het^Bouwen van Huizen te v e rg e m a k k e lijk e n .
(Geld opvolgentlijk gestort binst den loop der werkingen zonder verlies van intresten).

R ECHT van door La Royale Beige, mits eene zeer gematigde premie de terugbetaling' bii 
sterfgeval, te doen verzekeren van het verschuldige kapitaal.

— L ijfre n te n  en Levensverzekeringen
O b lig a t ie »  fa 1/2 0 / ; l  gewaarborgd: 1° door overeenkomstige pandleeningen : 2° door 

O h0*1 maatschappelijk kapitialen de voorbehoudingen (17,000,000)
, B e Algmiene Spaar- en Pensioenkas en liet Amortissementsfondï van da Lsenin? van den ’ 
hankdijken 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 eu de betali™ 

koepons zich wenden tot den heer OiVIER SAEY, Wisselaar, 1, St-Jorisstraat, KQRTfiIJK.



OPENBARE VERKOOP ING van 
vijf onlangs nieuwgebouwde

HUIZEN met LAND
te ISEGHEM

Aan da Krekel, Klijtatraat.

De Notaris Vande Moortele te Iseghem, zal open
baarlijk te koop stellen.

STAD  ISEGHEM , Wijk Krekel, Klijtatraat.
KOOP EEN.

Ben WOONUIS met 4 a. 65 ca. erve en land, ka
daster sektie D., nr. 1^07h en ox 12Q9ti, palende noord, 
Seheldeman Désiré, oost Neyrinck, zuid koop 2, west 
de straat.

Gebruikt door B. Vandenberghe aan 14.30 fr. te 
maande.

KOOP TWEE.
Een WOONHUIS met 4 a 30 ca. erve en land, ka- 

kaster sektie D, nr 1207g en ex 1207c. palende noord 
koop 1, oost Neyrinck, zuid koop 3, west de straat.

Gebruikt door Vansteenkiste aan 14,95 fr. te maande.
KOOP DRIE.

Een WOONHUIS met 4 a. 30 ca. erve en land, 
kadaster Sektie D. nr 1207f en ex 1207c, palende noord 
koop twee, oost Neyrinck. zuid koop vier, west de 
straat.

Gebruikt door Surmont aan 14,30 fr. te maande.
KOOP VIER.

Een WOONHUIS met 4 a. 50 ca. erve en land, 
kadaster sektie D, nr 1207e en ex 1207c, palende noord 
koop drie, oost Neyrinck, zuid koop vijf, west de straat.

Gebruikt door D’Artois aan 14,30 te maande.
KOOP VIJF. .

Een WOONHUIS met 4 a. 35 ca. erve en land, 
kadaster Sektie D, nr. 1207d en ex 1207c, palende 
noord koop vier, oost Neyrinck, zuid M. Jean Mahieu- 
Liebaert en Cokelaere Pieter, west de straat.

Gebruikt door Dejaeghere aan 14,30 fr. te maande.

OVERSLAG Donderdag 28 October 1920,
om 3 ure (4 ure stipt) ter her berg * Het Para

dijs , bij We Paul Dumoulin te Iseghem, hoek der 
de Pélichy- en Rousselarestraten.

N. B. De liefhebbers worden verzocht hun trouw
boekje mede te brengen.

>. Uit ter hand te koop :

VIJF WOONHUIZEN
gelegen aan de Paterskerk.

'Deze kunnen afzonderlijk ofwel gezamentlijk ge
kocht worden.

Voor inlichtingen wende men zich ten bureele 
van het blad.

Studie van den Notaris Vande Moortele te Iseghem,

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

Eene HERBERG “  Het nieuw Kruis „
en

Acht werkmanswooningen, 
onlangs nieuw gebouwd, gelegen te EMELGHEM, 

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

Moortele te ISEGHEM.

TE KOOP
Eene goede breimachien, zich te wenden bij 

V. Clément, « In de gouden Leeuw ».

NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS!
SCHURFT E N  JICHT

van alle gedaante genezen door 

O n c t i o n  A n g e l i n i  aan 8 , 5 0 f r . d e p o t.

Rhumatism en Flerecyn
verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

E le x ip  Pt)ilijD]Dat*b
alleen te verkrijgen in de 

A.POTHEEK

LALEMAN-GHEKIERE
Opvolger van A. RODENBACH.

B r u g s t r a a t , 2 ,  I S E G H E M .
alwaar uitleg en gebruikwijze u zullen 
verschaft worden.

GENEZEN ?
Mijnheer FL. LALEMAN GHEK1ERE 

Apotheker
ISEGHEM

Ik moet U uitdrukkelijk mijnen besten dank toezeg
en omdat ge mij het geneesmddel “ PHlLIPJrAKI „ 
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 
“ PHILIPP ART „ verdwenen.

Met mijnen hertelijken dank groet ik U.
ARTH. VANSTEENKISTE Roeselaerstraat 73 .

HUIS VAN VERTROUWEN

’T GOUDEN SCHAAP

Wilt yij goede en goedkoope, luxe of gewone

M A T R A S S E N
O P  MAAT

in Saliaapswol, Flocons, C rins  
Zeegras, i C iook. P lu im en  enz. alsook  
RessortkoorcLen en O vertrekgoederen

wendt u tot

Jules AllöwaepfcrPapiiientier
IW L Ä T iR Ä S IW IA K B «

St Amandstraat, 5 , ISEGHEM
’ (licht bij St Hiloniuskark)

SpasiaHtait v a i gusd gazuiverJ W indhaar 
m 3t andaoriringbare Tijken

Ik gelast mij ook mat alle herstellingen ten huize.
Prijzen buiten aVe Concurentie 

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

door mij gemaakt.

PIANOLESSEN
worden gegeven bij de Juffrouwen VAK HENDE 

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 

fieraftrekking van oude Portretten

Portretten op Doodsbeelden ens
gemaakt in 24 uren

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

Bijzontiara Prijzsü voor Huwelijksgroepen

M. DHIESSÜÏS-TÀNDK VALLE
Rousselarestraat, 82, Iseghem.

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

Huis Ed.MAES-NAERT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

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

VERKOOP VAN

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

voor Haaren en Damen in goud, zilver en nickel 
Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen 

Groote keus van Ringen en Kettingen
TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen 

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

□EVIS en TEEKENINS worden op vraag gemaakt 
van goud- zilveren en diamanten PARUREN 

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS
WORDEN GEGRAVEERD 

ALLES W1RDT TEN HUIZE
-  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. —

HUIS
0. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE

St fiiloniusstraat, 6 , ISEG H EM .
Vensterglas, M astiek, enz... Verfw aren, 

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

zelve schilderen.
—  Eerlijke en trouw e bedien ing — 

Zuivere  en g o e d e  waren.

SUIKERBAKKERIJ

Yaf) LafjdegJbetr)
GEAVINNESTEAAT, 24,

------------ IN G E L M U N S T E R  -------------
O h ocolad e —  JPralinnen 

BIJZONDEEE KEUS VAN 
SGHOONEen FIJNE GEBAK KEN

voor Doopen, Huwelijken en andere feesten 
Voortverkoop in ’t  groot van Suikerbakkerartikels

BESTELLING TEN HUIZE 
voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

H U IS

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

FABRIKANT VAN

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

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

waaronder deze :
C IG A R E N

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

Cigarellos Calba, Emicas, Monies Vestalin, 
Record.

Cigaretten dar besta en gekannte marken 
IN L A N D S C H E  en V R E E M D E

Tabak in bladeren en gesneden
vanaf 6 fr. de kilo 

Snuiftabak, Steenen pijpen, Cigarette papier, 
Tuben om Cigaretten te maken, Toiletzeep, 
Erasmic, Vioilette en Scheerzeep, Sunlichtzeep, 
Eau de Cologne n° 155, tuben voor het reinigen 
der tanden, Roodkleursel voor de lippen, Poudre 
de riz, Pommade voor hst haar en moustachen, 
Brillantine Marie-José, Haarverf, Valsch haar. 
Netten voor het haar, Kammen, Haarspellen, 
Krulscharen, Aluinsteen, enz , enz.,
Bijzondere prijzen voor Voortverkoopers.

H E R O P E N ' I N ’G -
van het Huis

J. Vaiiliiiideghera-ReliaeghB
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

A L LE  S L A C H  V A N  B E N O O D IG H E D E N
VOOR

—  K L E E R M A K E R S  e n  K L E E R M A A K S T E R S  —  
Z IJD E N , P A E N E , R O U W F L O E R S  

Groote keus van lijnwaadartikelen 
voor Dames en kinderen. 

000PKLEEDEREN — COLS — CRWATFEN 
Specialiteit en groote keus van 

CORSETS Merk H D B.

Robert DEVOLDER-VEASCHAEVE
S c h ild e r -  G la z e n m a k e r  

de Pélichystraat, 18, ISEGHEM

Hout- Marmer en Sieraadschilderingen
VERWEN EN VERNISSEN

GENADIGE PEIJZEN. SPOEDIGE BEDIENING.

Met dezen breng ik het publiek ter kennis 
dat ik m ij 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,

,N DE= 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
O lieg oed eren  

W itte en Fantasieartikelen
Bijzonder assortiment van 

HEMDEN, COLS en PLASTRONS

ANTWERPEN’S

BOUW-& HYPOTHEEK BANK
Naamlooze M aatschappij.

Maatschappelijk Kapitaal : 5 ,000,000 frank.
Zetel : N r i 3 . T w aalfmaandenatraat, 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 °/0 ’s jaars 
kunt uitzetten. 

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

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

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

A G E N T E N  :
Mr Florent 3ahaegh9-Mulier 

iGemeenteontvanger,
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achilla Tanghe 
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, W inckel St Eloi.

IN  DE GOUDEN PLUIM

de Pélichystraat, 25, ISEGHEM
FABRIEK VAN

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

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

ELLEGOEDEREN, enz.

Doctor H. Van Quaethem
specialiteit van Tanden en Gebitten

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

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNA.EVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

J ava S te rk  — D u b b e l S te rk  
T V estm inster S to u t  

Sch.oth.-ale — P âle -a le .
V  j r k a a p  v a n  "X /V  i j  a e n

HANDEL in KOLEN.

Alvorens uice inhoopen te doen voor het 
aanstaande winterseizoen komt zien en over
tuigt u van de nieuwigheden en bijzonder 
voordeelige prijzen der PELSWAREN die ik 
u kan aanbieden

T h .  S C H O E N F E L D
31, Hoogpoort, 34,

GENT (dicht bij het Staihuis),
Bewaren en veranieren der pelterijen in de 

beste voor waarden.

Men vraagt metsars, plafonneurs, 
schrijnwerkers enz., voor den 
heropbouw v a i da streek van 
D IXM U D S en omstreken.

G R Ë D I T  F O N C I E R  D I N E R S
Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 3 .0 0 0 .0 0 0

Spaarboekjes 3.60 0/0, Raateboekjes 4 0/0, 4.25 0/0 ea 4.50 0/0, vrij vaa lasten
DEPOTREKENINGEN A A N  ZEER VOORDEELIGE VOORW AARDEN

A A N K O O P  en V E R K O O P  ?aa Fraasch, Eagôlscîi ea Amerikaaosch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij

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

G. HOET-A.NNE, opticien, St Amandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G Hoet- H U I S  V ^ N  V E  R T  PtQ  U  'AA E  N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de H. H. Oogmeesters, inser 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 vau 15 jaren, en waardoor het gezicac oewaard en versterkt wordt

2° Omdat het huis voorzien is vaa uitgelezane glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabriekea van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiteu 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 fljaa monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien vaa eerien schoonen keus jumellea, longues-vues, barometers en kunsto»gen. 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers ; 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

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

Men lette goed op om adres :

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


