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Minister Vandevyvere.
Onze Volksvertegenwoordiger de HAr Alois 

Vandevyvere van Thielt. wordt minister voor 
de verwoeste streken.

Geheel Vlaanderen begroet die benoeming 
met ware voldoening ' en met groote hoop.

De overgroote bekwaamheid van den Heer 
Vandevyvere is genoeg gekend. Hij wordt 
buitenmate hoog geschat binnen en buiten het 
land, maar hier in de streek waar hij zijne 
collegestudiën deed, heeft hij ten allen kante 
oude studiemakkers die zijn ongehoord talent 
van dichtbij gekend en gewaardeerd hebben. 
In geheel West-Vlaanderen en is er geen ge
neesheer, geen advokaat, geen notaris, geen 
priester die Staatsminister Vandevyvere niet 
en kent, ten minste van faam, voor zijne bui
tengewone bekwaamheid. Hij was eenig als 
student, zijn gelijke bestond niet.

In zijne politieke loopbaan was hij reeds 
meer dan eens minister. In verschillige landen, 
de wereld door mag men zeggen, werd hij 
gezonden tot het verdedigen van Belgie’s be
langen van buitenlandsche politiek en buiten- 
landschen handel. Zijn gezag staat buitenmate 
hoog.

En daarom zijn wij verheugd dat hij weerom 
minister wordt.

Maar wat ons bijzonderlijk verblijdt en hoop 
geeft op de vruchten van zijn werk en van 
zijne gaven, het is dat hij minister wordt voor 
de verwoeste streken. Hij Vlaming, wordt mi
nister van Vlaanderen. Want' West-Vlaanderen 
is wel de verwoeste streek. In geheel Belgie 
en is er nievers meer verwoesting, meer w o
ningnood, meer ellende dan hier in West- 
Vlaanderen. De Heeren uit Brussel en weten 
niet wat de oorlog heeft teweeggebracht bij 
onze bevolking -1-  zij wierden misschien hun 
koper en hunne wol afgenomen en de oorlog 
was uit voor hen. En die Heeren kwamen 
dan eens in auto door het front gereden en 
ze vonden hun reize aangenaam en zij en ken
nen den nood niet van ons volk !

Daarom bégroeten wij de benoeming van 
minister Vandevyvere, met ware vreugde. Hij 
Vlaming, kind van de streek, zal voor den 
heropbouw van de streek en de herleving 
van ons volk meer doen dan een ander.

Honderden familiën verblijven nog in het 
buitenland.

Honderden familiën wonen in armtierige, 
soms onmenschelijke barakken.

Honderden hectaren grond liggen onbebouw- 
baar.

Het wetsvoorstel Jaspar mag nooit in voege 
komen.

Millioenen en millioenen wierden uitbetaald 
voor oorlogsschade in de Walenstreek — en 
de eigenlijk verwoeste streek, Vlaanderen, 
werd om zeggens vergeten.

Honderden bedienden moeten afgeschaft zijn, 
omdat zij niet nuttig en niet noodig zijn en 
veel geld opstrijken te nadeele van de geteister- 
den.

Het bijzonder initiatief moet bevoordeeligd 
worden Ons vlaamsche volk is moedig en on
dernemend, het en vraagt niets beters dan te 
mogen herstellen, maar het moet mogen en 
kunnen, daarom moet het toelating en geld 
bekomen.

In twee jaar tijds werd er weinig gedaan 
en veel verteerd !

Er is oneindig veel te doen in onze streek. 
Minister Vandevyvere is de geschikte man. 
Vlaanderen zal herleven door de wijze leiding 
van den Vlaamschen minister.

Buitenlandsch overzicht
GRIEKENLAND.

Dat land is ’ t onderste boven gekeerd, ’t Moest 
wel zijn dat men Venizelos zijn politieke dood
moede was om hem met zulk een buize naar 
huis te zenden ; mocht het volk begaan ze 
zouden den afgestelden duitschgezinden Con- 
stantyn weer op den troon zetten.

Men weet nog hoe Griekenland in den oorlog 
kwam. Er bestond een verdrag tusschen de 
balkan-staten waarbij, zoo een dier landen een 
van de andere aanviel al de overige moesten 
bijspringen om het aangevallen volk te helpen. 
Binst den duitscnen oorlog verklaarde Bulgarie 
den oorlog aan Servie- Griekenland en Rumenie 
moesten dus Servie helpen maar Griekenland 
steigerde nogal, de koning immers was duitsch- 
gezind Eindelinge door den druk van Engeland 
en Frankrijk kwam Venizelos aan ’t hoofd die 
met ons meedeed, en den oorlog verklaarde.
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De koning die te duitschgezind was heeft 
moeten zijn ontslag nemen. Zijn oudste zoon 
die ook met den duitsch was werd van kant 
gesteld, en in zijn plaatse kwam de tweede 
die met de entente was.

Frankrijk en Engeland om Griekenland te 
beloonen voor zijn hulpe, hadden de grieken 
veel toegegeven in Macedonië, in den Archipel, 
in Klein-Asie, en langs den kant van Albanie.

Zoo ’t schijnt en was 't volk in Griekenland 
niet ingenomen van Venizelos en zijn politieke 
en nu hebben ze Venizelos buitengezet. De 
koning die ententegezind was is doodgebeten van 
zijnen aap, en- Constantyn, schoonbroer van 
den duitschen keizer zal zeer waarschijnelijk 
weer op den troon komen als Engeland en 
Frankrijk niet te veel in den weg en staan.

De Grieken zijn opportunisten, zij hangen hun 
hekken naar den wind, en als ze nu weer 
duitschgezind worden 't is dat zij hopen dat 
Duitschland weer zal opkomen, en dat ze daar 
profijten aan zien.

Het verdrag van Sevres, waarbij Griekenland 
nog al veel gekregen heeft zou daarmee wel 
kunnen in ’t water vallen, en de Grieken zou
den erbij verliezen.

Maar ’t zóu dan ook een ander verbond 
kunnen ontstaan : Duitschland-Oostenrijk-Rus- 
land-Bulgarie-Griekenland en Turkye, en daar 
zou er voor den wereldvrede een groote be
dreiging komen ; we zouden weer van de 
brokken deelen.

Wanneer gaan de hooge heeren, die de 
wereldpolitieke bestieren eens verstaan dat al 
hunne stelsels, zoo lange zij steunen op eigen
belang en macht geen vrede en kunnen vestigen, 
en dat er maar een steun en is : de kristene 
geest, kristene rechtveerdigheid en kristene 
liefde, dat is de grond waarop vrede kan 
groeien en bloeien, anders en is er geen.

DE WERELD ROND.

In Rusland zijn de bolchevisten bezig, nadat 
ze Wrangel zijn rekening effen hebben, ook 
Oekraïne weer te ovefrompelen. Als ze daar 
gedaan hebben, God weet of en keeren ze 
niet weer naar Polen. Die leeft zal nog al 
dingen zien.

Welhaast moet de volksstemming plaats heb
ben in Opper-Silezië, om te weten of ze bij 
Polen of bij Duitsctiland willen ingelijfd worden.

Moet Duitschland Oppersilezië verliezen dan 
ondergaat de duitsche nijverheid een gevoelige 
slag ; ’t Verlies van Elzas-Lotharingen is van 
minder belang dan ’ t verlies van Opper-Silezië. 
Krijgt Polen die streke niet, dan zit het zonder 
kolen en ’ t en kan ook nooit tot een machtige 
nijverheidsstaat uitgroeien.

Frankrijk doet al wat het kan om Silezië bij 
Polen te krijgen. Dat verarmt Duitschland. 
Engeland zou ’t liever bij Duitschland zien, 
als Duitschland al zijn rijkdommen kwijt 
geraakt waarmee gaat het zijn schulden betalen.

Armenie bezwijkt onder den druk der bol
chevisten en roept om hulpe naar den volken
bond.

Tot nu toe heeft de volkenbond nog niets 
gekunnen. Zal hij Armenie kunnen helpen ? 
Dat er daar petroolbronnen of koolmijnen waren 
Engeland en Frankrijk zouden wel middel 
schaffen, doch Armenie is arm, ’t moet zijn 
plan trekken.

Binnenlandscli Overziclt.
Het nieuw m inisterie .

De heer Carton de Wiart heeft eene nieuwe 
regeering te samengebracht. Het heeft hem veel 
moeite gekost. De verscheidene partijen waren 
vergaderd en hadden onwederroepelijke eind
besluiten genomen ; doch bij het einde, om te 
wippen op een ministerzeteltje, wierd er ge
woonlijk veel water in den wijn gedaan.

De houding van de liberalen heeft effenaf 
belachelijk geweest. Na met den vuist, de re
geering, bedreigd te hebben, heeft de liberale 
partij op de knieën gekropen om in de regeering 
te komen. In het liberaal kongres hebben ze 
twaalf voorwaarden gesteld, geen één is er 
volbracht. Devèze(de groote roeper en onver
zoenbare persoonlijkheid, heeft al de voorwaar
den, zelf zijn gal tegen de bestuurwet ver
geten, om als een belachelijk figuur te tronen 
op den ministerzetel van landsverdediging.

De socialisten hebben ook hun programma 
in den zak gestoken. Hun kongres sprak van 
zes maanden dienst ; die wensch kon er door, 
aangezien de volksgezinde katholieke Vlamingen 
en de meerderheid van het land dit verlangen 
Die toegeving der socialisten heeft eene andere 
wending gegeven zelfs aan de politiek der 
katholieken.

Wat de houding der Vlaamsche kamergroep 
betreft, ziehier een uitleg. In het begin scheen 
het ministerie Carton de Wiart onvereenigbaar 
met de opvatting der Vlamingen in zake bui
tenlandsche politiek en oplossing van de taal
kwestie

De laatste uur dwong de Vlamingen in te 
springen ; daar de socialisten rechtsomkeer ge
maakt hadden. Aan de Vlamingen, werd de 
zorg voor de verwoeste Streek aangeboden. 
Het arm West-Vlaanderen zou aan den wille
keur van onbevoegden, die niets over hebben 
voor de ellende van ons volk, niet blijven.

De taalwet moest gered worden, en »koppig
heid, strengheid zou die wet in gevaar brengen. 
Voor ons is het eene vreugde te weten, dat 
het onverminkt aannemen van de nieuwe taal
wet in de regeeringsverklaring opgenomen werd, 
dat M Jaspar aan het hoofd staat van de 
buitenlandsche politiek en zijn houding op verrp 
na deze is van de katholieke Vlamingen. In 
alle geval, dit wil niet zeggen, dat de Vlamingen 
niet hoeven te waken.

De Regeeringsverklaring.
Voor een koele zaal heeft de Heer Carton 

de Wiart zijn regeeringsverklaring afgelezen. 
Van tijd tot tijd, onderlijnde zijn vuist de bij
zonderste gedachten.

Na te hebben vastgesteld hoe, spijts de oor- 
logsrampen, ons land zich heropricht, huldigt 
spreker den heer Delacroix. Hij deelde zijne 
gedachten mede over de grondwetherziening, 
net senaat, het ökonomisch en militair verbond, 
over diensttijd, finantien, levensdunrte, artikel 
ilü , over de schoolkwestie, de taalkwestie, enz.

Is het te verwonderen dat men zoo weinig 
toejuichte, neen, want in het nieuwe kabinet 
herleeft den geest van den heer Delacroix ; het 
was de moeite niet waard eene andere regeering 
bijeen te roepen.

Het is dwaas met zulke woede het kabinet 
Delacroix te bevechten om onmiddelijk mede 
te werken aan dezelfde politiek De mannen 
die gewrocht hebben tegen Delacroix om eene 
nieuwe regeering met buitenlandsche toegevend
heid en nationaal politiek te vormen, zijn van 
een kale reis teruggekeerd.

De houding der partijen tegenover de nieuwe 
regiering, kan men teekenen met deze woorden : 
die nieuwe regeering verdragen als een nood
zakelijkheid ; iedereen trekke zijn plan. Zulke 
ministeries kennen geen samenwerking, maar 
naast elkaar werking. Ieder minister zal varen 
volgens zijn beliefte.
W at te  danken over da regeeringsvarklaring

In alles kan een regeeringsverklaring ons 
niet bevredigen, maar toch zijn we wantrouwig 
voor sommige punten.

Onder meer voor de schoolkwestie ; de woor
den van den minister zijn zoo vaag — en 
wij houden van geen burgerlijke plichten, die 
niet samenhangen en steunen op God Wie 
geen plichten heeft jegens God, kan door geen 
mensch verplicht worden. Schoolkwestie, ziel 
van het kind, is voor ons eene levenskwestie ; 
daarom kan men niet voorzichtig genoeg zijn. 
Probeert men niet het kristen onderwijs te 
verwurgen ?

Wij zouden ook de juiste draagwijdte willen 
kennen van hetgeen aangekondigd wordt met 
« economische verstandhouding »  niet Frankrijk, 
waarvan het militair verbond slechts een in-

1 leiding is.
« Artikel 3 1 0 », ja dat is zoo bizonder vaag, 

onze kristene werklieden mogen geen slaven 
worden van de roode tyrannie.

RegeeringSverklaringen, die iedereen tevreden 
stelen, kunnen niet voimaakt heeten. — maar 
al wakende en strijdende, geven we een g e 
matigd vertrouwen aan de nieuwe regeering.

De nieuwe regeering bestaat uit 4 katholieken,
4 socialisten, 3 liberalen en Kolonel Theunis, 
nieuwe minister van geldwezen.

M ilita ire  vergrijpen.
M. Devèze, minister van landsverdediging, 

draagt bij het Bureel een wetsontwerp voor 
waarbij de voordeelen van de jongste amnis- 
tiewet uitgebreid worden tot de militaire ver
grijpen.

Zijn er geen grenzen meer !
Destrée (soc) is een aardige Minister ; hij 

laat roepen en voert zijn gedacht uit Wie zal hem 
durven uit den zadel lichten !

Voor hem bestaan geen grenzen meer tusschen 
Belgie en Frankrijk. Een nota om de diploma's 
van Belgie en Frankrijk gelijkwaardig te maken 
werd gezonden naar al de hoofden van kunst
gestichten.

Waarom blijven bij de diploma’s van kunst ! 
waarom geen fransche dokters en ingenieurs 
erkennen. Waarom onze grenzen niet openzetten 
voor fransche officieren. Zulke roekeloosheid 
dient te worden geschandvlekt. We zijn minister 
Destrée.
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Notarieele en andere 0,20 per regel. 
Tusschen Stadsnieuws 0,50 per regel.

De geldverkwistingen der werklieden 
van de kao!mijnstreken.

Een inwoner der B irinage schrijft het v-olgende 
aan een Brusselsch blad :

Bij ons is den werkman in het algemeen even 
arm als voor den oorlog.

Er zijn uitzonderingen.
De- gaaischietingen en kansspelen hebben eene 

groote uitbreiding genomen Te Bergen hebben
3 maal te week gaaischietingen plaats, waarvan 
de inleg van 13 tot 15 fr is De schutters zijn 
altijd even talrijk Verleden week zag( ik te La
Bouverie een werkman I6i)0 fr. verliezen aan liet
spel, Ankers en Zonnen Dergelijke gevallen zijn 
uiet zei iz ü  n Hut spel is de grootste plaag va'i 
den tijd evenals de zotte mode en het groot misbruik 
der kostelijke dranken Ik ken vier mijnwerkers 
uit hetzelfde huishouden, harde werkers van de 
koolmijn « BouiLlou » die te samen voor 6 uren 
werken daägs ÜXO f r .  per dag winnen. Het
geen 80 duizend franks ’s jaars uitinaakt voor 
30ii datren werken aan 6 uren daags En zeggen
dat de koolmijners nog gedurig opgejaagd zijn om
loonopslag te vragen, en zoo voort de kolen ge
durig te doen stijgen in prijs tot nadeel vau alle 
andere inen>chen.

Een beetje licht ware niet slecht.
Het is te hopen dat er in den huidigen wet- 

gevenden zittijd wel een kamerlid zal gevonden 
worden, die, niet uit geest van oppositie, maar 
enkel en alleen om een weinig kontrool uit te 
oefenen, een klein enkwest doen zal om te weten :

Hoeveel bedienden en werklieden er vo'dr den 
oorlog waren in de spoorwegstatiën van Belgie en 
hoeveel er nu zijn !

Dat onderzoek zal bewijzen dat onze begrooting 
van ijzeren wegen op schrikbarende wijze is gestegen 
in opzicht uitgaven voor jaarwedden en dagloon ; 
hetgeen natuurlijk voor gevolg heeft, dat het be
stuur der ijzerwegen verplicht is den prijs der 
vervoertarieveu te verhjoge«.

Men verzekert dat in eene kleine spoorwegstatie, 
alwaar vo'ór den oorlog, drie of vier werklieden 
voldoende waren voor het dagelijksch werk, er 
thans dertien en veertien werklieden gebezigd 
worden en zij er nog niet doorgeraken, alhoewel 
de verzendingen per ijzerenweg in die verhouding 
niet vermeerderd zijn, want elkeen weet dat de 
handelszaken tegenwoordig slapbakken.

Dat bewijst doodeenvoudig dat de diensten slecht 
ingericht zijn.

INGEZONDEN
Over -rechtveerdig loon 

ea mansch weerdig basbaan.
De arbeid in de ruimste beteekenis, dus 

geestes en handenarbeid is samen met het 
kapitaal de voornaamste factor in de voort
brenging. De arbeid heeft dus, naast het 
kapitaal, recht op zijn aandeel in de verdeeling.

Hier echter beperken wij ons tot den gewo
nen handenarbeid. De arbeider werkt mee bij 
de voortbrenging: hij heeft dus recht op de 
vergoeding zijner diensten. Het stelsel van ver
goeding, dat tot heden in zwang is, is het 
toonstelsel.

Hoe groot nu moeten volgens de rechtveer
digheid het loon zijn ?

De rechtstreeksche maatstaf is de weerde van 
de diensten die de arbeider aan den patroon öp- 
levert De rechtveerdigheid eischl dat het loon 
gelijk zij aan de weerde van den arbeid, af 
gezien van de behoeften van den arbeid r 
Het maakt dus geen verschil of men veel 
kinderen heeft of niet, of men gehuwd is of 
niet, of men een vrouw , is of een man Want 
als men werkelijk denzelfden arbeid verricht 
dan moet krachtens de rechtveerdighetd het
zelfde loon betaald worden.

Hoè kan men nu de weerde van den arbeid 
bepalen? De weerdebepaler is de algemeene 
schatting, waarb>j allerhande beschouwingen 
dienen in aanmerking genomen, als de hoe
danigheid en de hoeveelheid van den geleverden 
arbeid, den toestand der nijverheid, de wet 
van vraag en aanbod, enz., kan slechts ge
schieden door gezamelijke arbeiders en de ge
zamenlijke patroons, van een geheele nijverheid. 
Hieruit volgt dat en patroons en arbeiders zich 
moeten vereenigen in vakvereenigingen om door 
gezamenlijk overleg tot een billijke regeling 
te komen

Men begrijpt dat er schommeling in de loonen 
kan en mag bestaan. Er is een hoogste loon 
en een laagste loon, die beide rechtveerdig 
kunnen genoemd worden Ma r ; is e: , 
volstrekt laagst rechtveerdig loon, i s  een 
grens, beneden w elk het arbeidsloon niet dalen



mag zonder te kort te doen aan de recht
veerdigheid. En die grens is de som, die noo
dig is om den arbeider toe te laten met zijn 
gezin behoorlijk te leven. En dat is de ver
wijderde maatstaf voor de bepaling van het 
loon. De mensch immers heeft den plicht hem 
door de natuur, dus door God opgelegd, zijn 
leven èn dat van zijn gezin te onderhouden. 
Welnu, het eenige middel dat de arbeider 
daarvoor bezit, is de arbeid. Dus moet de 
arbeid voldoende opleveren om den arbeider 
met zijn gezin beiioorlijk te laten leven, dus 
moet de aroeider een strikt recht hebben op 
een loon dat minstens zooveel bedraagt. Hij 
kan en in sommige gevallen moet hij meer 
verdienen, min verdienen mag hij niet.

Wij geven ecnter toe dat er zich buiten
gewone gevallen van crisis Kunnen voordoen, 
waarbij van dit recht tijdelijk kan afgeweken 
worden ; dan zal men door gezamelijk overleg 
eene bevredigende regeling zoeken te treffen.

Nu komt de vraag : wat is te verstaan on
der bèhoorlijk levensonderhoud, menschweerdig 
bestaan. Daartoe behoort in de eerste plaats 
wat noodig is tot de voeding, kleeding, woning 
en slaping van man, vrouw en kinderen ; dan 
wat noodig is- tot een deftige ontspanning en 
tot het onderwijs der kinderen ; eindelijk wat 
er noodig is voor de dagen van ziekte, ouder
dom, werkonbekwaamheid en werkeloosheid.

Men vraagt nog hoeveel ten huidige dage 
zulk loon bedraagt Het is hier de plaats niet 
omdat in franks en centiemen te berekenen. 
Nochtans, hier geven wij een begrooting voor 
per week het onderhoud van een huisgezin 
van 5 personen.

De gevolgtrekking laten wij over aan den
lezer.
Huishuur 6.00 fr.
Kolen en hout 19.00
Licht 2.50
Brood 18 X  1.30 23.40
Boter 1/2 kilo of 1 kilo Margarine 8.50
Suiker 1 k. 2.U0
Aardappelen 16 k. X  45 ct. 7.20
Koffie en cnicorei 2.25
Melk 1 pint per dag 2.80
Bloem, rijst, vermicelle, enz. 2 50
Vleesch 3/4 kilo op eene geheele week 9.00 
Groenten 2.50
Stoppen en naaien 4.00
Wasschen 3.50
Schoenen, kloefen en kousen lu.00
Kleederen 10.00
Beddegoed 5-00
Potten en pannen 4.00
Voorzienigneidsinstellingen 4.00
Kleine uitgaven ___5.00_

133.30 fr.

Men kan wel vitten over een of andere van 
deze gegevens, maar niemand zal beweren dat 
deze begrooting overdreven is. Bemerk dat het 
hier slecnts een huisgezin geldt van 5 personen. 
Wat dan voor een huisgezin van 8 of 10 
Voeg daarbij de allerhande uitgaven die niet 
kunnen vermeden worden voor tabak, barbier, 
drinkgeld enz. ; voor plichten die te vervullen 
zijn bij sterfgevallen, huwelijken, geboorten in 
de familie ; voor de belastingen te wege ; het 
schoolgeld voor hen die hunne kinderen eene 
goede opvoeding willen geven. En als de 
ziekte het tiuis binnendringt !... En meubels 
en huisgerief!... of liever, laat elk zijn eigen 
huishouden nagaan en rekenen en tellen ..

Nog een woord om te sluiten. Wij geven 
toe dat de huidige maatschappij nog in haar 
geheel krank is, dat de algemeene toestand 
niet normaal is, dat door de toomelooze con
curentie het bedrijf sommige patroons vooral 
onder de middenstanders, zich in een benarden 
toestand bevinden en dat dus niet altijd en 
overal in al hun gestrengheid de winsten kun
nen worden doorgedreven die bij de volledige 
berekening van het rechtveerdig loon moeten 
gesteld worden. Dat belet echter niet dat 
intusschen in deze bedrijven, waar de toestand 
het toelaat, aan de werklieden een loon moet 
worden toegekend dat hun volgens de recht
veerdigheid toekomt.

Indien toch allen van goeden wjil waren en 
verstonden dat het liberalisme waarvan wij 
allen nog doordrongen zijn, de oorzaak is van 
de huidige wanorde ; dat de redding niet ligt 
in het socialisme maar in de herinrichting der 
maatscnappij op den gro ndslag van christelijke 
liefde en rechtveerdigheid.

Het liberalisme met de dictatuur van het 
kapitaal is veroordeeld en heeft uitgediend. 
Tnans walt er te kiezen tusschen het socialisme, 
dat is de omwenteling, de afschaffing van 
eigendom en kapitaal, de dictatuur van den 
arbeid ofwel de christelijke vernieuwde maat
schappij, waar kapitaal en arbeid staan in de 
verhouding van medewerker tot medewerker, 
waar de arbeid die de voornaamste factor is 
in de voortbrenging ook zijn medezeggenschap 
heeft in het bestuur der nijverheid en zijn 
aandeel in de winst. Zulks is reeds verwezent- 
lijkt in sommige bedrijven van sommige landen 
door het aandeelhebberschap der werklieden 
en door de bedrijfsraden.

Dat is katholiek-sociale leer. In die richting 
moet worden gewerkt, dit in het belang van 
patroons en arbeiders, voor den ekonomischen 
bloei in den maatschappelijken vrede.

Wat zal de afslag medebrengen.
Naar men verneemt uit de gazetten is den 

afslag waarlijk aan den gang voor verschillige, 
om niet te zeggen op alle koopwaren. De ge- 
weefsels in wolle, zijde, katoen en linnen on
dergaan op den wereldmarkt eene schrikkelijke 
daling.

Op het leder alleen is zoo een groote da- 
lin ;e wege gejracht dat voor een paar man- 
3j  'o.-neii net ree is van* 30 tot 35 fr het paar 
zou sch lldii ill pri jS  bil over eenige weken 
De Kotiie is ook inerKeljjk geleegd even als 
de sui*e.ij en andere waren

Vele handelaars en fabrikanten die voorzien 
zijn van soms groote voorraden zullen hierdoor 
overgroote geIJsommetï verliezen die menigen 

en-’ l of gedeeltelijk ten onderen brengen, 
j jr  nonnen gel Imudeien waarover sommige 

üUi^rs oescuiütea zullen in den afgrond me- 
gesleept worden, door den zoo onverwachten

omkeer der zaken. Vele kleinhandelaars en 
neringdoeners zullen daardoor hals en nekke 
breken. 't

Erge konkelfoes in een ministerie.
DRIE A A N H O U D IN G E N .

Het Opperkomiteit vaa totfeicht van het ministerie 
van spoorwegen deed, te zamen met de rechterlijke 
brigade van het Parket, sedert eenigen tijd een onder
zoek dat echter zeer ingewikkeld was Men had in den 
aanbestedingsdienst van het elektriciteitsambt van het 
ministerie, dank aan onbescheidenheden, bestatigd 
dat zekere aanbieders er toëpewamen het bedrag der 
aanbieding te kennen van ijunne mededingers Die 
aaibiedingen worden ingediend onder verzegelden 
omslag. Het was dus klaar dat er bedienden 
moesten zijn die heel behéödig dezen omslagen 
wiste 1 te openen en, na ffr' inzage van genomen 
te hebben, ze opnieuw go&f toesloten.

Het onderzoek, zeer behendig geleid, deed twee 
bedienden kennen die zich aan dat onkiesch werk 
overleverden. Een hunner, ^!e genaamde M. .C.., 
is een on 1-dienstoverste ; d? andere William P.., 
is een zijner onderhoorigensDe twee medeplichti
gen werden aan eene drukke ondervraging onder
worpen en lang duurde het., niet of zij waren in 
volle bekentenis. Zij erkemjjïn dat zij zich de han
den lieten vol duwen door zekere aanbieders die, 
op de hoogte gesteld van Jiet bedrag der inge
komen aanbiedingen van de mededingende firmas, 
vervolgens hun eigen aanboft lager stelden en aldus 
de zaak mochten ten uitvo^y brengen. De twee 
aangehoudenen verklaarden üat een nijveraar van 
Laeken, L. G .., eene hunner omkoopers was. 
Beiden hadden door hunne iOnkiesche en bedrieg
lijke handelwijze aanzienlijke sommen opgestreken.

Woensdag morgend werd, de gewetenlooze La- 
kensche nijveraar met de twee oneerlijke bedien
den ten Justiciepaleize onderhoord door den on
derzoeksrechter. Het gevolg van dit verhoor was 
dat de weinig belangwekkende triu naar de ge
vangenis van Vorst overgebracht en er opgesloten 
werd.

Het onderzoek werd Donderdag voortgezet. 

DRUKKERIJ en BOEKHANDEL

J. De Busschere-Bonte
Rousselarestraat 9 S , ISEGHEM.

Komt zien naar onzç uitstalling van

S iN T  N I K L U S 4 r T IK E L E 'J
M EM ENTO S —  KALANDERS -  AGENDAS, 

ALMANAKKEN VOOR H E T JAAR 1 9 2 1 , E N Z .

Uit EmeÏghem.
Maandag laatst vierde Se muziekmaatschappij 

« Eendracht en Vooruitgang--» haar tweede Cecilia- 
feest sedert den wapenstilstand.

Den Zondag deed men *en uitstapje naar een 
deel der eereleden-herbergiers, en den Maandag _ 
morgend vanaf 3 1/2 ure \fàren eenige der beste " 
muziekanten al op weg naaf. hunnen bestuurder en 
bestuurleden om eene kleindJ,;serenade te geven.

t o :  .

Om 8 ure werd eene plechtige mis gedaan tot 
lavenis der zielen van onze oVerledene muziekanten, 
en andere afgestorvene leden der muziekmaatschappij.

Daarna werd aan de muziekanten en bestuur een 
morgendmaal opgediend die -hun zou toelaten met 
kloeken moed den ganschen-^Voormiddag het feest 
te vieren. W

Wederom werden eenige35postjes gedaan van 
eereleden en om 12 1/2 urfl’4 moesten wij allen in 
het lokaal der maatschappij "-zijn om aan het wel
bereid noenmaal hertje lustre doen.

Den voorzitter verraste i5hs op elk een halve 
flesch wijn 3n tot erkentelijkheid zijner bewezen 
diensten word hen e;u prachtig bloemtuil over
handigd.

Daarna werd door den scïïrijver-schatbewaarder 
eene hulde gebracht aan onzen voorzitter, alsook 
aan den onvermoeibaren bestuurder, den heer 
Camiel Christiaens, en aan den heer Emiel Surmont 
die op meesterlijke wijze zijne nieuwe muziekleer- 
lingen onderricht.

Eenige muziekanten haddeg er ook aan gehou
den hunnen vriend Alois Demeyere uit genegenheid 
hem een bloemtuil te overhandigen bestaande uit 
een geneverhut, drie lange koolstokken en ver
scheidene koolbladeren. Als kandelaar wierd hem 
eenen grooten ketel overhandigd.

Na den koffie gedronken tö hebben, stelden de 
muziekauten hun wederom in beweging om de 
overige herbergiers die eerelid zijn een bezoek te 
brengen.

’s Avonds om 7 1/2 ure werd ons een avond
maal opgediend, en na nog eenige aangename 
lieieren ghoord te hebben, werd besloten van. el
kander afscheid te nemen.

Terloops moet gezegd worden dat vrouw Oastelain 
en hare medehulp Marie Tanghe er een handje toe 
hebben om iets gereed te maken die iedereen doet 
tevreden stellen.

Voorwaar een welgelukt feest.
Emelghem. — De Eerw. Heer Stubbe, geboortig 

van Middelkerke is onderpastoor benoemd te Emel
ghem. Binst geheel den oorlogstijd was Hij als 
brankardier aan het front. |.

WYNKEL ST ELOY.
Warm aanbevolen aan de irsoldaten der klassen 

van 1 91 8  en 1 91 9  van Wynkel St Eloy en om
liggende — de aanspraken van E. H. Paul De- 
beir, Almoezenier van ’t gartlizoen te Kortrijk.

Op M aandagavond 2 9  N ovem ber in de Kerk.
te 6.15 ure lof.
te 6 30 groot sermoen voor alleman als voorbe
reiding tot de gedurige aanbidding op Dinsdag 
nnrgend in de kapel der Congregatie, 
te 5 30 H Mis en belangrijjce aanspraak voor 
de soldaten ; ’s avonds van. af 4 ure - biecht en 
te 6 30 u. aanspraak voor de^soldaten in hetzelfde 
lokaal ; op Woensdagmorgend in de Kerk te 5 30 u. 
communierais en sermoen.

STERFGEVAL.
De eerw heer A -C Cossey, géboren te Poperinghe, 

den 30 Januari 1857, pastoor te Ramskapelle se
dert Augustus 1911 is aldaar overladen.

STADSNIEUWS.
— Mr Hermes Dalle, gewezen bediende van den 

Burgerstand, en hulpgreffier van ’t kanton Iseghem 
en sedert den oorlog Greffier benoemd bij het 
Vredegerecht te Ruysselede, komt vereerd te worden 
met de Burgerlijke medalie Van eerste klas voor 
bewezen diensten gedurende 25 jaren. Onze boste 
gelukwenschen.

— Dinsdag namiddag rond 4 1/2 is er brand 
onstaan in de vlaszwingelarij van den heer Charles- 
Louis Sagaert, wijk Mol, Iseghem Het zwingel- 
kot dat gansch in hout was gemaakt is afgebrand 
benevens het zwingelalaam vlas en verderen inhoud. 
De brand is waarschijnlijk toe te schrijven aan 
den motor Er bestaat verzekering. De hofstede 
Sagaert behoort toe aan de kinderen Claeys te 
Beveren bij Bousselare en was voorheen den ei
gendom van de aloude familie Antonius Vertaillie 
die er uitgestorven zijn.

— De lessen van Boekhouden trekken nog altijd 
nieuwe leerlingen bij. Wij raden aan van nu voorts 
geene aanvraag meer te doen voor het volgen van 
de lessen om deswille dat dezen die de drij eerste 
lessen niet volgden weinig of niets kunnen ver
staan van de volgende lessen.

H et in vu lle n  der n ieu w e b e las tin g s b rie v e n . —
En zijt niet te haastig noch verlegen met het 
invullen van uwe formulieren voor de Belastingen. 
Er is verandering te wege, en vergemakkelijking.

— Eene schoone daad van menschlieveniheii — 
Toen de landbouwer Viktor Brouckaert Vrijdag 
laatst van het veld huiswaarts keerde, hoord^ hij 
in de nabijgelegen meersch zuchten en klagen. 
Hij wendde onmiddelijk zijne stappen in die 
richting en vond er eenen man uitgestrekt en 
bijna versteven van de koude. De ongelukkige kloeg 
van pijnen in de zijde. Viktor Brouckaert aarzelde 
geen oogenblik den man in zijne armen op te 
nemen, hem tot op het gaanpad te dragen, en, 
bij middel van een kruiwagen, hem naar het 
hospitaal over te brengen, alwaar de heer Dr Emiel 
Vandeputte, die juist aanwezig was, den zieke de 
eerste zorgen toediende De ongelukkige verklaarde 
van Hooghlede te zijn, en verdoold te zijn geraakt.

Schoone daad vanwege Viktor Brouckaert die, 
mag men zeggen den ongelukkige van eene gewisse 
dood redde.

St. Geciliafeest ia de Congregatie.
De feestviering begon verleden Zondag met eenen 

schoouen muziekavond door de Harmonie der Con
gregatie gegeven en met welwillende medewerking 
van den Mandelkoor. Buitengewoon veel volk in 
de ruime zaal der Congregatie. De keurige uit
voering der stukken door de Harmonie gespeeld 
bevielen zeer het publiek ea wel bijzonderlijk de 
Rondo voor kleine fluit, die grooten bijval oogste. 
De jonge symphonie heeft veel vooruitgang gedaan 
en de schoone en aangename stukjes door haar 
uitgevoerd wierden gretig en in stilte door het 
publiek aanhoord. Die jonge symphonie belooft des 
te meer, naar wij vernemen er medewerking toe- 
gezeid wordt van goede nieuwe elementen. De 
Mandelkoor die in de puinen van den oorlog ge
bleven was, is verrezen. Twee zeer schoone kooren 
wierden uitgevoerd. De Mandelkoor heeft min zangers* 
dan voorheen, maar ’t en was daarom niet te 
slechter.

Maandag van in den vroegen morgen hoorden 
wij van in ons bed Cecilia’s morgengroet weer
klinken in de straten der Stad ’ t Waren eenige 
liefhebbers en onder hun wel de meest onvermoeid- 
baarsten, Cyriel Delaey

Om 8 1/2 ure ging de Harmonie gevolgd door 
de raads- en eereleden ter H. Mis, om daarna 
een uitstapje te doen in de Stad. Om 1 ure wierd 
er in de Congregatiezaal een smakelijk banket op
gediend waaraan omtrent 200 eereleden en muziekan
ten deel namen. Aan ’t nagerecht wierden er 
verschillige heildronken voorgesteld door den E. 
H. De Baecker bestuurder der Congregatie ; door 
den E. H. Loosveldt, pastor van St Hiloniuskerk; 
door den heer François Bral, burgemeester ; door 
den heer Bruno Vanden Berghe, voorzitter der 
Harmonie, alsook door den heer Leon Terryn, 
muziek-bestuurder. Gedurende het opdieïien der 
gerechten wierden verschillige schoone liederen, 
muziekstukken en kluchtstukjes uitgevoerd.

De spijzen waren smakelijk en wel bereid, en 
de genoodigden deden er al waarlijk veel eer aan. 
Na het lof wierden eenige herbergen bezocht en 
’s avonds sloot het feest om 10 ure in de gul- 
hertigste vriendschap.

In naam der muzikanten bedanken wij hier de 
eere en besturende leden van ’t Congregatiemuziek 
voor al wat zij doen tot het in stand honden der 
Harmenie die nu haar 70jarig bestaan intreedt. 
Eere en dank bijzonderlijk aan den E. H. De 
Baecker den zoo verkleefden bestuurder van Con
gregatie en. muziek, en den heer voorzitter Bruno 
Vanden Berghe, die beiden zoovele geldelijke sa
crificiën doen tot nut, voordeel en steun der katholieke 
jonkheid van Iseghem, — alsook aan den Heer 
Leoa Terryn den onvermoeibaren muziekbestuurder 
die na ’ t voorbeeld zijner voorgangers de Heeren 
Jean Paurisse en Jules Van Haverbeke, al doet 
wat eenigzins mogelijk is tot den vooruitgang en 
bloei van ’t muziek.

Begraving van E. H. Berton
Onderpastor dar Parochie van 't  H. Hert.

Verleden Dinsdag hal de plechtige begraving 
plaats van den betreurden E. H Onderpastor 
Berton der parochie van het H. Hert te Iseghem. 
Benevens een groot getal parochianen waren ook 
vele ingezetenen der Stad en omliggende in de 
begraving tegenwoordig. De lauden en mis wierden 
gezongen door zijne gewezen medemakkers en 
klasgenooten van ’t Seminarie. De Hoogmis wierd 
opgedregen door den E. H. De Wasch, pastor van 
het H. Hert, hebbende voor assistenten twee 
Iseghemnaren te weten : als diaken E. H. Cyrille 
Claeys, broeder van den kerkmeester heer Camiel 
Claeys en E. H. Pieter Declercq, broeder van den 
heer voorzitter der kerkfabriek heer Frederik De
clercq. Als voorzangers E. H Vandenweghe on
derpastor te Rousselare ea E. H. Frutsaert bestuurder 
te Brugge ; Ceremoniemeester E. H. Desagher 
onderpastor van Cachtem.

Schoone gedachtenissen met het portret van den 
overledene wierden aan d’offrande uitgedeeld.

Vooraleer de absouten over het lijk te zingen 
beklom E H. Van Besien, pastor te Contredam- 
Oostende, den predikstoel en sprak een zeer schoone 
en treffende lijkrede uit waarin hij het leven, 
karakter en de priesterlijke loopbaan van den 
achtbaren overleden zielroerend afschetste.

De absouten wierden gezongen door den Z. E-
H. Kauonik De Meester, leeraar aan ’t Groot 
Seminarie te Brugge. Drij en dertig achtbare E. H. 
Collegas klasgezellen waren in roket, kaars in de 
hand, vergezellende den geestelijken stoet naar
’t kerkhof.

De lijkbaar wierd gedregen door de naaste E. H. 
vrienden zijner klas, aan den pelder bemerkten 
wij : Z E. H Kanonik De Meester, E. H. Pieter
Van Besien, E H Hondeghem, principaal van 
’t kollegie van Poperinghe, E. H. Callens onder
pastor te Oostende De E. H. Vanderstraeten,
pastor te Oostkerke bij Dixmuide, droeg de wassen 
zinnebeelden van het priesterschap. Voorop gingen 
de schoolkinderen der parochie alsmede de Harmonie 
der Jongelingen Congregatie van Iseghem die hare 
treurzangen mengde met deze der zoo schoone
liturgische gebeden der Kerk.

Zoo wierden de laatste stoffelijke overblijfselen 
van dien deugdzamen betreurden onderpastor van 
Iseghem ter aarde besteld — Hij rust in vrede.

B E R I C H T  :
Ten gevolge van den oorlog is er vele schade 

aan en in de huizen. De duitsche bezetting heeft 
menig van de schoonste huizen gansch bevuild en 
geschonden.1 Ook schoone schilderijen van waarde 
wierden erg beschadigd door bezetting en beschieting. 
M  Delcluse-Billiet, wonende St Pieter straat, I . 
(oud kuis Billiet) Gewezen laureaat der zoo gelten 
de St Lucasschool van Doornijk en die na vier 
jaren aan ’t front zijn plicht van belg en vaderlan
der voldaan te hebben, ko nt zich alhier te vestigen 
als sieraad, portret en fijnschilder. Zijn hooge 
bekwaamheid gesteund op een degelijk goed vak
onderwijs zijn de beste waarborgen tot het in 
vertrouwen uitvoeren van alle fijnschilder werken. 
Ten zijn#n huize kan men van zijne schoone 
bekroonde tableaux bewonderen.

H A A R K A P P E R S B O N D
Belangerijk Bericht.

Ten gevolge van het gedurig stijgen der levens
middelen, vindt den Haarkappersbond van Iseghem 
zich verplicht, met eersten December 1920, de 
prijzen van het scheeren en haar snijden te wij
zigen als volgt : verders verklaren wij onderge- 
teekenden dat, zoo de prijzen der levensmiddelen 
afslaan, wij de eerste zullen zijn om ons tarief 
er naar te schikken :

Gustaf Vandeputte, Theophiel Vandewaetere, 
Achiel De Gezelle, Alidor Vandeputte, Camiel 
Loosveldt, Henri Vanhaverbeke, We Devoldere, 
Alberic Rosseel, Theophiel Denys, Constant Neyrinck, 
Ed. Levecque, Jules Beernaert, Alex Vando.nmele, 
Emiel Broeckaert, Aloys Demeyere, Norbert Van
deputte, Gilbert Priem, Gustaf Vanhoutte en Geor
ges Vens.

Binnen eenige dagen zal er nogmaals vergade
ring gehouden worden. De stielgenooten die tot 
nu geen lid zijn van onzen bond, worden dringend 
verzocht zich te doen inschrijven.

TARIEF :
Scheer en, 0,35 cent.
Haarsnijden, beneden* de 14 j .  niet opgesneden 

0,50 cent., boven de 14 j. niet opgesneden 75 cent. 
Opgesneden, 1 fr.

S I A D  ISEGHEM

ZAAL FLANDRIA, Vrijheidsplaats.

Zaterdag 27, Zondag 28 en Maandag 29 November 
OM 8 URE ’S AVONDS 

en Zondag 28 November om 4 ure 
D A G  V E R T O O N  I N G

der zeldzaamste Magnetiseurs van onzen tijd

BEN-ALI-BEY
den beroemden fakir, spiritist onzer dagen, met 
zijn bewonderensweerdig subject Mejuffer geor- 
g e h t s , die den ganschen wereld in oproer bracht, 
Miss OLGA LUMIÈRE, de toovergodin uit de « Dui
zend en eene nacht » zal eenige voorstellingen 
geven, die door iedereen mogen bijgewoond worden. 
Welhaast wonderbaar, belangwekkend wetenschap
pelijk schouwspel

J P r ijz e n  d e r  P l a a t s e n  :
Voorbehouden 4 f r .  ; Eerste plaats 3 f r .  ; Tweede plaats 2 f r .  

Kinderen beneden de 12 jaren betalen half geld.
Kaarten op voorhand te bekomen in de ZAAL 

FLANDRIA.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Marie Lezy, dv. Henri en Emma Vanhaverbeke. — 
Maurits Gryspeerdt, zv. Jules en Florentina 
Demets. — Omer Geldhof, zv. Remi en Maria 
Berghman. — Esther Vansteenkiste, dv. Hector 
en Bertha Devoldere. — Omer Christiaens, zv. 
Petrus en Adela Pattyn.

STERFGEVALLEN  :
Maria Vierstraete, huish. 65 j. echt. Joannes 

Cattry. — Lia Van Grysperre, huish. 32 j. echt. 
Cyriel Decroix. — Julien Couckuyt, 14 d. zv. 
Joseph en Alina Ameye. — Philomena Maes, 
huish. 80 j .  echt. Ch.-L“ Seynaeve.

HUWELIJKEN :
August Lapeire, borstel m. 26 j. en Maria Penners 

huish 19 j. — Hilonius Deplae, schoenm. 33 j. 
en Emiliana Eeckhout, huish. 28 j .

W Y N K E L  S T  E L O I .
GEBOORTEN :

Ivonne Vanneste dv. Alberik, en Marie Debackere. 
Leo Demasure zv. Remi, en Elodie Desmet. — 

Hilda Lagae dv. Polydore, en Irma Goudsmet. — 
Jules Kesteloot zv. Edward, en Anna Cock. —Um
brecht Seurynck zv. Remi, en Marie Blomme. — 
Anna Verbrugghe dv. Gustaf, en Romanie Vanhecke,
— Godelieve Vandekerckhove dv. Karel; en Emma 
Deryckere.

HUWELIJKEN :
Depuydt Teophiel, met Deceuninck Bertha.'— 

Noppe Marcel, met Dalafortrie Magdalena — Seys 
Maurice, met Plancke Augusta. — Geldhof René, 
met Lefevere Helene.

STERFGEVALLEN :
Theresia Pattyn, wed. van Karel Maes. — Degran- 

de Magdalena, huisvr. van Cyriel Dedeurwaerder.
— Vanhee Emelie, dv. Constant en Melanie Phyf- 
feroen. — Verhuist Karei, zv. Jan en Sophie 
Sandeleer. — Guillemyn Achiel, echtgenoot van 
Augusta Bultynck. — Spillebeen Irma, dv. Jules 
en Helene Verfaille.



BERICHT.
De Gouverneur ran West-Vlaanderen brengt ter 

kennis der belanghebbenden dat het aanstaande 
onderzoek der kandidaten die verlangen het diploma 
van landmeter te bekomen, zal plaats hebben in 
de tweede helft der maand December ^anstaartde.

Om tot dit onderzoek aangenomen te worden 
moeten de opnemelingen het v<5<5r den 15 December 
aanvragen en vödr dezen datum in de 3* Afdeeling 
nr 11, der bureelen van het provinciaal bestuur 
eene som van fr. 57,91 storten.

Deze som, vermindert van 5 fr. voor kosten, 
zal teruggegeven worden aan de kandidaten welke 
de Onderzoekscommissie niet zou bekwaam geoor
deeld hebben het diploma te bekomen.

Het programma en de voorwaarden betreffende 
het examen van landmeter staan in het Bestuur
lijk Memoriaal der provincie van het jaar 1901, 
algemeen gedeelte, bladz 109, overgedrukt.

De Gouverneur,
JANSSENS de BISTHOVEN.

R o g e r  AMEYE
H A N D E L S N G É N Iê UR,

(Diploma, I .  C. 1. H. 1939), 
heeft de eer bij deze bekend te maken dat hij 
zich komt te vestigen als
EXPERT-COMPTABLE

(A C  J O U X T A N T )
Hij stelt zich ter beschikking zijner medeburgers 

voor alle zaken betreffende het vak, namelijk voor:
I. Inrichting en herinrichting van boekhouden
II. Opmaking van Balans en van Verlies en 

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

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

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

K A N T O O R  : Gentstraat, n° 21.
or» n r?Tmrt ttt»? . O f E >,

Hela ! Hela ! Hela ! 
ROOKERS

Wilt gij eene goede cigaret rooken met eene 
aangename smaak ! Rookt de

Cigaretten « BEGCO »
Te bekomen bij

Victor ASPEEL, Coiffeur, 
Boulevard, 4 , ISEGHEM.

Vermindering van prijs aau voortverkoopers.

AUTOSCHOOL.
Q -e n ts c h e n  S t e e n w e g -, S I ,  K O R T R I J K

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

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

Zelfde scholen te Brussel, Antw erpen, enz.

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

4.64 1/2 
53.62 1/2 
94 27 1/2 
21.00 1/2 
15.40 0/0 

197 0/0 
239 1/2 

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

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

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

23 1/2 
15 .40 0/0 

201 0/0 
243 0/0 

61 0/0 
299 0/0 
2 12  0/0 
206 0/0 

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

M A R K TP R IJZE N .
KORTRIJK. 22 Nov. — Haver, 95 tot 000 ; 

peerdeboonen, 100 tot 105 ; aardappelen, 35 à 00 
Boter 14 à 00.00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,95; 
koolzaadolie, 235 tot 000; lijnzaadolie, 290 tot 
000 ; koolzaad 000 tot 000 ; lijnzaad, 140 tot 
00 *; koolzaadkoeken, tot 8S ; lijnzaadkoeken 
155 ; sodanitraat, 115.00; ammoniak, 150-000, 
suikerij. 63 tot 61 ; duivenboonen, 63 tot 00 
hr,ni tnt. S3- strooi, 21 tot 22.

O P E N I N G  V A N  H E T  H U I S  I
V .  l « O Y A E f ? T - : D E Y O L D E Ï ? E  J

Rousselarestraat, 6 ISEGHEM- %

: K U N S T - F O T O  I
M O D E R N E  I N ß l O H I T N Q

!  Laatste nieuwigheden met de papieren Geyaert op Chloro-Bromure
§  FOTO-SCHETS, SANGUINE

KADERS IN ALLE STIJLENW H g  ------------  - *

-----1---------------------------- ------ ------ — m i

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

St Alfonsusstraat, 20, ROUSSELARE.
TELEFOON  : 97 POSTCHECKREKENlNG  : 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 VOORDEELIG-STE VO O R W AAR D EN .

K O S T E L O O Z E  IN L IC H T IN G E N .  
BUREELEN OPEN : 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 COMPAGNV

VERKOOP IN T  GROOT EN IN T  KLEIN
v a n

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

BIJ

Robert Devos-Depondt
1 0 , S t  H i l o n i u s s t r a a t ,  ISEGtH E lVC, (bij de Groote Kerk).

W IL L E M S  & DRAGUET
K o o r n m a r k t ,  1 1 ,  G E lV T .  T e l e f o o n  1 a s n t  A l l - *( A u d e n a e r d e

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

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

CEMENT VLOEREN EN EEN CEMENTPANNENFABRIEK TE GENT.

Mpmadifa Ttaiiamimf. — 'Tca.a.fb * n z »  p r i j z e n ,

t e ! K l o o f »
Een peerd, een harnassuring en een bak- 

kerskarre, alles in goeden staat.
Zich te bevragen bij den uitgever van het blad.

Zeer eerlijken Burger
zoekt plaats voor goede en trouwe bediening. 

Zich te bevragen bij den uitgever van het blad.

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

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

MADELEINE” MYLI^E
24 , M EEN E N ST R R A A T ,

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

G O R S E ï è  O F *  M A A T  
Trouwe bediening. —  Verzorgd werk.

Keus van fijn  m et de hand gemaakt ondergoed.

T E  V E R K R IJG E N  BIJ

PIETER MYLLE
alle benoodighedën voor Kleermakers 

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

In ’t groot en in  ’t klein.

LEENINGfcN om het aankoopen of 
bouwen van huizen 

te vergemakkelijken worden aan zeer gema
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. VER3EKE, Rousselarestraat, 25, Iseghem  
— ■ ■ . -

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

VERVO ER D IEN ST.
E R N E S T  D E V O S , ßruggestraat, 29, Iseghem 

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

G E V R 3 A A G D  :
EEN GOEDEN KLOSSEZAGERvm '

voor Borstelhouten 
Goed loon e n v e rz e k e rd  w erk. 

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

OPENBARE VERKOOPING van

DRIE WOONHUIZEN
te ISEGHEM, Gentstraat.

De Notaris VANDE MÖ0RTELE te Iseghem, zal 
openbaarlijk te koop stellen:

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

3 a. 50 ea. kad. sektie B '; nrs 490e en 490f. en ex 
491b. fi

Gebruikt door P. Manrrts aan 12 fr. en Jufvr. Van 
Ruymbeke mits 10 fr. beide te maande.

Koop. 2. —  Een WOONHUIS met erve, groot 3 aren, 
kad sektie B. nrs 490d en ex 491b.
, Gebruikt door Jules Safebe mits 12 fr. per mai\nd- 

Recht van samenvoeging. —  1/2 0/j Instelpenning.
Z i t d a g e n  :

INSTEL : Donderdag 2 December 1920.
OVERSLAG : Donderdag-,: 16 December 1920, om 2 ure 

3 ure stipt ter herberg “ DE GROOTE HERT „ Markt
straat,Isegtxe m .

Kantoor van den Notaris1'ALBERIC LE CORBESIER 
te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING 
van d rie ' welgelegene

W O O N H U IZ E N
te ISEGHEM, Pater Ommegangstraat.

KOOP I.
Een WOONHUIS met erve en aanhoorigheden, groot 

2 a . 25 cent.
Bewoond door Alberic Glas, mits 13 fr. te maande. 

KOOP II.
Een WOONHUIS met «rve en aanhoorigheden, groot 

2 a. 25 cent.
Bewoond door Constant .Deprez, mits 13 fr. te maande. 

KOOP III.
Een WOONHUIS met erve en aanhoorigheden, groot

2 a. 80 cent.
Bewoond deor Gustaaf Dejonghe, mits 13 fr. te maande.

E e n ig e  Z itd a g  :
Op Dinsdag 28 Deoember 1920 om 2 ure namiddag, 

in ’t Vredegerecht te Iseghem.
Met recht van opbod ingevolge artikel 565 der wet 

van 18 April 1851.

OPENBARE VERKOOPING 
van twee

WOONHÜIZENenLAND
waaronder

Een schoon RENTENÏERSHÜIS
-  te G ACHTEM. —

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, zal met
tusschenkomst van den Notaris B iSSUïT te Rumbek». 
openbaar verkoopen :

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

hankelijkheden, serre en hof groot 10 a 81 o. Sektie 
A. nummers 275h, 275k en deel van 275i, boom en 
haagprijst 90 fr.

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

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

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

KOOP IV. — Een partij Zaailand, groot 20 a 85 o. 
Sektie B, deel van nummer 727a boom *n haagprijs 300 fr.

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

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

Z I T T I N G E N  :
TOESLAG op Vrijdag 10 Deoember 1920 oh

2 ure namiddag ter herberg * St H1LONIUS , beiyooad 
door Heer Frederick Kerckhof.

De Koopers worden verzosht hun trouwboekje of eeu 
uittreksel hunner geboorte mede te brengen.

O P E N B A R E  VERKOOPING van

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

staande en gelegen
te ISEGHEM (Winkelhoek)

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

ST AD  ISEGHEM
Een WOONHUIS, ten dienste van Winkul en brood

bakkerij, met zwingelkot; stalling, afhankelijkheden -*n 
04 a 8H c. bebouwde erve en nof, staande en gelegen 
op de Winkelhoek, gekend op het kadaster, Sektie B 
nummer 686L ; palende noord, Alphonse Christiaans ; 
oost, Camiel Meurisse; zuid, de gravier en west, Flo
rent Tanghe.

Boom en haagprijs 100 fr.
Gebruikt door Ferdinand Meurisse-Vergote.

OVERSLAG : Dinsdag 7 December 1980| om
2 ure stipt namiddag, ter herberg “ De Nachtegaal,, 
bewoond door Jules Meurisse, Winkelhoek, te Iseghem.

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

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

W03NHJ1ZEN met HOF
dienende voor Handilshuizen 

Rousselarestraat nros 29 en 31, te  ISEGHEM.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal openbaar
verkoopen :

S T A D  IS E G H E M  
Koop I.

Een schoon groot WOONHUIS met twee groote Vi
trinen en dienende voor juweelmagazijn, afhanlelijkheden 
en hof, en met eenen uitgang tot aan de Rousselare
straat al langs den Hospitaalgang, in het kadaster 
bekend Sektie A deel van nummer 668* , 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 dienstig voor winkel, afhanklijk- 

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

Gebruikt door Heer François Tuyvaert, zonder paoht 
aan 50 fr. per maand.

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

TOESLAG op Woensdag 1 December 1920,
om 2 ure namiddag ter Uerberg “ Het Zwijntje , ,  Rous
selarestraat, te Iseghem.

De koopers worden verzocht het trouwhoekje of een 
uittreksel uit den geboorteakte mede te brengen.

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

MATRASSEN

Alex Roose-Vuylsteke, Gentstraat,
is orergebracht naar de

de Pélichystraat, 1 2 , Iseghem
(nabij de St Hiloniuskerk)

- - CREDIT FONCIER DE BELGIQUE - -
!" (B E L G I S C H  G R O .V D C K E U I E T )

N a a i i l l o o z a  i V l a a t s Q b a p p l j  s ^ s t l o n t  l n .  1 S 3 5
'ù Maatschappelijke zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

U V D i ^ T i J S ’ iJ K if  1717 V f  V M S ?  V  °P dea vo0t van markelijk verminderde tarieven zonder 
l i l  r  Ü  I  i l u u l l L u ü . i L l U  voorafgaandelijke kosten namelijk om het aankoopen

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

RECHT van door La Royale Beige, mits eene zeor gematigd# premie de terugbetaling-, bij
sterfgeval, te doen verzekeren van het verschuldige kapitaal.

— Lijfrenten en Levensverzekeringen —
A K I i f r a t ïp n  L  I /-» C\h\ gewaarborgd: 1° door overeeukoinstige paudleeniugeu ; 2“ door 
U U I l g d l l c U  r  /- i  /  J ^et maatschappelijk kapittal-en de voorbehoudingen (17,000,000).

De Algemeene Spaar- en Pensioenkas eu het Amortissementsfonds vau de Leening van den Onaf 
hankelijken Congostaat Êezittea voor 8,400,000 frank van die obligatien

Zij mogen eeu allerbeste geldplaatsing voor auisvaders geheeten worden.
Voor de paudleeaiogen, den aankoop dar obligatien, huaue cera'oacaUng au 'la betaling der 

koepons zich wenden tot den heer OMcR SAcï,  Wisselaar, 1, St-Jorisstraat, KJ^TrtlJK.



TE KOOP
Eene goede breimachien, zich te wenden bij 

V. Cle'ment, « In de gouden Leeuw ».

T E  KOOP EEN BIERFARAGON op ressort voor
10 tonnen. Draagvermogen 2000 kilos, onlangs 
nieuw, zeer goede wielen 9 cm. breed.

Zich te bevragen ten bureele van ’t blad.

BIERHANDËL in ’t Klein en in ’t Groot
OP V A TEN  EN IN  FLESSCHEN

Henri ïanflertefin-Lapire
KASTEELSTRAAT, 10 

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

Extra Stout en Jannekens bier
van fle Modelbrouwarij Geliroeilers Galleüant, Wieze

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

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

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

v o o r  S T O V E -  en  V E L O M A .K E F IS  

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

TROUWE EN SPOEDIGE BEDIENING-

bij Cyfiel YEfiflïOTE
8 ,  IReepetfSfePaafc EflttELrGMEJVI (Dam).

Studie van den Notaris Vande Moortele te Iseghem,

U i t  t e r  h a n d  t e  k o o p

in blok of gescheiden ; volgens keus :

Eene HERBERG "  Het nieuw Kruis „
en

Acht werkmanswooningen,
onlangs nieuwgebouwd, gelegen te EMELGHEM, 

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

Moortele te ISEGHEM.

HUIS
D. SCHELDEM&N-DE BUSSCHERE

St Hiloniusstraat, 6 , ISEGH EM .
Vensterglas, Mastiek, enz... Verfwaren, 

Vernissen, Meubelpapier. 
Bereiding van alle slach van verven voor die wil 

zelve schilderen.
— Eerlijke en trouw e bediening — 

Zuivere en g o ed e  waren.

HIEUWS! «Ie¥ wS! NIEUWS!
SCHURFT EN JICHT

van alle gedaante genezen door

Onction Angelini aan 5,50fr.depot.
Rhumatism en Flereeyn

verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

E l e x i t »  PJnIijD]9at*b
alleen te verkrijgen in do 

APOTHEEK

LALE M A N - G H  EKIER E
Opvolger van A. R0DEN3ACH.

B r u g s t r a a t , 3 , I S E G H E M .
alwaar uitleg en gebruikwijze a zullen 
verschaft worden.

GENEZEN ?
Mijnheer PL. LALEMAN-GHEKIERE 

Apotheker
ISEGHEM

Ik moet- U uitdrukkelijk mijnen beaten dank toezeg-

fen omdat ge mij het geneeamddel “ PH IL IP PA ßT „ 
ebt aangeprezen.
Na 5 lange jaren aan rhumatisme te hebben geleden 

aan den Yzer gevoel ik mij gansoli 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 gij goede en goedkoope, luxe of gewone

MATRASSEN
OP MAAT

i n  S c l ia 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 a p ok . 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 «

Jules Allewaert-Parmentier
B A T I R A S  1VIAKE1?

St A.naaadstraat, 5 , ISEGHEM
( lieht bij St ECilonmakerk)

Specialite it van goed gezuiverd Windhaar 
m et ondoordringbare Tijken

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

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

door mij gemaakt.

PIANOLESSEN
worden gegeven bij de Juffrouwen VAN HEN0E 

Rousselarestraat, 122, ISEGHEM
_____________________________________ ___________  ■ ____________________________________ !

HUIS VAN VERTROUWEN.

Wilt gij sterke en schoone STOVEN
wendt u tot het huis

A. DECOUTERE-DENYS
S tatiestraat, 34, (Kruisplaats)

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

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

* Verzorgd merk. — Spoedige bediening.
F Al de bij mij gekochte stoven zijn gewaarborgd 
door mij gemaakt.

Nieuwe Moderne inrichting
voor het maken van

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

Heraftrekking van oude Portretten

Portretten op Doodsbeelden ens
gemaakt in 24 uren

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

Bijzondere Prijzen voor Huwelijksgroepen

M. DRIESENS-YANDE WALLE
Rousselarestraat, 82, Iseghem. 

VERZORGD WERK -  SPOEDIGE BEDIENING
I k  b e g e e t  m i j  o o k  t e n  h u i z e .

Huis EdJVIAES-NAERT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

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

VERKOOP VAN

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

voor Heeren eil Damen iu 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
van Uurwerken. Goud en Zilveren Juweelen 

DEVIS en TEEKENING worden op vraag gemaakt 
van goud- zilver,ea en diamanten PARUREN 

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS
WORDEN GEGRAVEERD 

ALLES WORDT TEN HUIZE
-  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. —

HUIS MOENAERT-NOPPE
29, Rousselarestraat — Iseghem. 

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

o n È o n r
de schoopste, 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 gewaardeerde merken ;  
ONVERSLIJTBAAR —  JUISTE GANG. 
JUWEELEN van allen aard aan lage prijs.

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

voor broeikassen en baden.

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

-  INKOOP -  VERWISSELING —

SUIKERBAKKERIJ

Y a f )  L a n d e r i je n ?
GRAVINNESTRAAT, 24,

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

O h ocolade —  IPralinnen
BIJZONDERE KEUS VAN

SGHOONEenFIJNE GEBA.KKEN
voor Doopen, Huwelijken en andere feesten 

Voortverkoop in ’tg rootvanS u ikerbakkerartike ls
BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

H U I S

j.  Vaol.iiideghem-Beliaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

Voor het Winterseizoen, aangekomen groote en 
schoone keus van Zijden, Paene, Cols-Cravatten, 
Chales, Handschoenen, Hemden, Baeien çn Onder
broeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 
v o o r  MANNEN- e n  VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lfjnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Spécialiteit van -,

GORSETS Merk H. D B.

IHM DEfÖLÖSR-TOClME
Schilder- Glazenmaker 

de Pèlichystraat̂  |8, ISEGHEM

Hout- Marmer en Sieraadschilderingen
VERWEN EN VERNISSEN

GENADIGE PRIJZEN. SPOEDIGE BEDIENING.

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

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

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

M arktstraat, 44, Iseghem.

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

Raymond Maes-Geldhof
Marktstraat, 4 4 ,  ISEGHEM.

SCHOONE KEUS VAN

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

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 . Twaalfm aandenstraat, A N T W E R P E N .

W aarom  uw spaargeld onnuttig in huis be
waren of in roekelooze hooge winstgevende 
spekulatiën plaatsen, wanneer ge zonder waarde
vermindering voor uw' kapitaal te vreezen, uw  
geld, terugbetaalbaar op zicht, aan 3.60 %  
’s jaars of vóór 5 tot 10 jaar aan 4 %  ’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 Flarent Öehaeghe-Mulier 

äGemeenteontvanger,- 
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe 
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, W inckel S t Eloi.

IN DE GOUDEN PLUIM

de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM
F A B R IE K  V A N

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

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

ELLEGOEDEREN, enz.

Doctor H. Van Quaeth'em
specialiteit ' van Tanden en Gebitten

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

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM. 

J a v a  S te rk  — D u b b e l S te rk  
estm inster S to u t  

Sch oth -ale — JPâle-ale.
V e r k o o p  v a i x  " W y n e i i

HANDEL in KOLEN.

Alvorens uwe inkoopen 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

Th. SGHOENFELD
34, Hoogpoort, 34,

GENT (dicht bij het Stadhuis),
Bewaren en veraa leren der pelterijen in de 

beste voorwaarden.

Men vraagt metsers, plafonneurs, 
schrijnwerkers enz., voor den 
heropboüw van de streek van 
DIXM U D E en omstreken.

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

Spaarboekjes 3.60 Ö/O, Renteboekjes 4 0/0, 4.25 0/0 en 4.50 0/0, vrij van lasten
DEPOTREKENINGEN A A N  ZEER VOORDEELIGE VOORW AARDEN

AANKOOP en VERKOOP ?an Fransch, Engelsch ea Ämerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen b ij

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

Gr. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, KOUSSELAKE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

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

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

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

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunsto#gen. 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maiimathermometers ; 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

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

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Noordstraat, Rousselare.
Er Is a lt i j i  een oagmaeftar ten ieder baschikking.


