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OPG EPAST
Nog al vele manschen stelden nu de par

tijen van de orde', in gelid tegen de partij 
van de wanorde 

De partij van de wanorde is de socialistische 
partij, natuurlijk.

De partijen van de orde zijn de katholieke 
partij, ook natuurlijk, en de liberale partij. 
Ja sommigen aanzien de liberale partij ook

ror partij van de orde, en katholieken en 
»ralen moeten samenspannen tegen de soci
alisten zeggen ze.
Dat is wel en goed voor de gematigde 

liberalen, maar voor de eigenlijke liberale 
partij en kan dat toch niet gelden 

Ja, met het liberalismus en kan het katho- 
licismus nooit samengaan, liberalen zijn nog 
altijd de geweldige bestrijders van katholiek 
onderwijs en katholieken godsdienst.

Het laatste liberaal kongres heeft dat nog 
eens klaar en duidelijk bewezen.

Zondag 17 October was er groot liberaal 
congres Geheel het congres en bracht niets 
anders uit dan een? ecite oorlogsverklaring 
aan de katholieken.

D ; B ïlg iscïe r e a r in g  en mjcht het katho
liek onderwijs niet ondersteunen en geene 
hulpgelden verleenen aan aangenomen of aan
neembare scholen.

De wet op de loonen van de onderwijzers 
en mocht niet gelden voor kloosterhuizem die 
school houden.

Katholiek onderwijs en erkennen zij niet, 
noch willen zij ondersteund zien.

« Het officieel onderwijs is ons onderwijs. 
Wij willen het uaar ons gedacht inriçhten. 
Geen ander onderwijs mag, een centiem van 
den staat krijgen ». Dat is de begeerte van 
de hooge liberale partij 

De liberalen zien toch wel dat de katholieke 
scholen meer bevolkt zijn dan de officieele, 
maar dat maakt niets. De ouders moeten 
maar hunne kinders naar de staatsscholen of 
ongodsdienstige scholen zenden.

Het liberaal congres was eensgezind op 
dat punt. Op andere punten was er groote 
verdeeldheid en hevige twist.

Daar werd het masker afgesmeten en het 
oude liberalisme van vroeger kwam weer te 
voorschijn met zijnen haat en zijnen strijd 
tegen den katholieken godsdienst Daaruit zien 
we wat er nog altijd laait en brandt in het 
binnenste van die liberale leiders : een school- 
oorlog !

Dat inziende roepen wij tot alle katholieken : 
Opgepast. Een groot gevaar bedreigt uwe 
kinderen. De oude vijand beloert de vrijheid 
van den huisvader in zake de godsdienstige 
opvoeding van het kind !

Katholieken, ware christenen, neemt uwe 
voorzorgen, vereenigt u ! Een nieuwe school- 

orlog ware veel slechter dan die van 1879 !

Voor de Kleine Burgerij.
Zondag laatst had er te Brussel een groot congres 

plaats voor de Kleine Burgerij of Middenstand.
De voorzitter M. Donaux gaf verslag over den 

toestand vau de Kleine Burgerij. Hier geven wij een 
uittreksel, en wij juichen uit al onze krachten 
toe op de groote maar droeve waarheden die er 
in voorkomen.

De Kleine Burgerij, die alles verloren heeft, 
heeft tot nu toe niets bekomen. Terwijl aan groote 
nijveraars honderd miljoen uitgekeerd zijn als 
vergoeding voor oorlogsschade, heeft de Midden
stand om zoo te zeggen geen cent bekomen. Wan
neer de rechtbanken voor oorlogsschade al de zaken 
door de kleine burgers, kleine handeldrijvers in
gediend, zullen onderzocht hebben, zal de laatste 
Middenstander reeds dood zijn. Sinds den wapen
stilstand is er door de, regeering niets gedaan 
geworden om het lijden van de kleine burgerij te 
verzachten. Sinds het akkoord van Lophem, waaruit 
het fameus ministerie van de « heilige eendracht » 
ontsproten- is, dat nu het ministerie van de « heilige 
tweedracht » geworden is, heeft het Parlement 
honderd en veertien wetten gestemd, die meestal 
uieuwe eu zware lasten, onder allen vorm, aan de 
kleine burgerij opleggen, die reeds door den vijand 
letterlijk uitgeperst was. De Staat heeft zich als 
handelaar aangesteld ! Het « étatism » dat ingevoerd 
is, is rechtstreeks tegen de vrijheid van den handel 
gericht. Het schandaal van de suiker en dat van 
de lichtvaardig afgeleverde vergunningen, zeggen 
meer dan genoeg waar men ons land heeft weten 
te brengen. Kerels, die nooit handel gedreven hebben» 
hebben zich dank aan vergunningen door Minister 
Wauters toegestaan, op schandelijke wijze verrijkt. 
Honderd duizende franks zijn alzoo gewonnen, ter
wijl ie  ••rlijk», brav«, ««ht# haiAeldrijv»r* *e*r

naar den bedelstaf gedreven worden. Wat het mi
nisterie van bevoorrading invoert, werd door het 
Russisch bolchevism reeds in praktijk gesteld. 
De sociologische politiek, die thans door het 
ministerie gevoerd wordt, zal België regelrecht naar 
het bankroet leiden.

Geldverspillingen zijn aan de orde van den dag ! 
Sinds den wapenstilstand zijn er 30,000 staats
ambtenaars en bedienden bijgekomen. En zoo springt 
men om met de penningen van het veçarmd Belgie ! 
En het is omdat de socialisatie van alles, onze 
ondergang, onze verdwijning is, hebben wij ons 
vereenigd, om ons zelve en ons bestaan te ver
dedigen, buiten en boven alle politiek.

B in itiM clL  OrerMt.
Iets over de staking der mijnwerkers te Charleroi.

We hebben pas het einde der mijnwerkers- 
stakking van Engeland begroet, en reeds begint 
het engelsche voorbeeld aanstekelijk te worden. 
In het kolenbekken 'van Charleroi, stalen ,5 9 .0 0 0  
mijnwerkers.

Het gemiddeld loon van een mijnwerker bedraagt 
25 fr. Er zijn mijnwerkers die 34 fr. daags 
verdienen. De loonen der jongelingen van 17 tot 
18 jaar beloopen ongeveer 20 fr. per dag. De 
oorzaak der staking kan gezocht worden in de 
ontevredenheid der winners van lage loonen en 
de opmaking bij het uitbetalen van den taks op
het inkomen Da patroons wilden van af 1 Oktober
eene loonsverhooging geven die meer gelijkheid 
bracht tusschen de loonen. Doch de mijnwerkers 
eischen 5 fr. daags meer.

Waarom zijn de kristene, vrije mijnwerkers 
tegen de staking. Uit . 2 redenen, omdat, die 
staking onrelelijk en ongewettigd is, want moest 
er eene loonsverhooging van 5 fr. per dag toe-
ge’ioöd worden,- heel asfcer zin de kool t5  1 fr-,
de ton in prijs verhoogen. Wie zou dit letalen, 
o'de arbeidersklasse ende kleine burgers. Alzoo 
zouden de levensmiddelen neer stijgen.

De openbare meening staat tegen de staking 
gekant. Dat wil niet zeggert- dat de mijnwerkers 
voor sommige zaken, geen gelijk hebben. Sommige 

' kleinmijn-eigenaars hebben alle moeite om de 
twee eindjes aaneen te knoopen, doch het schijnt 
dat de groote mijn-eigenaars schromelijke winsten 
doen.

Het gouvernement heeft over eenige maanden 
een onderzoek gedaan over de winsten der kolen
nijverheid. Maar er wordt verteld, dat de mijn
eigenaars groote uitgaven geboekt hebben, die 
niets gemeens hebben met de verbetering der 
kolenmijninstallaties: Zooals overvloed van auto
mobielen, huizen, kasteelen, buitengoederen enz. 
Wat verlangen de kristene, vrije mijnwerkers en 
met reden : een ernstig toezicht over de winsten ; 
zelfs bij velen wint veld de nationalisatie der 
mijnen :

Eene langdurige staking zou eene ramp zijn. 
Voor het land. De kolen zouden opslaan, en ook 
de voorbrengst van de andere nijverheden, die al 
last genoeg hebben met de vreemde konkurrentie.

De fransche mijnwerker verdient gamiddeld 5 fr. 
per dag minder dan de belgiesche mijnwerker. 
Zelfs de uitbatingskosten der engelsche mijnen 
zijn lager dan die der bslgische. Jammer dat het 
leven in Belgie het duurst slaat niettegenstaande 
onzen rooden Minister Wauters.

Na het Socialistisch Kongres.
De socialisten hebben een kongres gehouden, 

’t Was noodig. Want da scheuring dreigde aan de 
deur. De bewonderaars van Lenine en al de rus
sische bloedhonden zoudeji willen baas spelen. 
M. Vauder Velde heeft zijn best gedaan om de 
extremisten den klop to geven. En voorloopig is 
hij gelukt, het, geweld bolsjewisme is veroordeeld. 
Doch het dunkt mij dat <dit niet zal blijven 
deuren; scheuring komt noodzakelijk. Antwerpen, 
maar vooral Brussel worden de brandpunten van 
revolutie en opwinding.

Met November zal het nog stormen in het 
roode kamp ; want 2 punten Werden verdaagd : 
de behandeling van de partij tue ht en de taal
kwestie.

Het verslag over do taalkwestie wierd door 
Minister Wauters epgemaakt Hij zegde « feiten 
zijn feiten, 95 p. h van het vlaam>che volk 
spreekt alleen vlaamsch ». Twee toepassingen werden 
door M. Wauters onderzocht : de taalregeling in 
het bestuur en in het onderwijs. Voor het vlaamsch 
in het leger, wordt de tweetaligheid voorgestaan. 
Hem schijnt de wet der bestuuritaal redelijk, mits 
kleine ^anteekeningen. Het vergif zit hier ook in 
den staart. Hij is voorstaander van een Vlaamsche 
Hoogeschool te' Gent met behoud van de fransche. 
Welk is de reden zult ge zeggen om de fransche 
Universiteit te behouden ? de geheele vervlaamsching 
zou de walen en fransquillons krenken in hun ge
voelens. Wel, als die heertjes in hun pretentie 
gekrenkt' zijn, wij kunnen er niets aandoen met 
een overgroote mearderheid heeft de socialistische 
j» irtij bjslotsa tot dealneiaing aan is  Regiér.ia».

Vlaamsch In het Bestuur.
Verleden Zondag was het hoogdag in Antwerpen. 

Duizenden Vlamingen, meest katholieken, eischten 
onverbiddelijk Vlaamsch in het bestuur en huldig
den Frans Van Cauwelaert. « Het Handelsblad » 
van Antwerpen noemt het een der schoonste dagen 
uit den strijd. Het was een triomfdag en ook de 
waarschuwing, dat het vlaamsche volk zijn volle 
recht eischt. Meer dan 'âü 000 Vlamingen hebben 
de straten van Antwerpen doortrokken en Van 
Cauwelaert gehuldigd.

Eenigen tijd geleden ontving de Heer Van Cau
welaert een geheel gemeenen dreigbrief. Verschil
lende huiszoekingen werden gedaan. Indien een 
Vlaamschgezinde dien brief heeft geschreven, om
dat Van Cauwelaert geen fronter is, dan is het 
een ezel of een dwaas. Frans Van Cauwelaert heeft 
alles opgeofierd voor Vlaanderen en is het voorwerp 
van d° meest lage verdachtmaking,
Onderhandelingen nopens'het nieuwe m inisterie.

Midister Delacroix (kath). heeft aan den Koning 
verklaard dat hij vurig wenscht zich terug te 
trekken. Hij vondt het te dom dat men hem aan
ziet als zondenbok voor hetgeen^ niet of deels 
verwezentlijkt wierd in de' politiek, en dat men 
hem zou belasten een nieuw kabinet te vormen-

De gewezen Ministers en de Ministers der toe" 
komst verklaren allen, dat zeer genoeg van hebbeu - 
Als het maar gemeend is ! leder partij stelt,har6 
voorwaarden ; doch ieder zal water in den wijn 
doen.

De groote struikelsteen is de militaire dienst. 
Dk Katholieke volksmannen en socialisten houden 
aan 6 maanden dienslj. Doch hier ook zal er on
derhandeld worden en verzachting komen.

De Koning heeft gisteren verscheidene politieke 
mannen in verhoor ontvangen. In de omgeving 
van don Koning wordt de heer B r u n e t  ( so c .) 
vooruitgezet als samensteller van het nieuwe 
Kabinet. Een socialist als Kabinetshoofd staat ons 
niet aa i ; de Vlamiusren zijn mot dien W aal g.ien 
beetje gediend. De Vlaamsch?ezinde kath. Minister 
Poullet zou beslist aftreden en misschien te Geneve 
op de Volkerenbond optreden als belgisch afge
vaardigde.

Verloven bij onze soldaten.
Jaarlijks hebben ze aanspraak op 21 dagen ver

lof. Een aanvullend verlof van 15 dagen voor 
arbeid in de onderneming door hunne verwanteu 
in opgaande linie ofwel hunne, Broeders en Zusters. 
Het aanzoek om een aanvullend verlof voor sei
zoenarbeid, dieni ingezonden door den soldaat en 
zijn grain en vergezeld van een getuigschrift uit
gaande van den Vrederechter.

Buitenlandsch overzicht
IERLAND

Bij het overvoeren van ’t lijk van den Lord 
Mayort van Cork Mac-Swiney hebben pijnelijke 
tooneelen plaats gegrepen.

De zusters van den overledene zijn met geweld 
van bij de kist weggetrokken geweest, en hebben 
het lijk niet mogen vergezellen. De begraving 
was eene nationale rouwplechtigheid voor Ierland. 
De haat van het verdrukte volk tegen England 
is heviger dau ooit en niet de minste hoop meer 
op verzoening of overeenkomste met England.

Ondejtusschen gaan de engelsche soldaten altijd 
voort met hunne baldadigheden in Ierland, moor
den, branden of plunderen is hun dagelijksch 
werk. Te Tipperari, te Tralce, te Dunganon, te 
Ballydruff, hebben ze fabrieken, winkels en huizen 
platgebrand. Te Killorgie bestond een kostelijke 
bibliotheek, die schatten bevatte van Iersche let
terkunde en folklore — ze is afgebrand met nog 
vier huizen erbij, ’t Is ten minste zoo erg dan 
de duitschers in Belgie, en toen nog in de slechtste 
tijden van hunne razernij.

De katholieke bisschoppen van Ierland bezweren 
het gouvernement een einde te stellen aan die 
baldadigheden en ’t gedrag van zijne soldaten af 
te keuren. Doch niet alleen de katholieke ieren, 
doch ook de protestantsche aartsbisschop van Can- 
terbery in de Kamer van de Lords heeft het 
gouvernement gevraagd een einde te stellen aan 
die politieke van weervraak.

Al boter aan de galge : Ierl̂ ands kruisweg 
duurt voort !

AMERIKA.
Daar is een nieuwe president gekozen. Vier kan

didaten kwamen op. E. Dables voorde socialisten, 
P. Christensen voor landbouwers en werklieden, 
Governor Cox voor de democraten en senator Har
ding roor de republikeinen.

De twee eerste en hadden geen kans, de strijd 
werd eigentlijk gevoerd tusschen Cox en Harding.

Cox was d« man van Wilson ; hij wil de ’t ver
drag van Versailles, mits kleine wijzigingen aan
nemen, den volkenbond erkennen en er intreden. 
Verders wilde hij met ander» volkeren handelsver
dragen aangaan ; hij wilde voorstellen de iersche 
kwestie aan den volkenbond te .onderwerpen.

Harding en houdt van geen handelsverdragen, 
hij wil hooger inkomrechten — hooge doorvaart- 
re«kt9H m r  het kanaal van Panama, in eea weord

hij wil Amerika op zijn eigen, zonder verbonden 
met andere volkeren.

Hij is tegen de intrede van Amerika in den 
volkenbond, en hij wil ook de amerikaansche sol
daten uit het bezette gebied] terugtrekken en kort
weg verklaren dat Amerika met Duitschland in 
vrede leeft.

Met de iersche kwestie zal hij tzich in ’t geheele 
niet moeien.

Harding is gekozen met eene groote meerderheid. 
Ook de Ieren hebben voor he:n gestemd.

Amerika immers en houdt niet van den volken
bond. En.gland immers met zijne Dominions heeft 
daar eene meerderheid, en kan er al doen wat 
hem aanstaat. De amerikaanders die pratieke 
menschen zijn, en zien niet wat ze daar zouden 
verloren hebben, en ze blijven eruit. Elk voor 
zijn eigen profijt zoggen ze. De iersche amerikanen, 
die ook geen trouw en hebben in den volkenbond 
omdat England daar de eerste viool speelt hebben 
eenpariglijk voor Harding gestemd.

OO STENRIJK.
Het nieuw parlement bestaat uit 82 christelijk 

socialen, 66 sociaaldemocraten, 20 pangermanisten, 
6 boeren en 1 bourgeois-travaillist.

RUSLAND.
Wrangel begint slagen te krijgen.
De bolchevisten hebben ruiterij en voetvolk uit 

Turkestan bijgehaald en komen met ee^e overmacht 
tegen Wrangel. Melitopol Penkof en andere be
langrijke steden zijn in hunne macht gevallen. 
Shadosk wardt ontruimd. '

Ingezonden.
Äan den Heer Uitgever en Opsteller

van den * Iseghemnaar »
Mijnheer

Ik ben een getrouwe lezer van uw gëeerd 
blad, waar ik Zaterdag 11. een artikel vond 
over de staking der Borstelmakers. Ik ben 
noch borstelmaker noch borstelfabrikant doch 
werkbaas..

Hetgene mij, in het inkwestie zijnde artikel, 
meest trof was het inroepen in het slot van 
de zooveel besprokene « Rerum Novarum » die 
zegt : « De mensch heeft recht op een recht- 
veerdig loon, hetgene hem moet in state stellen 
menschwaardig te leven. »

Onder den indruk van dit ingezondene arti
kel, ben ik naar het sociaalsermoen gegaan 
van Eerw. Pater Boeckaert hopende dat die 
Eerw- spreker ons eens klaar uiteen zou zet
ten waarin eigenlijk « een rechtveerdig loon 
bestaat en wat een menschwaardig leven is. » 
Tot mijne teleurstelling werd hier geen woord 
over gerept.

Zou uwe geachte correspondent, die ’ t arti
kel schreef, waarschijnlijk wel op de hoogte 
van zaken en die ongetwijfeld goed de 
« Rerum Novarum » en de christene politiek 
heeft ingestudeerd mij niet willen bepalen in 
een volgend artikel. > Wat een rechtveerdig 
loon is, hoeveel ten huidigendage zulk loon 
bedraagt en vooral wat een menschwaardig 
leven leiden is. »

Dit zou van praktiesch nut zijn, zoowel 
voor bazen als voor werklieden, want ik ken 
bijvoorbeeld bazen, die alle last van den wereld 
hebben om de twee eindjes van het jaar aan 
elkaar te knopen en van ’s morgens tot ’s avonds 
zwoegen met hand en geest. Hebben die een 
rechtveerdig loon die hun in state stelt een 
menschwaardig leven te leiden ?

Hopende op de welwillendheid van uwen 
geachten correspondent, dank ik u op voor
hand, M jnheer den Opsteller, voor het opne
men dezes en groet u

Hoogachtend 
Een getrouwe Lezer.

De toeren van W auters
Wauters deed over korten tijd nieuwe suiker- 

kaarten opmaken
Wauters beslist nu dat de handel in suiker 

vrij is.
Had hij wat vroeger gepeisd dat te doen, 

’t ware weeral zooveel onkosten gespaard.
En had hij den handel in suiker en allen 

anderen handel vrij gelaten, ’ t ware ook beter 
geweest.

Handel en nijverheids crisis.
De vlashandel en vlasnijverheid hebben tegen

woordig een groot crisis te doorstaan Vele vlassen 
worden er niet meer gevraagd, die nog kunnen 
verkocht worden staan maar aan half geld.

In de textielnijverheid gaat het ook zeer slecht 
in talrijke weverijen, die kunnen werken, zijn «r 
getne ksst*lliag«a. D»ize»d»a w irk lit i»  zij a ztn-



der werk. Ia Ryssel zij a er meer dan 16 duizend 
werklieden boven de 16  ̂ , die werkloos zijn. 
Er is te voorzien dat met den winter toen men 
aan 't front niet en zal kunnen werken, er rel» 
zulle* werkloo» zijn.

9a ftundarpast in Baljie.
Op 15 October bestond ze nog in 8 gemeenten.
jinds het begin der ziekt» heeft ze gewoed in 

90 gemeenten, op 261 hoeven, 263 dieren stier
ven, 440 werden afgemaakt als aangetait en 1536 
all verdacht.

Totaal 2243 dieren, all slachtoffers der runder
pest gevaJen.

Dj itorgörstaii todsa loop dereeawsa
ln den ouden tijd der middeleeuwen was iedere 

baas, lid der gilde of beroepsweeniging. Deze kwam 
tusschen in alles wat hat vak aanbelangde ; zij 
bezorgde leerlingen en miek kontrakten tus
chen baas en leerling (ze bepaalde ook het 
i j >u dat moest betaald worden aan den leerling),
dbc werkbuis van den baas was eene oprechte
scnool, waar de aangenomen jongen geheel zijne 
opvoeding kreeg. Als de leerling genoeg gevorderd 
was in zijn ambacht, werd hij door de gilde
ondervraagd en moest zijn proefstuk maken om zijne
keunissen te bewijzen. Gelukte hij, dan werd hij 
gezel, werkte bij zijn baas voort tot zijne be
kwaamheid zód vast stond, dat hij een meesterstuk 
afwerkte en baas betiteld wierd door de gilde en 
daardoor zijn bestaan en toekomst verzekerd zag.

Langen tijd zijn de zaken zoo voortgegaan, maar 
door den slenter en allerhande oorzaken, zijn er 
misbruiken binnengeslopen die de betrekkingen 
tusschen baas en leerling of gezel onvriendelijk 
en dan vijandig mieken. Van beider zijde had men 
schuld aan dien toestand, en door het verminderen 
der knstene gevoelens van naastenliefde werd de 
kloof tusschen beide klassen steeds breeder... en 
het leerlingwezen meer en meer verwaarloosd.

De fransche revolutie gaf den genadeklop aan 
deze inrichtingen : Alle gilden werden afgeschaft, 
iedereen moest « vrij en gelijk » zijn en daarom 
mochten geen leerlingen en bazen maer bestaan !!

De vakkennissen onzer ambachtslieden leed hard 
door al die gebeurtenissen, en de meesterstukken 
werden zeldzaamheden.

Intusschen waren de groote fabrieken opgekomen 
en de werkers, groote ea Kleine, aangetrokken door 
meerdere loonen liepen naar die huizen waar weinig 
of geea vakkeaais noodig was 9n verrichtten daar 
een automatisch machienwerk. Leerlingonderricht 
bestond er niet meer tot na de geweldige crisis 
van 1848. Dan werden de Academies ingericht en 
begon de nieuwe vakopleiding der leerlingen.

Algemeene en bijzondere studiekringen zijn er 
noodig waar de verstandige ontwikkeling vooruit
geholpen wordt.

De bazen moetei| hunne leerlingen (zelfs hunne 
kinders) in hun stiel opleiden door bemiddeling 
van het merk van den leertijd, dat voor bazen 
en leerjongens groote voordeelen bevat. >

Eindelijk moeten de bazen hun alm verbeteren; 
verjongen, moderniseeren en het Syndikaat voor 
aankoop van klein getuig, zal daarin iedereen 
kunnen helpen.

Hedendaags zijn er nog ouders die niet begrijpen 
hoe noodig het vakonderwijs is, en de jongelingen te 
veel overlaten in hu/men vrijen tijd om zich bezig te 
houden inêt sport, o‘m«mas er*z... De jonge "iiéaeu 
dienen meer aangewakkerd te worden, tot het 
volgen van vaklessen, taal en handelswetensschappen. 
Men vind ook nog moeders, die vaders ambacht 
misprijzen, en vaders, die zeggen « mijn zoon zal  
OF MAO NOOIT MIJN AMBACHT LEEHEN » . Moeders, 
die droomen van hunne zoons pennelekkers te 
maken enz...

Laat de kinderen in ’t algemeen, vaders ambacht 
leeren en zoek om in zijn stiel de verbeteringen 
te doen, die hedendaags toegepast zijn.

Daarom is noodig de zoo belangerijke vak en 
nijverheidsscholen te volgen waar ernstig besturen 
aan ’t hoofd zijn en kundige en ervaren leermeesters 
goede en pratiek ondericht geven, volgens de he- 
deniaagsche opvatting. Zooals wij de model in
richtingen hier vinden der Iseghemsche vakschool 
der schoenmakers, timmerlieden, enz. en zoo wel- 
ingerichtê en bloeiende nijverheidsschool.

Qe houding van den Senaat.
De Senaat heeft, zooals men weet, de wet 

betreffende den achturendag in eerste lezing  
gestemd. Deze vergadering zal, zou men zoo 
zeggen, nu aanstonds beginnen met de bespre
king over de taalw et, welke reeds door de 
Kam ers-is gestemd Z ij die zoo dachten, re
kenden niet met de vlaamschhatende leden van 
den Senaat, die deze wet willen saboteeren. 
De volgende week zal den Senaat niet ver
gaderen, omdat, zeggen de hooge heeren, het 
w erk der Commissie nog niet voltooid is.

Als men een hond w il «laan, vindt men a l
licht een stok !.. .

Intusschen heeft de Senaatscommissie een 
vergadering gehouden, gedurende dewelke de 
volgende voorstellen werden besproken : 1. — 
M oet de taalw et op het bestuur aangenomen 
worden ? 2. — M oet men ze zonder meer 
verwerpen ? 3 — M oet ze gew ijzigd worden, 
zoodat ze meer overeenkomt met de eischen 
der natie ?

De twee eerste voorstellen werden verwor
pen ; nummer drie werd aangenomen met a l
gemeene stemmen en een onthouding. (Heer 
Ryckmans, kath. senator voor Antw erpen).

Deze zitting der Commissie was voorgezeten 
door heer Berryer, die zich aan het hoofd 
heeft gesteld der franskiljonsche senatoren. 
Tegenover een dergelijke onbegrijpelijke han
delw ijze is het noodig dat de stem van het 
Vlaamsche volk zich laat hooren.

In de vergadering der rechterzijden van Se
naat en Kamer, hebben de Vlaamsche verte
genwoordigers hun standpunt klaar en duidelijk  
uiteengezet. D a Vlaamsche katholieke afgevaar
digden zullen niet meer met de Regeering 
medewerken, indien de Vlaamsche gelijkheids- 
wet niet onverm inkt en ongewijzigd door den 
Senaat wordt aangenomen. Ook de Vlaamsche 
katholieke Kamergroep heeft denzelfden dag 

^en vergadering gehouden, waarop niet 
m elder J i . i  veertig leden aan vezig waren Ook 
daar hebben verschillende sprekers u itdrukkelijk

verklaard dat het de onverzettelijke w il is van 
het geheele Vlaamsche land, dat de wet be
treffende de vervlaamsching der Besturen on
verw ijld  moet gestemd worden.

Verkiezingen vaar K am ir en Gemeente.
Zuil in waarschijnlijk plaats hebben in Januari 

voor de •emeent», sn voor de Kamer misschien 
in October 1921.

O varitroom ingan In ’ t  zuiden 
van Frankrijk  en Spanjen.

Er valt veel water al die streken, en groote 
overstroomiugen zijn er ’ t gevolg van. Hier in 
Bdgie hebben wij een zeer drooge periode, ’t Zou 
ook kunnen verbrunen als het ne keer aan ’t ver
anderen is. Intusschen wordt het kier stille en 
drooge, maar ’t vriest toch sterk voor den tijd 
van ’tjaar.

Kunst en Wetenschap.
M Karei Mestdagh befaamden toondichter te 

Brugge arbeidt aaa eene kantate « De Vrede die 
bestemd is om door schoolkinderen bij Vaderlandsche 
betoogingen uitgevoerd te worden.

Er is sprake van te Kortrijk den Historischen 
Kring herinterichten. Met den oorlog hebben ver- 
schillige leden- de Stad en omstreken verlaten, 
verschillige zeer bekwame leden zijn overleden 
onder andere :

Baron Joseph de Bethune, E. H. Ferrant Pastor 
van Harelbeke en E H Slosse Pastor van Rumbeke.

Voorheen had de bijdragen der leden reeds 10 
lijvige boekdoelen vervuld.

De tarw e bereikte gisteren te Chicago den 
prijs van 2 dollars 10 de 36 liters. Zulks komt 
daarom trent overeen met 85 den hectol., die 
daarom trent 75 kilo weegt.

Ten  gevolge van dezen uitslag hebben andere 
graanverbouwende staten, zich bij de beweging 
gevoegd. De landbouwers willen drie dollars  
per busschel. Het is w aarschijn lijk dat in de 
Vereenigde Staten, gelijk  in Argentinie de open
bare meening eene beperking van uitvoer zal 
eischen.

’t Oudste vrouwken in Belgie.
Tegen Ronse, dat nu vermaard is om tegen de 

Vlaamsche Hoogeschool te stemmen, leeft er een 
vrouwken van 104 jaar; weduwe Rosalie Bereghen- 
Bateur van* Dergueau. Getrouwd in 1838 had ze
9 kinderen, waaronder twee tweelingen en ze kafs. 
m g rondloopen en den pot draaien, zoo noodig.

Gezichtvermogen der vogelen.
Welk is het zintuig dat de vogelen, het meest 

behulpzaam is in het zoeken naar hun voedsel ? 
Volgens een artikel van M. Chapellier, in het 
Buletijn van den bond tot vogelbescherming in 
Frankrijk, is het gezicht.

Het is gebleken dat de gieren, b. v. de kren
gen ontdekken dank aan eene methodische 
exploratie van een vast omschreven terrein, 
dat het bepaald jachtterrein is van eiken gier. 
De vogel onderzoekt van uit de groote hoogte 
met zijnen scherpen blik een gewest dat hij 
zich heeft voorbehouden en dat hij slechts ver
laat wanneer hij door volslagen gebrek aan 
voedsel daartoe is gedwongen. Daar hij zijn 
jachtterrein in de minste bijzonderheden kent, 
ontwaart hij spoedig hetgeen er zich ongewoons 
in voordoet.

Ligt er een kreng of lijk verdoken achter 
struikgewas of een rotsblok dan bemerkt de 
gier zulks onmiddelijk door het rondvliegen 
van mindere vogels op die plaats, wier bewe
gingen hij nauwkeurig nagaat. Wanneer een 
kreng koud en stijf is geworden, verwijderen 
zich de parasieten en de vliegen komen erop 
af om hunne eieren te leggen. Die bewegingen 
der insekten worden door de vogels opgemerkt., 
Do*eksters' en vooral de raven die altijd ófcJ 
zoek zijn waar er wat te pikken valt, ver
strekken aan den gier uitmuntende aanwijzi- 
gingen, en dient hem tot verkenners.

Ondertusschen verliest de gier een gezel die 
in de beurt zweeft niet uit het oog, maar 
gaat al zijne bewegingeu na. Wanneer de gier 
een lijk heeft ondekt, geeft hij een grooten 
vleugelslag die seffens door zijn gezel wordt 
opgemerkt. Deze doet evenzoo en welhaast zijn. 
al de gieren uit den omtrek op de hoogtaf 
der vondst. Zij richten zich spoedig allen naar 
de plaats waar de prooi hen wacht en wel
dra rond dezelve verzameld.

Zoo ontdekken de groote vogels, dank aan 
de scherpheid van hun gezichtsorgaan, hun 
voedsel.

Het reukorgaan is hun daarin niet van dienst. 
En zoo het bij de grooten gaat zal het wel
licht ook bij de kleinere zijn. >

Slecht weer op zee.
Eju felle storm heerschte Zondag op zee, 

zoodat de Belgische-Engelsche ‘ postdienst e r . 
onder te lijden had.

D j postboot « Stad Antwerpen », hebbende 
een lOOtal passagiers aan boord, heeft tijdens 
haar reis van Oostende naar Dover, met het 
slecht weer te kampen gehad en is met twee 
uur vertraging op hare bestemming aangekomen.

Afslag van pluimgedierte in Amerika.
In de laatste dagen zijn er zoovele kiekens 

en ander pluimgedierte op de m arkt van Detro it 
en omgeving gebracht, dat er eene verm inde
ring van 12 tot 13 cents — 0 ,60  tot 0.65 frank
—  per pond waar te nemen is. Er wordt nu 
gelegd dat al dat pluimgedierte nu zoo over
vloedig wordt ter m arkt gebracht door pe i- 
sonen met de hoop er nog hoogere prijzen te 
kunnen van krijgen. D it is hun echter mis- ; 
lukt, en ziende dat de tijd  van dalen gekomen 
is, brengen zij het pluim gedierte overvloedig  
op de m arkt. Vandaar dien merkelijken afslag.

Bloedige gevolgen van het 
drankmisbruik te Halle.

M aandag, rond 18 ure, bevond zekere Charles 
M .,  zich in eenen kroeg der Boschstraat, toen 
hij ruzie kreeg met andere verbruikers. Op zeker 
oogenblik verw ijderde zich de genoemde, om 
korts nadien terug te keeren met een dolkmes 
in de hand.

De verwittigde politie bevond zich reeds ter 
plaatse. Inspecteur Sluyts w ierp zich op den 
zatterik , om hem het wraede wapen te ont
rukken. Het verging hem slecht, de bedronkene 
doorboorde hem le tterlijk  de hand. Het over
vloedig bloedverlies deed hem ten gronde zakken.

M ., gebruik makende van het oogenblik 
dat iedereen met den gewonde bezig was, w ierp  
zich op een zijner tegenstrevers, M . Van den 
Steen, en plantte hem zijn mes in den linker
schouder. Ook deze gekwetste stortte ten gronde. 
Juist toen M . weg w ilde komen, werd hij door de 
verbruikers vast gegrepen en ondanks zijnen  
hevigen tegenstand, naar het politiebureel ge
bracht.

De twee slachtoffers werden naar hunne woon 
gebracht, waar de doktoors ze verzorgden. 
Vooral de toestand van Van den Steen is heel 
erg. H ij liep eene wonde van 5 op 7 centim. op.

LANGEMARCK. —  D iod elijke ontplnfjing. —
De gebroeders Rassees werkten achter de statie van 
Langemarck. Op zeker eogenblik ontplofte een 
verdoken granaat. Achiel, 22 jaar, was op den 
slag dood, zijn broeder, 19 jaar, werd zwaar 
gekwetst.

OOSTENDE. —  L ijk  opgehaald. —  Uit de 
zijvaart te Oostende werd het njk van een jongeling 
opgevischt, die volgens het geneeskundig onderzoek 
uitwees, .slechts enkele uren in het water verbleven 
had. Hij werd in het bezit gevonden van eene som 
van fr. 106,80, een browning en een eenzelvigheids- 
kaart op naam van Deo D,, ongehuwd, 22 jaar 
oud, wonende te Brussel.

De verdronkene toonde een gapende wonde aan 
hot hoofd.

Assisenhof van West-Vlaanderen.
V ijf Aktivisten vrijgesproken.

■ Na vier dagen besprekingen, liep de zaak ten 
laste van Verscheure, Menge, Maene, Trosch en 
Koentjes, beschuldigd de politiek van den vijand 
enz..., verleden ZiterdagaVond om half zeven ten 
einde. De jury antwoordde ontkennend op de vragen, 
zoodat het Hof tot de vrijspraak van alle beklaagden 
moest besluiten. Een groote menigte woonde de 
uitspraak van het vonnis bij.

S T A D S N I E U W E  -
‘  Da groote missie is gedaan. Iedereen mftet toch 
bekennen dat ze buitengewoon goed gelukt is, in
gezien den ongehoord grooten toeloop van volk. 
Er zijn er wel die niet opgekoman zijn en die 
het nochtans noodig hadden, doch zij moeten het 
maar weten. Die de missie meededen en beklagen 
het niet Velen kwamen van verre te lande om in 
de avondsermoenen te zijn, en ze kwamen geerne 
en za bezatten da stoalau van langen tijd vóór 
het sermoen, ’t Weder deed ook m9ê : droog, niet 
overkoud, ea iniaeklaarta -  ’ t en kan niet beter 
passen.

— Maandag toekomende 8 Novemder te 7 ure 
in de groote kerk mis en sermoen en algemeene 
communie voor de leden van de H. Mis van 
eerherstelling.

— Maandag avond te 6 ure in de congregatie-
zaal achter de kerk de eerste les van Boekhouden. 
Dezen die de lessen volgen brengen schrijfpapier 
en potlood mee om aanteekeningen te doen. De 
korte inhoud van de les zal wakelijks gedrukt en 
uitgedeeld zijn. •— _____________ >

— Maandag 8 November Sint Crispynsfeest of 
feestdag van de schoenmakers. Crispyn en Crispynia- 
nus waren gebroeders van zeer rijke afkomst uit 
Rome in de derde eeuw. Za waren van jongs af 
vurige christenen, en willen in hunnen ijver het 
geloof gaan verkondigen. Za verlieten Rome stonden 
hunnen eigendom af aan de christenen trokken 
naar Frankrijk en vestigden zich te Soissons. 
Prediken op straat of in vergaderingen en vonden 
zij niet geraadzaam, ze zouden het geloof ver
kondigen op hun werk. Ze wierden schoenmakers 
en leverden zulkdanig goed work en waren zqo 
beleefd dat vele en altijd maar manschen bij hen 
kwamen voor hun schoesels ('t spreekt van zelf 
dat er dan nog geen stekewerk en bestond). Chris- 
pyn en zijn bro3der maakten daarvan gebruik om

aan hunne kalanten te spreken over Jesus Christus 
en de geloofsleer ; hoe meer kalanten zij wonnen, 
hoe meer christenen er kwamen in Soissons en 
de streek. In 281 wierd Diocletiaan keizer van 
Rome, en deze zond Maximiaan naar Gallii om 
eenen opstand te dempen. Hij dempte den opstand 
maar doorreisde' Gallië en vervolgde ook de christenen 
overal waar hij doortrok. Te Soissons deed hij 
Crispyn en zijnen broader gevangen zetten en 
folteren omdat hij hoorde dat door hunne werking 
de christelijke leering zulken vooruitgang gedaan 
had, ze wierden op allerhande wijzen gemarteld 
weken lang en werden eindelijk onthoofd den 25 
October 285

Ze zijn de patroons der steden Soissons en Cha- 
teau-Thierry en dan van alle lederbewerkers.

De Iseghemnaar wenscht een goeden feestdag 
aan Bazen en werklieden uit de schoennijverheid.

Nijverheidsschool.
Zondag om 8 u. s’morgens opening der leergaDgen 

van Boekhouden en Handelsrekenen gegeven door 
den Heer Roger Ameye. — Op de zelfde uur zal 
ook aanvang nemen, de lessen van Stoomtuig- 
leiding gegeven door den Heer Theophiel Van Eecke 
van Kortrijk.

— De algemeene volksoptelling zal door de 
zorgen der gemeente besturen gedaan worden in 1921

— Suiker rantsoen van de maand October, zal 
gegeven worden 800 gr per kaart, voor fr. 1.60. 
Zijnde 2 fr. de kilo gerekend.

Verloren eene gouden Broche.
In de Rousselarestraat,. op Allerzielendag van 

aan de kerk van ’t H. Hert tot aan ’t Kerkhof. 
Aan den eerlijken vinder wordt eene schoone be- 
looning toegestaan door de eigenaarster Krekel
straat, 34 Iseghem.

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN  V 

Rachelle Uyttenhove, dv. Camille en Emilie 
Pattyn. — Andre' Masselin, zv. Camille en Maria 
Vandenbulcke.

STERFGEVALLEN :
Barbara Naert, landb. 81 j .  echt, Ivo Deboo.

— Henri Mulier, zb. 69 j. echt. Leonie Vuylsteke.
— Maria Vuylsteke, huish. 61 j .  echt. Andreas 
Hoste. — Agatha Hullebusch,- huish. 25 j .  echt. 
Leon Snaet. — Theresia Debrabandere, huish. 75 j .  
wed. August Verfaille, overl. te Mariakerke. — 
Aloysius Deforche, timmerm. 77 j .  wedr Mari* 
Vandecasteele.

HUWELIJKEN :
Joseph Bourgeois, schoensnijder, 30 j. en Cyrilla 

Delaey, bottienst. 32 j — Jules Wybaillie, landw.
28 j .  en Maria Porteman, dienstm. 27 j .  — Jules 
Vandeputte, schoenm. 28 j .  en Adelina Dekimpe, 
bottienst. 22 j .  — Achiel Desmet, smid, 27 j .  
en Margurite Vanderperre, huish. 18. j .

VERSCHENEN : de kluchtige Almanak van 
Snoek en Duim jes Almanak 0,30 fr. Scheur en 
bureel Kalanders, M em entos enz.

R o g e r_ AJMLE Y E
T  HANDELSINGÉN TEUR,

(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 V e rlies e n  

W in streken ingen .
III. Toezicht over handelsboeken.
IV. W aarneming van com m issariaat in han

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

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

K A N T O O R  : N ieuw straat, n° 25.
SPREEKU REN  : Dinsdag en  Donderdag

van  2 tot 5 u u r.

Men vraagt»
goede PE ERDEKNECHT bij Ed. Michiels, Kor- 
trijkstraat, nr 8. Goed loon.

TE KOOP

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

toebeboorlen. — Saijmachien voor zink en karton, en 
machienen voor patronen te boorden (3 atuks) goed» 
staat, met tafel. —  Strijkijzer voor eleetrieke verwar
ming, ala nieuw. — Veracheidene emporte-pieces voor 
zolen en toppen. ^

Adres Bureel van 't Blad.

Eene werkstaking van 
landbouwers in de Vereenigde Staten

Om te protesteeren tegen de speculeerders 
die aan goedkoopen prijs het graan aanschaffen 
bij den voortbrenger en het met groote winst 
naar Europa zenden, hebben de landbouwers 
van de Vereenigde Staten de W erkstaking  
uitgeroepen. Deze is op "25 dezer aangevangen. 
De beweging strekt zich uit tot de uitgestrekte 
velden van Kansas, Iow a, Nebraska en O kla- 
koma, de rijkste graanstreek van Noörd-Ame- 
r ik a .

De aankomsten te Chicago, de groote koren 
n m k t, waar bij gemis aan disponibel men enkel 
kon accoord sluiten over het graan dat in 
December zal geleverd worden met een o psiag 
van 11 punten.

BOEK- en STEENDRUKKERIJ
J. DE B u s s c h e r e -Bon te

Bureel der Gazette « DE ISEGHEM NAAR »

Affichen met plans voor verkoopingen 
Programma’s voor Feesten 
Facturen, Memorandums 

Hoofden van Brieven, Enveloppen 
Spijskaarten, Trouwbrieven, Rouwbrieven 

Doodsanctjes met portretten, enz.
Alle slach van Etiquetten voor Wijnen,

Likeuren, Chocolat, Chicorei, Tabak, enz.

P A S a t B E  vaa P A P I EREN Z A K K E N
Registers, Burerlgerief, Emballage Papier, Faitaisieartikelen, Maroquinerie, enz.



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

t a a r t b b a e :.
op 7 November 1920 .

Ia 't M E IL IE F , bij Th. Vandasle, firoote 
M a rk t, '25.

S T A D  IS E G H E M

P R IJSK A M P  OP DEN

Zeer eerlijken Burger
zoekt plaats voor goede en trouwe bediening. 

Zich te bevragen bij Öen uitgever van het blad.

W ISSELK O ER S.

-  B I L L A R D  -
(Handicap)

I N  H E T  M E I L I E D  (Groote Markt) 
bij IVO CLAEYS  

OP ZONDAG 2 5  NOVEMBER 1 9 2 0
om 11 ure ’s morgens — Loting om 10 ure stipt.

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

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

INAMENS DE COMMISSIE :
J. Cleyricq, M De Coene, G. Naert, U. Vens.

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

4.57 3/4 4.67 3/4 
52 23 3/4 52.48 3/4 

94. 1/16 94. 60  
18 1/4 20 1/4

15.11 1/2 15.25 0/0 
205 1/4 209 1/4
220 1/3 231 1/4

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

13.20 0/0 
' 22 1/2 

15 1/2

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

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

M AR K TPR IJZEN .
KORTRIJK. 2 Nov. — Haver, 95 tot 100; 

peerdeboonen, 100 tot 105 ; aardappelen, 35 à 40 
Boter 16 à 17."0 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,96; 
koolzaadolie, 000 tot 000; lijnzaadolie, 400 tot 
000 ; koolzaad 000 tot 000 ; lijnzaad, 000 tot 
0 0 koolzaadkoekeii, tot 00 ; lijnzâadkoeken; 
89 ; sodanitraat, 118.50 ; ammoniak. 150-160, 
suikerij, 00 tot 00 ; duivenboonen, 65 tot 66 
hooi, 25 tot 33; strooi, 21 tot 22.

A  l ’ I n n o v a t i o n
—— 9 IÇUijosr*stt*aafc, BRUGGE.

H u i s  lie t  g o e d k o o p s t  v e r k o o p e n d e , v a n  gan sch . B e l g i e

MMNDiG 8 NOVEMBER EN VOLGENDE OtGEN 
—: SPECIALE TEKOOPSTELLING : —
Laatste nieuwigheden voor den "Winter 

Menigvuldige Occasiën aan alle Toonbanken
Ons assortiment is volledig in Wollestoffen voor mans en vrouwen 

—  Pelsen — Peluche — Pane — Zijden — Voering — W itgoed —  
Flanelle — Sargiëa — Bedspreien — Gordijnen — Breiwerk —  
Kousen — Zokken — Golfs — Vareusen — enz. enz.

Speciale werkhuizen vopr liet maken van Damenmantels — Costu-
men — Tailleurs — Hoeden; alles naar de laatste mode en besten smaak.

De gotide faam van ons huis is niet meer te maken daar wij slechts 
artikelen verkoopen van allereerste kwaliteit aan prijzen buiten concurrentie.

Altijd prijzen en stalen op aanvraag en terugname of verwisseling van 
artikelen voor zooverre die niet gebruikt of beschadigd zijn.

V R A A G T  O N Z E  S P E C I A L E  E N  A L G E M E E N E  C A T A L O G U S S E N .

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

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 VOOR W AAR DEN.

K O S T E L O O Z E  IN L IC H T IN G E N .
BÜREELEN 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 PETROLEUM COMPAGNY

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

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

BIJ

Robert Devos-Depondt
St Hiloniusstraat, ISEGHEM, (bij de.Groote Kerk).

W IL L E M S  & DRAGUET
K o o r n m a r k t ,  11, G E N T .  T e le f o o n  j G e n t  1 1  1 * 4  

A .  n c l e n a e r a o  Q T

C E M E N TS  : Kunstm atige, natuur, en romeinsche ciment 
KALK : M estkalk, plafoneerkatk en landbouwkalk . 
S TEEN  : Boomsche, Kempische, façade en andere steen 
DAKPANNEN : Platte, Boomsche, glazen en cementpannen 
TEGELS : Cement, Ceramieke, Boomsche en faience tegels

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

CEMENT VLOEREN EN EEN CEMEtfTPANNENFABRIEK TE GENT.

S p o ed ig s  b a d ieu in g .  — V r a a g t  o n z e  p r i j z e n ,

HUIS
0. SÔHELDEMAN-DE BUSSCHERE

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

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

zelve schilderen.
—  Eerlijke en trouw e bediening —  

Zuivere  en g o e d e  waren.

WERKZAME REIZIGERS gevraagd voor huishou
delijk« artikelen van algemeen groot v«rbruik. Schrij
ven VV. I. I. postbus, 39, Gent

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

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

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

Keus van fijn  m et de hand gemaakt ondergoed.

TE VERKRIJGEN BIJ

PIETER MYLLE
a lle  b e n o o d ig h e d e n  v o o r  K le e rm a k e rs

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

In ’t groot en in ’t klein.

Ghroote afslag1 op het garen.

I ST ET M I ü! P  ' M* om het aankoopen of L  L  L Pl I if b  C  il 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 D IE T  » toege
staan .

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

TE KOOP EEN BIERFARAG0N 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
0P VATEN EN IN FLESSGHEN

KASTEELSTRAAT, 10 
-  I S E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier
vaa [Ie MoJellirouwarij Celiroeto Calleüatit, Wieze

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

Voordeelige prijzen. Ónmogelijk? Concurentie
OPENBARE VERKOOPING 

van twee

WOONHUIZEN eiiL AND
waaronder

Een schoon REXTEMERSHUIS
— te CACHTEM. —

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, zal met 
tusschenkomst van den Notaris B >SSU¥T te Rumbeke. 
openbaar verkoopen :

G em eente CACHTEM .
KOOP I. — Een Schoon Renteniershnis met af

hankelijkheden, 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.
Onmiddelÿk ingenottreding.
KOOP III. — Een Woonhuis met afhankelijkheden 

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

KOOP IV. — Een partij Zaailand, groot 20 a 35 c, 
Sektie B, deel van nummer 727a boom *n haagprij3 300 fr.

Koop 3 en 4 gebruikt door Petrus Demeyere, 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 26 November 1920,
TOESLAG op Vrijdag 10 December 1920 telkens om 

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

1/2 %  Instelpenning.
De Koopérs worden verzosht hun trouwboekje of een 

uittreksel hunner geboorte mede te 'brengen.

O PEN B AR E  VERKOOPING van

EEN WOONHUIS
ten d ienste  van B a k k e r ij

staande en gelegen
te ISEG-HEM (Winkelhoek)

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

STAD ISEGMH EM
Een WOONHUIS, ten dienste van Winkel en brood

bakkerij, met zwingelkot; stalling, afhankelijkheden •£ 
04 a 83 o. bebouwde orve en hof, staande en gelegen 
op da Winkelhoek, gekend op het kadaster, Sekti» B. 
nummer 686L ; palende noord, Alphons» Christiaeni ; 
oost, Camiel Meuriss»; zuid, d* grarier en wast, Flo
rent Tanghe.

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

2 ure stipt namiddag, Jter -ifherberg “ De Nachtegaal 
bewoond door Jules Meurisse, Winkelhoek, te Iseghem.

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

OPENBARE VERKOOPING
van een schoon groot

WOONHUIS met HOW
dienende voor Winkel

Gentstraat, 2, ISEGHEM.
De Notaris H_.e C o r ö e 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 1816, openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM.
Een WOONHUIS dienende voor winkel, afhankelijk

heden en m^degaande erf, Gentstraat, n" 2 Sektie A, 
nummer 440° voor esne grootte van 3 aren 70 cent. 
palende noord de Gentstraat en Zuid de Kerkpiaats.

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

de Zittingszaal van ’t VREDEGERECHT te Isu^hem.
Met tusschenkomst van den Notaris De NecKere, te 

Rousselare.

O P E N B A R E  VERKOOPING  
van

Twee WOONHUIZEN
te EMELGHEM, Plaats.

De Notaris Alberic LE CORBESIER te Iseghem 
zal overgaan tot de openbare verkooping van het 
volgende goed.

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

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

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

KOOP TWEE.
Een WOONHUIS met aanhoorigheden en 1 are 86 

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

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

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

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

boekje of een uittreksel uit den geboorteakte mede te 
brengen.

O PE N B AR E  VERKOOPING  
van twee schoone

W00NHÜÏZEN met HOF
dienende voor Handalshuizen 

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

•verkoopen :
S T A D  ISEGHEM 

Koop I.
Eerf schoon groot WOONHUIS met twee groote Vi

trinen en dienende voor juweelmagazijn, afhanklijkheden 
en hof, en met eenen uitgang tot aan de Rouiselare- 
straat al langs den Hospitaalgang, in het kadaster 
bekend Sektie A deel van nummer 66SE , groot volgens 
meting 2 a. 38 cent.

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

Koop II.
Een WOONHUIS dienstig voor winkel, afhanklijk

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

Gebruikt door Heer Français Thyvaert, zonder pacht 
aan 50 fr. per tnaand. ‘

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 tierberg “ Het Zwijntje Rous
selarestraat, te Iseghem.

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

uittreksel uit den geboorteakte mede te brengen.

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

MERKWEERÖIGE VENOITIE
0p Baandag 15 November 1920, om 11 u. voormiddag, 

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

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

Gewone voorwaarden en gereed geld.

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

N T A a m l o o z a  M a a t a e t i a p p i j  g e s t i e b t  i n  1 8 ~ 3
Maatschappelijke zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

H V P l l  [ . f i ’ f i ' V I V O P V  °P den vost van merkelijk vermindefde tarieven zonder
l i l  r ( J l  VOorafgaandelijke 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).

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

— Lijfrenten ea Levensverzakaringen —
O h l î t f n f i p i l  4  I l-» Cil-i  gewaarborgd: 1° door overeenkomstige pandleeningen ; 2° door

O  / het maatschappelijk kapitaal en de voorbehoudingen (17,000,000).
D e  Algemeens Spaar- en Pensioenkas e a  het A in ortissein en tsfon d s v a a  d e  L e a n in g  van. den  Onaf 

hankelijkm Congostaat b ezitten  v o o r  8,400,000 fran k  v a n  d ie  o b lig a tie n .

Z.j n o g e n  een  a lle rb e ste  g e ld p la a ts in g  vo o r hu isvad ers g e h e e te n  worden.
Voor de paaiiöeningen, dea aankop dar obli^afciea, hanaa teru^oatalins' en da betaling der

koepons zieh wenden tot den heer Q.VIER SAEK, W is se laa r, 1, S t-Jo riss traat, KO ftTftlijC .



ÇfV

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

E e n  H U I S  m e t  L A N D
Hondekensmolenstraat, ISEGHEM.

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

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

woonst, staande en gelegen t^Iseghem, Hondekensmo
lenstraat, groot volgens meting 30 a. 80 cent. in het 
kajaster bekend Sektie B nrns 396, 398, 399 en deel 
van n  ̂ 397 ; palende west Heer Amaat Van Ackere, 
noord de We en kmders van Heer Van Ackere- Verhütet, 
oost Heer Henri Messiaen en koop II hierna.

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

KOOP II.
Een perceel ZAAILAND gelegen te Iseghem, Hon- 

dekenimolenstraat, grooü volgens meting 6 a. 70 cent. 
in ’t kadaster bekend Sektie B, deel van nummer 397 ; 
palende west koop I hierboven, noord en oost Heer 
Henri Missiaen, zuid de Hondekensmolenstraat.
' In genottreding met. den dag der betaling.

Ingesteld 1,150 fr.
De samenvoeging zal toegeslaan worden.

TOESLAG op Donderdag 18 November* 1920,
om 2 ure namiddag ter herberg “ Oude St Pieter , 
bewoond door Heer Florent Lefevere.

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

Uit ter hand te koop :

V IJF W O O N H U IZEN
gelegen aan de Paterskerk.

Deze kunnen afzonderlijk ofwel gezamentlijk ge
kocht worden.

Voor inlichtingen wende men zich ten bureele 
ran het blad.

P I A N O L E S S E N
worden gegeven bij de Juffrouwen VAN HEN0E 

Rousselarestraat, 122, ISEGHEM

Studie van de  ̂ Notaris Vande Moortele te Iseghem,

T L T ït t e r  l i a i i c l  t e  k o o p
in blok of gescheiden ; volgens keus :

Eene HEUBERG “ Het nieuw Kruis „
en

Acht werkmànswooningen,
onlangs nieuw gebouwd, gelegen te EMELGHEM, 

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

Moortele te ISEGHEM.

TE KOOP
Eene goede breimachien, zich te wenden bij 

V . Clément, « Jn de gouden Leeuw >.

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

MATRASSEN
Alex Roose-Vuylsteke, Gentstraat,

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

(nabij de St Hiloniuskerk)

NIEUWS! HIEUWS! NIEUWS!
SCHURFT EN JICHT

van alle gedaante genezen door

Onction Angelini aan 5,SDfr.depot.
Rhumatism en Flerecyn

verdwijnen ra d ika a l door regelmatig gebruik van

E l e x i t t
alleen te verkrijgen in de 

APOTHEEK

LALEMAN-GHEKIERE
Opvolg ;r van A. RODENBACH. '

B r u g s t r a a t , 3 , ISEGHEM.
alwaar uitleg en gebruikwijze u zullen 
verschaft worden.

GENEZEN ?
Mijnheer FL LALEM AN GHEKIERE 

Apotheker
ISEGHEM

Ik moet O uitdrukkelijk mijnen besten dank toezeg
gen omdat ge mij het geneesmddel “ PH ILIPPA R T , 
hebt aangeprezen.

Na 5 lange jaren aan rhumatisme te hebben geleden 
aan den Yzer gevoel ik mij gansch hersteld en al mijne 
pijnen en smarten zijn door het geneesmiddel 
“ PHILIPPART „ verdwenen.

Met mijnen hertelijken dank groet ik U.
ARTH. VA NSTEEN KISTE R o es e la ers traa t 7 3 .

HUIS VAN VERTROUWEN.

Wilt gij sterke en schoone STOVEN
wendt u tot het huis

A. DECO UTERE -D E N Y S
Statiestraat, 34, (Kruisplaats) 

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

stoven, pompen, zink en loodwerk, enz.
PRIJZEN  B U ITE N  ALLE CONCURENTIE

Verzorgd merk. — 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 

H e r a f t r e k k in g  v a n  o u d e  P o r t r e t te n

Portretten op Doodsbeeldekens
gemaakt in 24 uren

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

Bijzondere Prijzan vaar Huwelijksgroepan

M. D M P Â 1 E  MLLE
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  he g e e f  m i j  o o k  t e n  h u i z e .

H U IS  M O E N A E R T -N O P P E
29, Rousselarestraat — Iseghem. 

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

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

de bestluidende 
Te verkrijgen aan zeer voordeelige prijs 

—  met waarborg. —

Het huis heeft ook de Specialiteit der 
ZAKUURWERKEN —  R0SK0PF en DE STERRE

oud gekende en i i r ia r d ;  m '.rken\; V i '1 
ONVERSLIJTBAAR —  JUISTE GANG. 
JUWEELEN van allen aard aan lage prijs.

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

voor broeikassen en baden.

Huis Ed.MAES-NAERT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

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

VERKOOP VAN

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

voor Heeren ea Damsn ia goud, zilver en nickel 
Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveiilen  

Groote keus van Ringen en Kettingen
TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen  

H E I S T E L L I N G E N
vaa (Jurwarkea, G oal ea Zilverea Juweelen 

DEVIS en TEEKENING worden op vraag gemaakt 
van goad- zilverea ea diamaatea PARUREN 

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS
WORDEN GEGRAVEERD  

ALLES W1RDT TEN HUIZE 
—  IN VOLLE ,VERTR0UW£N AFGEWERKT. —

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

-  INKOOP -  VERWISSELING —

S U I K E R B A K K E R I J

Y a f )  L a fjd e cJ b e o r)
GRAVINNESTRAAT, 24,

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

O hocolade —  IPralinnfen
BIJZONDERE KEUS VAN

SGBOONEenFIJNE 3cEBA.KKGN
voor Doopen,.Huwelijken en andere feesten 

Voortverkoop in ’tg rootvanS uikerbakkerartike ls
BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en o nliggende Gemeenten.

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

J. V in l i n d e g h e m -B e h i e g l i e
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

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

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

Groote keus van lijnwaadartikelen 
voor Dames en kinderen. 

000PKLEEDEREN —  COLS —  CRWATTEN 
Specialiteit en groote keus van 

CORSETS Merk H. D B.

HUIS VAN VERTROUWEN

’T GOUDEN SCHAAP

Wilt gij goede en goedkoope, luxe of gewone

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

i n  S c h a a p s w o l ,  F l o c o n s ,  C r i n s  
Z e e g r a s ,  IC z p s k . P l u i m e n  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

J u le s  A l l t iw a e r t -P a r m e n lie r
M ä t « a .s i v i a k :e «

St Aniaiätraat, 5, IS3CKTEM
(licht bij St Hiloniuskerk)

5p3cia lita it v a i g u l  gazu ivari W indhaar 
m et ondoordringbare Tijken

Ik gelast mij ook met alle herstellingen ten huiz®. 
Prijzen buiten aUe Concurentie 

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

doer mij gemaakt.

G R É D I T  F O N G I E R  D ’ f t J I V E R S
Naam loze Maatschappij — Kapitaal 3 .0 0 0 .0 0 0

Spaarbo3kjes 3.80 0/0, ^ateboekjes 4 0/0, 4.25 0/0 en 4.50 0/0, vrij Yan lasten
DEPOTREKENINGEN A A N  ZEER VOORDEELIGE VOORW AARDEN

A A N K O O P  e n  V ß f t K O O P  m FfdDscli, Sagelscli ea Amsrikaaascli Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen b ij

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

G . H O E T - A .N N E ,  opticien, St Amandstraat 8, ROUSSELAKE
HUIS VAN VERTROUWENWaarom wordt het huis, G, Hoet- 

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

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

2° Omdat het huis voorzien is van uit^elezeue glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabriekea van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goad, zilver, 
double', nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle coucurentieën zijn. Glazen, op recept der 
H, II. Oogmeesters voorgaschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met ûjae monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorziea van eenen schoonen keus jumelien, lougues-vnes, barometers en kunsto#gen. 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden eu kernen ; maiimatliermometers ; 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz ..

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

Men lette goed op ons adres :

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

Roterl DE70L0ER-VGRSCHABVE
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

-E llegoederen  
W itte en Fantasieartikelen

Bijzonder assortiment van 
HEMDEN, COLS en PLASTRONS

ANTWERPEN’S

BOUW-& HYPOTHEEK BANK
Naamlooze M aatschappij.

M aatschappelijk Kapitaal : 5,000,000 frank.
Zetel : Nr i3, Twaalfmaandenstraat, ANTW ERPEN.'

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 0/ 0 
’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
m erking genomen betalen w ij onder dit oog
punt de hoogste intresten.

U w 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 SPAARBO EKJES, K A SBO N S  
<5 O B L IG A T IE S  verstrekken.

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

Gemeenteontvanger, -  
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

M1 Jules Oost 
Handelaar, W inckel St Eloi.

ll

IN  DE GOUDEN PLUIM  

itö li
de Pélichystraat, 25, ISEG4EM

FABRIEK VAN

Geiaakte Vrouw- en Kinderlederen
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

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

ELLEGOEDEREN, enz.

Doctor H. Van Quaetliem
specialiteit van Tandïn en Gebitten

te raadplegen adle daga (Zondag uitgenomen), 
vaa 9 tot 12 ea vaa 2 tot 5 ure, tea zijaen 
huize. Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
R o u m la r a .

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A . E V E  Gezusters
Kortrijkstraat, 04, ISEGHEM.

Java Sterk  -- D ubbel Sterk  
"W estm inster Stout 

Sch.oth.-ale — Pàle-ale.
V a r k o o p  v a n  " W i j i x :

HANDETiTTOLEII.
s n

Alvorens uitje inkoop en te doen voor hel 
a'tnS'ianie winterseizoen kim t zien en ooer- 
tuigt u van d j nieu.oig'ieTin en bijzonder 
voordeelige prijzen d ir  P£LS#A8£N die ik 
u kan aanbieden

T h .  S C H O E t f F E L D
3i, Haagpoort, 31,

GENT (dKitit bij het Scalhuis),
Bjwaren ea voraa iareU’ der peiterijeu in de 

beste voorwaarden.

Men vraagt metsers, plafonneurs, 
schrijnwerkers enz., voor den 
herjpbouw vaa dï streek vau 
DIXMCJDS en omstreken.


