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KATHOLIEK ZIJN!
Sommigen peizen dat Katholiek zijn 

geen andere verplichtinge geeft dan met 
Paschen te communiceeren en den zondag 
mis te hooren

Die dat peizen missen grootelijks.
Katholiek zijn omvat geheel'het leven 

van den mensch zijn doen en zijn laten, 
zijn christelijk en zijn burgerlijk leven.

Die zijnen Paschen niet en houdt, die 
de zondagmis verzuimt, die de wet op 
het vleeschderven niet en onderhoudt, 
die niet regelmitig en bidt, al die 
menschen en kunnen natuurlijk niet 
doorgaan als katholiek, ’ want ’t eerste 
en ’t bijzonderste in ’t leven van een 
Katholiek is toch wel zijn godsdienslig- 
heid.

Maar die al zijn godsdienstige en 
christelijke plichten vervult, is hij daarom 
goê Katholiek 1 Nog niet ; waut Katho
liek zijn draagt verder, ’t moet geheel 
het leven en het werk van den mensch 
regelen en beheerschen.

Wat zegt ge van menschen die hun
nen naaste benadeeligen in zijne eer of 
in zijn goed ? van ouders die gerust 
zijn in het goed of slecht gedrag van 
hunne kinders ! zijn dat goê katholieken ?

Meer nog. Elke msnsch leeft in de 
maatschappij. De samenleving is om- 
woeld door allerhinda stroomingen goè

en slechte De eeuwige strijd tusschen 
goed en kwaad wordt van jaar tot jaar 
geweldiger. Welke moet onze houding 
zijn? Die katholiek is moet voorkomen 
als katholiek

Zyn dagblad moet katholiek zijn.
Zijne vereeniging moet katholiek zijn. 

• Zyae politiek moet katholiek zijn.
Sommigen zullen zeggen : Weg met de 

politiek! ’k Blijf buiten alle politiek! — 
Alzoo niet ! Elke mensch is noodzake
lijk in den eenen of den anderen, kant 
en is altijd rechtstreeks of onrechtstreeks 
met politiek bezig Die hem niet openlijk 
bij de katholieken werpt, verflauwt de 
katholieke partij. Die met witte briefkes 
stemt versterkt het vijandehjk leger. Die 
scheuring maakt in de katholieke lijst 
vergroot de macht van de niet-katholieken.

Twee legers staan tegenover elkaar. — 
Katholieken en socialisten. Die katholiek 
is moet meêstrijden in de katholieke 
partij. Onderwijs en godsdienst zijn tegen
woordig al te veel het doelwit van de 
vijandelijke aanvallen opdat een goede 
katholiek niet inspringe in de gelederen 
van ’t katholiek leger.

Alle goê katholieken moeten één hert 
en één ziel uitmaken en ééne zaak alleen 
begeeren en betrachten : den godsdienst 
en het recht te verdedigen en te doen 
zegepralen ’t Is de plicht van eiken 
katholiek.

D e  in te r p e lla t ie  S A P -V A N  D ISVO ET
over de Landbouw e.i Bevoorradingspolitiek der Regeering op 11-12 Maart 1920.
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( Vervolg)

DE GRAANKWESTIE.
Ik eindig de serie der landbouwprodukten met 

de graankwestie. Ze is misschien de belangrijkste 
van alle. We moeten brood hebben, dus we moeten 
tarwe hebben. Voor den oorlog brachten we nage
noeg 400,000,000 kilos tarwe voort, ’t zij het
derde van ons normaal verbruik. Het te kort moet
dan door den invoer aangevuld worden.

De Minister heeft een maximumprijs vastgesteld 
van 50 ffank. Op zijne bewering dat hij door al 
de belanghebbenden goedgekeurd was, zal ik niet 
ingaan. Ik heb daar bijzondere inlichtingen over, 
die ik voor het mogelijk antwoord overhrfïfd. Wel 
echter moet ik de bewijsvoering van den Heer
Minister, waarmede hij de 50 frank wettigt, aan
vatten.

Mijnheeren, laat ons ernstig zijn. Welhoe ? 
Omdat men het koren het vorige jaar niet duurder 
betaald heeft, zou men nu ook dien prijs niet
hooger mogen stellen. Dergelijke bewijsvoering 
toont nogmaals dat men enkel indruk heeft willen 
maken op de massa en dat Machiavel in den Heer 
Minister een zijner beste leerlingen gevonden heeft. 
Indien men dergelijke bewijsvoering op 't— graan 
toepast, moet men ze eveneens op alle produkteu 
toepassen en moeten we, als logische gevolgtrek
king, onmiddelijk voor alle waren, tot den prijs 
van 1914 terugkeeren.

Het is ook uitzinnig te beweren dat men van 
de vrachtprijzen geen rekening houden mag. Do 
prijs van een wereldprodukt — en het koren is 
een wereldprodukt — wordt bepaald door de wereld
markt, rekening houdende op iedere lokale markt 
van de onkosten die hek vervoer meebrengt. Dat 
is ook een stalen wet en daarbuiten moet alle 
kunstmatige regeling noodzakelijkerwijze schipbreuk 
lijden zooals het, ten anderen, Mijnheer de Mi
nister, met uwe regeling gebeurd is.

Maar indien ook die bewijsvoering van den Heer 
Wauters gegrond is, dan moet men ze weer op 
alle produkten toepassen en niet alleen op de land- 
bouwprodukten. De Heer Minister heeft daar ten 
anderen een theorie vooruitgezet waarvan hij den 
5d,n Juli 1919 niet de gevolgen voorzien heeft, 
ze dwingt hem inderdaad — indien hij zijn vroegere 
meening getrouw blijft — den prijs van binnen- 
landsch koren boven de 100 frank te stellen. We 
koopen nu de tarwe F. O. B. New-York (zonder 
vrachtprijzen dus) aan 9 dollars, dat maakt, aan 
den tegenwoordigen prijs van den dollar rond de 
120 frank...

De gevolgen van die mooie politiek zijn in alle

geval geweest dat de boeren hun tarwe toch in 
’t geheim aan den normalen prijs van 80 à 100 
frank verkoopen. Maar dat ze om den last en 
't gevaar van den smokkelhandel te ontgaan be
sloten hebben met alleen geen tarwe meer te 
kweeken, maar zelfs de reeds gezaaide tarwe om 
te rijden. De gevolgen ervan zij a ook geweest 
dat een produkt dat voor de voeding van den 
mensch bestemd is, nu voor de dieren verbruikt 
wordt. De landbouwer, inderdaad, vindt het veel 
voordeeliger het volle produkt als veevoeder te ge
bruiken als den afval vau produkt, het gruis en 
de zemelen, aan den prijs van ’t volle produkt 
weer in te koopen. Wie kan daarover verwonderd 
zijn ?

Het kan echter ook zijn dat het den Heer Mi
nister onverschillig is of de landbouwer graan 

I kweekt of niet, omdat hij oordeelt dat de land
bouwer in zijn eigen belang en in het belang van 
't land beter meer winstgevende produkten kweekt 
zooals vlas, suikerbeeten, enz. Beide theoriën kun
nen verdedigd worden; de eerste werd het Zon
dag laatst in de « Peuple » door M. Hambursin ; 
de tweede werd het in de « Libre Belgique » door 
iemand waarvan ik de hooge bekwaamheid ken ; 
ze werd het oo'c in de « Journal de la Socie'té 
Nationale de3 Agriculteurs de Belgique » door een 
onzer bekwaamste landbouwingenieurs, den Heer 
Van Orshoven, bestuurder aan het Ministerie van 
Landbouw, De tweede theorie zou ik zelf verleden 
woek noch voorgestaan hebben maar sedert ik ver
nomen heb dat een voldoende graanproiuktie in 
de wereld volstrekt niet verzekerd is ; dat de crisis 
van ’t vervoer noch niet in ’t minst opgelost is 
en dat we dus het gevaar loopen onvoldoende in 
graan bevoorraad te worden, zeg en beweer ik dat 
de landbouwers den zwaren plicht hebben tarwe 
voort te brengen en dat de Ilegeering noch den 
zwaarderen plicht hooft hun zulks niet door het 
vaststellen van maximumprijzen te beletten. Eigen
belang moet kunnen in overeenstemming met plicht 
gebracht worden.

Om het even, mijn vriond Van Dievoet zal dat 
punt verder uitbreiden, maar iS naam van al mijn 
vrienden van den landbouwgroep, in naam van 
heel den landbouwersstand eisch ik van den Heer 
Minister klaarheid en rechtzinnigheid en ik stel 
hem voor ’t volgeudo dilemma :

« Ofwel wilt ge dat de landbouwers graan voort
brengen en dan moet ge ze in staat stellen aan 
uwe begeerte te voldoen door afschaffen van den 
maximumprijs; ofwel wilt ge niet dat do land
bouwers graan vóórtbrengen, ’t zij om lat de pro
ductie toch onvoldoende is, ’t zij voor andere 
reden, maar dan heeft het vaststellen van een

maximumprijs geen bfeteekenis meer en moet hij 
verdwijnen, en dan hebt ge ook den plicht on
dubbelzinnig aan de landbouwers te verklaren wat 
ge begeert om te beletten dat ze langer als plicht- 
deserteurs zouden beschouwd worden. »

Uw antwoord Mijnheer de Minister, zal onze 
verdere houding over dit punt bepalen.

HET MIN. VAN BEV00RRA0ING ALS 
HANDELAAR.

Dat is Mijne Heeren, wat ik voor mijn deel te 
zeggen had over de rol van het Ministerie van Be
voorrading in zake landbouwprodukten. Nu blijft 
er mij noch enkel in eenige woorden zijn rol, als 
handelaar te beoordaelen. Ik wil geen ’dissertatie 
houden over de onbekwaamheid, onbevoegdheid enz. 
van den Staat om zelf als handelaar en onder
nemer op te treden. Mijn persoonlijke meening, 
die ook deze is van het grootste getal economisten, 
is dat de Staat zich moet onthouden zoolang mo
gelijk eu zooveel mogelijk tusschen te komen in 
zaken zooals handelszaken en nijverheidszaken, 
waarvoor hij noch aangelegd is, noch ingericht, 
noch het noodige en genoegzaam bevoegd perso
neel bezit. De Fransche economist Yves Guyot, 
heeft zulks in een formuul uitgedrukt die, ver
beterd ?!)or Gide, luidt : « De Staat moot nooit 
doen hetgeen een privaat persoon beter kan doen. » 
Die f)rmuul M. H. kan zelfs door de grootste 
voorstanlers van het staatssocialisme aanvaard 
worden.

Het is een feit dat de handelaars voor sommige 
noodzakelijke pro lukten die nu in grooten voorraad 
moeten ingevoerd worde.i, niet volledig de ver
antwoordelijkheid en het risico op zich nemen 
durven. Ik geloof dat zulks het geval is voor het 
graan, misschien ook nog voor andere produkten. 
De Staaf ia dat geval m»g niet aarzelen tusschen 
te komen aangezien de enkelingen zich onmachtig 
toonen. Maar zijn tusschenkomst raag in geen ge
val tot uitsluiting van den privaathandel gaan.

« De Staat mag en moet als handelaar alleen 
optreden, als de gewone handel zicht onmachtig 
toont en slechts zoolang als hij zicht onmachtig 
toont Zijn tusschenkomst raag niet in monopool 
ontaarden, en zijn rol moet bepaald blijven bij 
deze van een eerlijken mede dinger. » Da gozonde 
toepassing dier formutil moet ons dan trapsge
wijze tot een uorinilen toestand terugvoeren. 
Vooreerst, er zou aan de vrijheid van den handel 
geen banden gelegd geweest zijn. Iedereen zou 
gewrocht hebben in de maat zijner krachten en 
de Staat had enkel moeten tussclienkomen om het 
ontbrekende aan te vullen of misbruiken te beletten.

Die absolute vrijheid zou twee andere heilzame 
gevolgen gehad hebben waarvan het een uit het 
andere vloeit.

1) De Staat zou in al de gevallen waar hij als 
handelaar genoodzaakt was op te treden, mededin
gers gehad hebben, die hem zonder, gedwougen 
hebben veel omzichtiger te werk te gaan als hij 
hot gelaan heeft. Die mededinging zou ook, in 
ieder geval, het bewijs geleverd hebben van de 
gegrondheid of de onredelijkheid zijner tusschen
komst.

2) De privaathandelaars zouden ook in voor
komend geval den Staat als mededinger gehad 
hebben, die hun, door ’t enkel feit zijner mede
dinging, zou gedwongeu hebben de palen eener 
redelijke en gewettigde winst niet te buiten te 
gaan.

Het is klaar dat het stelsel der maximumprij
zen dan volledig overbodig wordt en ik geloof, 
Mijnheeren, dat zulks duidelijk genoeg is om me 
van verdere uiteenzetting te ontslaan.

Mijnheeren, ik besluit en mijn besluit zal even 
redelijk zijn als mijne uiteenzetting gematigd was.

Het systeem door den Achtbaren Minister van 
Bevoorrading in voege gebracht heeft geene vol
doening gegeven. Dit is de bloote ontogensprokelijke 
vaststelling van een feit. Het kon geon voldoening 
geven omdat het gegronl is op de volledige mis
kenning van de ökonomische wetten ; miskenning 
van de wet van vraag en atnbod, miskenning van 
de wet van meiedinging, miskenning van de rol 
die het individuelle belang iu de voortbrenging 
speelt, enz.

Het heeft onrust in ’ t lanl verwekt. We leven 
in een atmospheer van algemeen wantrouwen en 
misnoegen, ’t Is voldoende eventjes het « Arbei- 
dersblad » te doorbladeren dat de Heer Minister 
ons tweemaal per maand stuurt om to aien dat hat 
processen regent.

Het heeft de produktie, in jplaats van te ver
meerderen, verminderd. De jfsuikerijkweek is in 
gevaar, de aardappelenopbrengst is bedreigd, de 
tarwekweek is reeds tot een minimum gebracht.

Het heeft vreemde markten voor ons gesloten 
en vreemde madedinging in ’t leven geroepen.

Genoeg, Mijnheeren, geen verdere proefnemingen 
meer, wij moeten terugkomen tot de werkelijkheid. 
In zijne rede op 21 Dacemb3r 1. 1. zagde de 
achtbare Heer Levie : Wat zoudt ge gedaan heb
ben in zijne plaats. Salus p>puli swpremi lex. 
Wat we zouden gedaan lioböan, is duidelijk ge
noeg iu mijne rede gezegd. Terugkeeren tot de 
werkelijkheid. Terugkeeren tot een maximun van

vrijheid en een minimum van tusschenkomst. Terug- 
keeren tot het juiste grondbeginsel dat ieder zich 
moet bewegen in de spheer zijne bevoegdheid en 
daarom onmiddelijk en volledig in de bevoegdheid 
van het Ministerie van Landbouw stellen alles wat 
op de landbouwprodukten batrek heeft. Terugkeeren 
tot het beginsel dat het privaat belang aan ’t al
gemeen belang moet gekoppeld worden en bijgevolg 
door afschaffing van de maximum prijzen, de land
bouwers in staat stellen hunnen plicht te kwijten 
zonder geldelijke verliezen te moeten ondergaan.

Mijnheeren, ik eindig. Nog een laatste bemerking. 
Niet de Achtbare Minister van Bevoorrading heb 
ik aangerand, maar wal zijn regiem, en mot de 
bedoeling een verbetering van het regiem te be
komen. We verwachten die verbetering van een 
innige samenwerking vau al de Ministers en wa 
zullen gelukkig ziju hier omtrent de verklaringen 
van den Achtbaren Kabinetso verste te aanhooreu.

(7  Vervolg).

Het Vo3Ftbran£$tV8rni3gari 
van Duitschland.

De nieuwe staatsaanslag in Duitschland waarvan 
de gevolgen nog niet kunnen vastgesteld worden, 
heeft in alle geval eene beteakenis die dient de 
algemeene aandacht te vestigen.

Heel de kwestie der vergoedingen die men van 
Duitschland kan verwachten komt weder in bespre
king.

Het militarisme is er niet uitgeroeid en de wensch 
eene weerwraak te nemen voor het verleden bestaat 
er nog immer.

Vau eene andere kant schijnt de o.iredderiug der 
nijverheid er niet zoo groot te zijn als men het iu 
het land heeft willen doen gelooven om eene ver
zachting te bekomen van de voorwaarden die dooi
den overwinnaar werden opgedrongen.

Wij hadden reeds de gelegenheid mede te deelen 
dat het Engelsch tijdschrift System, een medewer
ker naar Duitschlaud had gezonden die de volgende 
indrukken mededeelde. Eerst en vooral, de Duitschers 
schijnen geene bepaalde handelspolitiek te hebben 
en wenschen alleen de tusschenkomst te voorkomen 
van het Staatsbastuur. Het gedacht dat hun handel 
voortaan op eene zoogezegde militaire wijze zou in
gericht zijn, steunt op geen ernstigen groad en mou 
beschouwt het in Duitschland zelfs als onzin.

Er bestaan geen stocks die voor den oogenblik 
zouden toelaten beterkoop te leveren in den vreemde 
dan in het binnenland, en de Duitschers hebben 
geenszins het inzicht ergens te leveren beneden hun
nen inkoopprijs. Nochtans, indien de toltarieven het 
toélaten, zou dit in de toekomst kunnen mogelijk 
worden/ Deze tarieven schijnen overigens de vreem
de mededinging onmogelijk tff zullen maken binnen 
de grenzen van Duitschlaud, ter uitzondering van 
bijzondere artikelen die ïhen er moeilijk voortbrengt.

De Duitschers schijnen heel goed te begrijpen dat 
hunne eenige kans van in den vreemde te verkoopen, 
zal bestaan in hunne lage prijzen en hoedanigheid 
hunner voortbrengselen. Zij geven zich heel goed 
rekenschap dat hunne handelspoging groote kracht
inspanning zal vergen, waartoe zij overigens bareid 
zijn.

Dank aan de belangrijkheid der fabrieken die voor 
den oorlog bestonden voor militaire voortbrengselen, 
zijn de Duitschers niet gedwongen geweest zulke 
groote wijzigingen te brengen aan hunne nijverheids- 
iustellingen als de Engelscheu. Zij zullen dus naar 
allen schijn zoovele moeilijkheden niet hebben als 
deze laatste om de normale voortbrengst vau vredes
tijd te kunnen herstellen.

Voor den oogenblik kan men aannemen dat de 
nijverheid gemiddeld maar 10 p. h. voortbrengt vau 
hat'een voor den oorlog werd voortgebracht, en 
zultis uit hoofde vau den mangel aau grondstoffen, 
gevolg van de blokkade, en ook door gebrek aan 
vervoermiddelen. Alleen de chemische nijverheid en 
zekere mekanieke nijverheden van gansch bij zon
deren aard, schijnen in eenen nagenoeg normalen 
toestand te verkeeren.

De werften van scheepsbouw, te Hamburg, be
zigen voor den oogenblik 40,000 werklieden on
geveer, en niettegenstaande alle de verliezen van 
len oorlog, mag men rekenen dat ongeveer 170 
schepen weldra op zee zullen kunnen gaan.

Voor den oogenblik trachten de Duitschers vooral 
de neutrale markten te heroveren, die hen recht
streeks omringen, maar met weinig bijval, vermits 
zij niets anders leveren kunnen dan chemische pro
ducten en artikels in ijzer ; de grondstoffen voor 
het overige ontbreken.

Maar binnen zes maanden of een jaar, kan deze 
bestand zich geheel wijzigen ende minwaarde van 
da mark zal van Duitschland het land maken waar
van de madedinging voor den uitvoer het meest zal 
te vreezen ziju.

Een element van de meiedinging zal b'astaan in 
len vooruitgang die ten gevolge van de blokkade 
is verwezentlijkt geworden in mauige takken 1er 
nijverheid. Z oj is het dat de fabricatie vangeweef- 
sels iu papier tot zullie volmaking is gebracht ge-



«an 
.u alge- 

iand is ver- 
.aicaten hebben 

. der leden is ver- 
ors en werklieden zijn 

r̂iid' weder te verheffen. Er 
an bolchevisme en er is weinig 

oeweging in Duitschland veld zou 
werklieden en soldatenraden die overal 

ontstaan tijdens de omwenteling, zijn ver-
onen, ofwel zij hebben zich eenvoudig veranderd 

in werkliedenvereenigingen, waarvan de strekking' 
geenszins de vernieling voorhoudt.

Dat hadden de duitsche werkliedenvereenigingen 
reeds bewezen wanneer zij er in toestemden den 
duur van den arbeid te vermeerderen om uit den 
lästigen toestand te geraken waarin het land verkeert.

Dit was de toestand op het oogenblik dat eenige _ 
vertegenwoordigers van het oud regiem ^oordeelig' 
hebben geacht om eene nieuwe revolutie op touw 
te zetten.

De gevolgen ervan moeten afgewacht worden, maar 
het is te vreezen dat grootere ordeloosheid er liet 
gevolg van zal zijn en dat men er nieuwe voor
wendsels zal in zoeken om de verbintenissen niet 
te houden welke men op het vredescongres heeft 
moeten nemen.

DUITSCHLAND. — Zjogezeid om kort spel te 
maken met de revolutie in het Ruhrgebied heeft 
het duitsch gouvernement er talrijke troepen naar
toe gezonden, en de revolutio is zoo goed of 
onderdrukt.

Frankrijk en betrouwt dat niet. Duitschland heeft 
er veel meer troepen gezonden dan noodig was, 
en dat het mocht zenden volgens’t vredeverdrag; 
dat is ’ t duitsch militarism dat weer opkomt, en 
’t en mag niet.

Daarom, ten einde do duitschers te dwingen 
hunne troepen zoohaast mogelijk uit het Ruhrge- 
bied terug te trekken, heeft Frankrijk zijne be
zettingstroepen vooruitgeschoven en Francfort, Hanau, 
Hamburg en Darmstad bezet, eir ze blijven daar 
totdat de duitschers uit het Kuhrgebied weg zijn.

Belgie zal meedoen met Frankrijk.
America doet niet mee in die bezetting — ze 

bezien dat als toeschouwers,—  England steunt 
Frankrijkf zegt men, en Italie is van zelfsjbuiten 
kwestie gezien zij aan den Rhijn geen troepen 
hebbon.

Duitschland protesteerd, dat is te verstaan, maar 
’t moet laten gebeuren.

De regeeringstroepen gaan op zijn duitsch te 
’•werke met de roode oproermakers, ze schieten ze 
ougenadig omverre, en ’t volk laat de lijken 
liggen waar zij gevallen zijn, ’z hebben genoeg 
met ons gebeuld zeggen zij.

De revolutie gaat rap naar haar einde.
AMERICA. — Noch oorlog noch vrede en is ’t 

met Duitschland. ’t Vredeverdrag is verworpen, en 
er is nu een wetsvoorstel ingediend zeggende dat 
de vredetoestand werkelijk bestaat tusschen America 
en Duitschland ; en Duitschland tezelvertijd uit- 
noodigende dezelfde verklaring af te leggen, mits 
aan America dezelfde voorrechten te verleenen die 
’t vredeverdrag aan de entente toekent.

Wordt dat voorstel gestemd, dan zal Wilson 
het niet teekenen, — en dat zou wel een einde 
kunnen stellen aan-de politieke loopbaan var. den 
Amerikaanschen president.

De gazetten schrijven nu geheele artikels over 
Wilson, en als ge ze moet gelooven ’t en zou 
Wilson niet zijn die bestiert maar wel zijn vrouw 
miss Edith Wilson — Hij zou wel en deugdelijk 
in ’t vrouwenstraatje wonen, en eenvoudig schrijven, 
spreken en handelen zooals zijn teedere weder
helft het hem .voorhoud.

Dat alles is uitgekomen in ’t begin van April 
en ’t mag zeker te gare staan' met het kanon dat 
280 kilometers verre schiet, en met de draadlooze

E M I L I U S
14

H I S T O R I S C H  T A F E R E E L
u it den tijJ  der keizers Decius en Valerianus  

249-260
door A. D. Crake, B. A. 

naar het engelsch bewerkt door J. C M. W eal£.

Hij bleef staan zoohaast hij den jongeling 
zag, keek hem aan, en bemerkte scheuren in 
zijnen linnen lijfrok, voortkomende van slagen. 
Hij bemerkte ook dat breede voorhoofd, waar 
eenieder op lezen kon, dat hij een jongeling 
was, begaafd met verstand en vastberaden wil. 
De vreemdeling was een man, die een vreed
zaam reiziger niet geerne zou hebben tegen
gekomen. Schrammen op voorhoofd en wangen 
legden de getuigenis af dat hij meer dan in 
een gevecht had tegenwoordig geweest. Een 
zweerd hing aan zijne, zijde, een jachtmes aar, 
zijnen gordel, en een boog met eenen pijlkoker 
aan zijne schouders.

« Ik denk dat hij ons van dienst zou kun
nen zijn, » murmelde hij, en den slapenden 
Juba zachtjes schuddende, wekte hij hem op.

De slaaf rilde wakker, en keek niet zonder 
benauwdheid den vreemdeling vlak in de oogen.

« Hebt gij eene verre reis gedaan, jongeling, 
dat gij zoo vast slaapt, of heeft uw meester 
u een vrijen dag verleend ? De scheuren in 
uwen onderrok bewijzen dat gij een minzaam 
heer hebt. »

De gelaatstrekken van den Afrikaan verkramp
ten bitter, en zijn oog gloeide van haat. Zulks 
was voor den vreemdeling een voldoende ant
woord, en loste allen twijfel, indien hij er had, 
beslissend op.

« Neen 1 » voegde hij er beslissend bij, « gij

ontvangt uit de planeet

— Er -is eer. nieuw kabinet saam- 
, wel ontvangen is in de Kamers. — 

-slijk zal de kieswet veranderd worden, en 
aanstaande kiezingeri zullen volgens de nieuwe 

wet plaats grijpen.

"r3
De ofïïcieelt) politieke wereld ligt stil mert 

Paaschtiji; doch achter de schermen wordt er 
beraadslaagd. Het strijdplan wordt gereed ge
maakt. Mat de Paaschdagen waren er kongres- 
sen van de kristenen, alsook van de 'socialisten 
te Brussel.

Kristen syndikaal kongres.
In het kristen sydikaal congres voor de ar

beiders werd een algemeen plan uiteengezet. 
Na het algemeen verslag, werd er gesproken 
over.de inrichting der vrouwenbeweging, over 
de werkbeurzen — over het invoeren van 
•< fabrieksraden », over de syndikale propaganda. 
De Heer Helleputte en Pater Rutten hebben 
het slotwoord gehouden.

In zijne gloedvolle rede, zegde Minister Hel- 
leputte : •< Dat onze kristene werklieden,
iederen dag in hun morgengebed aan God 
vragen, dat Hij ons onzen plicht beter zou 
doen kennen, en dat Hij ons den wil, den 
moed en de krachten geve oin onzen plicht 
te vervullen. Vol vertrouwen zie ik de toe
komst in. En dit vertrouwen is gesteund op de 
lessen van de geschiedenis, Na maatschappelijke, 
ekonoraische en politieke rampen, is ons land 
altijd, na onderdrukt geweest te zijn, er terug 
boven op gekomen. En dat zal nu nog -als 
iedereen het wil. Ons volk zal de groote moei
lijkheden weten te overwinnen omdat üijn 
karakter was, is en blijven zal : vrijheids
minnen standvastig en arbeidzaam. En deze 
drievoudige schat wordt bekroond door het 
Geloof. — Was en is de toestand in de wereld 
zoo ellendig, doch is het omdat God en zijn 
gebod maar al te veel miskend werden en nog 
worden. Gij zult overwinnen omdat gij den 
godsdienst, dié eenige stevige grondvest der 
samenleving, aan het hoofd van uw program
ma geschreven hebt. —- Onzijdigheid, onpar
tijdigheid is een bedrieglijk droombeeld. En met 
menschen samengaan, die niet zooals wij in 
God en zijne leering gelooven, is eene onmo
gelijkheid omdat het tot geen uitslag lefden 
kan. De sociale kwestie moeten wij oplossen 
in den geest van het Evangelie. Deze alleen 
is de ware. » — Hij eindigt met een beroep 
op de kristelijke arbeiders hun hand niet te 
brengen waar Rusland thans is. Met Hervé en 
Lloyd Gaorge'verkondigt hij dat een samen
leving die niet op God steunt en op het ge- . 
loof gegrondvest is, ineenstorten moet.

Het socialitisch kongres.
De roode Ministers hebben het pleit gewon

nen : ze hebben van hun partij de toelating 
gekregen verder mede te werken aan de 
Regeering.

Ze doen dat niet voor het algemeen belang 
van het land, maar alleen uit partijbelang. 
Ze stellen weer als voorwaarde voor hun 
medewerking aan den heropbouw van het land, 
dat de Regeeringè de maatregelen zal treffen 
welke de roode arbeiders' als noodzakelijk 
besch hi wen.

Wij kennen dat systeem van opgedrongen 
politiek. We beleven het sedert den wapenstil
stand — tot nadeel van de heropbeuring van 
ons land. De roode heeren „zetten de deur 
open om te vluchten waar hunne verantwoorde
lijkheid te groot wordt. Dat heet men geen 
« eenheid », noch verdraagzaamheid meer, maar 
dictatuur van de rooden. En alle dictatuur, ze 
kome van een keizer of van de roode arbeiders, 
komt uit den booze. Als men niet danst, volgens 
het fluitje van die mannen, dan leggen ze het 
leven stil in het land —  en de zes millioen 
beigen kunnen verhongeren. W eg met de dic
tatuur, weg met de dwingelandij.

Dit kongres heeft mij ook doen lachen, 
medelijdend lachen, de wereld loopt voorzeker

moet mij niet vreezen ; ik ben een vriend van 
al degenen die onderdrukt zijn. Als bewijs daar
van bied ik u aan met mij het noenmaal te 
nemen, indien het u aanstaat. »

Hij zette zich bij Juba neder, trok uit zijnen 
reiszak allerlei smakelijk eten, en bood een deel 
ervan aan den slaaf. Deze sloeg er met gre
tigheid de tanden in, en at als een uitgehon- 
gerden wolf.

« Zoo ! gij hebt dan een vriendelijk meester ? » 
spotte de vreemdeling, toen Juba’s honger een 
weinig was bevredigd.

« Ik ben zeker dat gij genoeg ziet dat ik 
zulk een meester niet heb ; gij geeft mij voed
sel ; ik dank er u voor, maar dat geeft u het 
recht niet met mij te spotten. »

« Wel gesproken, jongeling ! ik zie geerne 
zulk vuur in eenen man. Wie is uw meester ? » 

« Eucrates, de zoon van Sophron. »
« Oh ! ik heb nog van hem hooren spreken, 

en, uit ganscher herte, gij moogt mij gelooven, 
heb ik mededoogen met u. Ik zou veronder
stellen dat hij u voor de beesten vet, maar, 
mijns dunkens. er is maar weinig vleesch te 
sparen op uwe beenderen ; geloof mij, dat zal 
de natuurlijke dood wezen van het meestendeel 
zijner slaven, tenzij ze vóór dien tijd de hand 
aan het werk slaan, en zich weten te redden. » 

« Hoe zouden zij dat doen ? »
« Indien gij iemand tegenkwaamt, die u de 

middels van vrijheid en wraak aanbood, wat 
zoudt gij er hem voor weder geven ? »

Nu kon Juba zich niet langer inhouden, en 
alle voorzichtigheid vergetende, riep hij met 
drift uit :

« Alles wat ik bezit ; ja, zelf mijn leven. »
« Ik dacht het zoo, » vervolgde de vreemde

ling ; * en nu, jongeling, wil ik ook eens recht
uit spreken ; vrijheid en wraak kan ik u geven. 
Zoudt gij raden wie ik ben ? »

« Ja, een der roovers, die men zegt het woud

vol gfaaien. Er \Vas daar een heer Jacquemotte, 
de bolsjevist van de belgische socialisten, en 
zonder nadenken wierd hem een algemeene 
ovatie gebracht. De keerzijde nu : die zelfde 
mannen hebban ook geklapt inet beide handen, 
toen Van der Velde Jacquemotte te kee.r ging. 
Meer nog : zij die eau samengaan hebben 
gestemd met de andere partijen in den schoot 
der Regeering. hebben ook toegejuicht, toen 
sommige sprekers de revolutie en het onmid- 
delijk ingrijpen aanbeveelden. Er zit geen sik
kepit overleg in die mannen, maar haat, haat 
alleen. Wie er bezadigd was. moest het ont
gelden. Meer en meer, krijgt de geest van 
Jacquemotte, de bolsjevist, die het onder de 
stoelen niet steekt* dat de methode der Russen 
de beste is, de bovenhand.•

Wat moeten we uit dit alles besluiten : 
Tegenover bedreigingen zooals door het socia
litisch kongres werden uitgebracht is alle 
onbeslistheid een fout, waarvan de gevolgen 
niet voorzien zijn : zoo spreekt •> de Standaard»».

Hoe vast staat het Ministerie !
Verleden week schreef ik, dat het op-krukken 

sprong. Is het gebeterd sedert dien? Men spreekt 
van een ernstig geschil, dat zou kunnen op- 
rijzten op flnantieel gebied. De bijzondere 
kommissie heeft immers het wetsontwerp voor 
de buitengewone winstbelangen : van de hand 
gewezen. Zal dit, de boel doen springen ? In 
gewone tijden, ja  ! Maar nu !... We verschieten 
in geen klein geruchte. Toch schijnt de zaak 
ernstig, want geheel de flnancieele politiek der 
Regeering is erin betrokken. Minister Wauters 
heeft zich met de bevoorradingspolitiek kunnen 
uit den slag trekken met een kwakzalvermanœu- 
ver. Zal de Minister van Finantie daar ook 
mede gediend zijn ? We zullen afwachten.

WERKSTAKING.
Nog uooit hoorden wij meer van werkstakingen 

dan in deze tegenwoordige tijden en sedert den 
oorlog is er nog nooit geen staking geweest in 
de werkstakingen ; vandaag hier en morgen elders, 
nu om zulke redens en dan om wat anders. Bij
zonderlijk bij de socialisten die nu meester en 
baas spelen in ons land, is het algemeen orde
woord. Leve de werkstaking.

Jammer genoeg dat het altijd de werkmenschen 
zijn die daardoor meest te lijden hebben en er 
slechtst mede varen. Op tien stakingen ziju er 
acht waar men door besprekingen en overeenkomst 
zoude bekomen hetgeen men bekomt door staking, 
werkverlefc en loonverlies.

Wij bekennen dat sedert den oorlog de werk
menschen hunne loonen hebben zien verdrie en 
vervierdubbelen. Maar of ze daar nu beter en 
gelukkiger om zijn, dat valt grotelijks te be
twijfelen. Is het wekelijkscho inkomen bij do 
werkmenschen groot, de uitgaven zijn ook gestegen 
door het standvastig klimmen der prijzen van alle 
uoodigheden en zoo komt het dat er veel, ja het 
overgroot getal der werklieden verklaren dat de 
toestand van vóór den oorlog beter was dan nu.

Maar de socialisten en hooren noch en zien 
en van het minste dat er hun tegengaat, de klokke 
luidt, — Werkstaking. Het mag rechtveerdig zijn 
of niet, het is en moet zijn. — Werkstaking.

Dat in zekere gevallen de werkstaking nuttig, 
voordeelig, rechtveerdig en ja noodig is, geen 
mensch met gezond verstand en kalm oordeel, zal 
dat kunnen betwijfelen. Maar vast en waar is het 
ook dat somwijlen de werkstaking schade en nadeel 
doet aan menschen die het niet verdienen, die in 
niets geen schuld hebben en alzoo gansch ten 
onrâchte in hunne belangen gekrenkt zijn.

De voorbeelden daarvan liggen bij de hand. De 
werklieden van den ijzerenweg gaan in staking om 
verhooging van loon te bekomen. Wat is het ge
volg ? De kolen en andere noo lige grondstoffen 
komen niet meer toe en de fabrieken in het 
gansche land liggen stil en bij honderd duizen
den menschen vallen zonder werk, zonder loon, 
zonder eten. Zij zijn onschuldig en toch benadeeligd. 
Is dat rechtveerdig ? -  1

Moesten al de bakkersknechten van het land 
morgen op bevel der socialisten het werk neder- 
leggen om betere werkvoorwaarden te bekomen, 
wie zou daar meest door lijden ? niet de bak
kersbazen tegen wien de staking gericht is maar, 
wel de gansche onschuldige bevolking. Is dat 
rechtveerdig ?

te bewonen ; maar ik moet andere bewijzen 
hebben dan woorden, aleer ik mijn leven aan 
uwe handen toevertrouw. »

« En gij zult die hebben ; bezie dit zweerd, 
nog lauw van het bloed der'dwingelanden ; 
bezie dat goud, » en hij toonde hem een hand
vol geld, « het werd geplunderd bij plunderaren ; 
en nu luister ; » hij nam eenen hoorn, die aan 
zijnen gordel hing, en blies er eenige zonder
linge tonen uit. Andere tonen beantwoordden 
ze uit het woud.

« Ik wil mij aan u toevertrouwen, » zei Juba; 
« mag ik met u mede gaan ? »

« Nog niet ; gij moet uwe aanneming in de 
bende der vrije mannen verdienen ; terzelfder 
tijd kunt gij uwe wraak koelen. »

« Maar hoe ? Wanneer ? »
« Wacht, — zoo haastig niet ; eer gij ons 

vertrouwen hebt, moet gij eerst en vooral in 
onze geheimnissen ingewijd worden, den eed 
afleggen, die u aan ons verbinden zal op straf 
van bovennatuurlijke pijnen, en ons aan u. »

« Leid mij vóór de bende, ik ben gereed. »
« Het uur is nog niet geslagen ; kunt gij ’s 

nachts buiten geraken ? »
« Het is moeilijk, maar niet onmogelijk ; onze 

oude deurbewaarder slaapt vast, wanneer hij 
niet moet hoesten. »

« Doe uw best dan om dezen nacht bij ons 
te komen, of, mislukt het ditmaal, morgen nacht.»

- * Hoe zal ik u vinden ? »
« Kent gij den pijnboom op den heuvel daar 

bóven ons, die door den bliksem geslagen werd 
gedurende den laatsten stórm ? »

« Ja. »
Wanneer morgen de maan een uur op is, dat 

zal rondom middernacht wezen, kom dan alleen 
bij dezen pijnboom. Gij vreest de wouden niet ? »

« Ik vrees niets als ik maar de slavernij ont
vluchten kan. »

« Daar zult gij eenen man vinden, die n  zal

Daarom is het dat in alle landen begint bewe
ging te komen om wettigen strijd te voeren tegen 
de staking ; do bevolking, het publiek heeft er 
genoeg van. In de laatste stakingen op de spoor
wegen in Engeland, Frankrijk en Italie hebben 
wij reeds die beweging gezien en nagegaan ; bij 
duizenden mannen en vrouwen waren gereed om 
te werken in de plaats van de werklieden. Die 
beweging had voor gevolg dat de spoorwegstaking 
geeindigd was in korte dagen.

Die werking tegen de staking zien wij nu ook 
aan den gang in Frankrijk en ’t schoonste van 
al is dat de Minister President Millerand de vroegere 
groote hoofdman der fransche socialisten, nu een 
wetsvoorstel nederlegt, waarbij het verplichtend is 
van eerst te onderhandelen vóór men in staking 
gaat en waardoor alle staking verboden wordt in 
de openbare diensten die de algemeenheid der be
volking aangaan. In dergelijk geval is de scheids- 
raad verplichtend, zoodat werkgevers en werkers 
zich moeten aan do beslissing onderwerpen, omdat, 
zegt Minister socialist Millerand, niemand ter 
wereld mag nadeel doen aan het recht op het 
leven van een gansche volk.

Zulk wetsvoorstel van den heer Millerand zal 
door alle Verstandige menschen goedgekeurd en 
geprezen worden. De socialisten alleen zullen vuur 
en vlam spuwen omdat hunne macht, hunne 
dwinglandij, hun rijk, zal gebroken liggen. God 
gave het.

Waarom wordt ge.gen hoer?
Gestadig hoort men overal dat de boeren geld schep

pen bij hoopon, dat al het geld opgestapeld ligt 
bij hen, dat ze overdreven prijzen vragen voor 
waren die iedereen noodig heeft. Men roept luid
keels dat er zware lasten moeten gelegd worden 
op de landbouwwinsten en men maakt het volk op 
tegen hen.

Maar als het landbouwbedrijf zoo winstgevend is 
waarom gaat gij het niet aan ? Frankrijk en zoo
vele andero landen hebben zoo een groot te kort 
aan boeren, noemt de gelegenheid waar.
• Valt ge de boeren aan uit afgunst uit de zucht 

om die groote winsten te verwezentlijken die gij 
niet bekomt in uw bedrijf ge zult algauw voldaan 
zijn.

Valt ge ze aan uit een gevoel van mensch- 
lievendheid omdat ge verlangt dat liet recht en 
de rechtveerdigheid zou heerschen in de samenle
ving niets zal u beletten vrede te heben met re
delijke winst en uw waren te verkoopen tegen den 
prijs waartegen gij ze nu zoudt willen koopen. Uw 
voorbeeld zal aanstekelijk zijn en ge zult in staat zijn 
aan ’s lands bestuur de noodige inlichtingen te geven 
om maatregelen te nemen tegen de schraapzuchtige 
boeren.

Wat kan u weerhouden ? Toch niet de kleine 
opofferingen die gij u zult-moeten getroosten : dat 
ge zult móeten op staan voor de zon, dat gej uwe 
fijne stadskleederen moet aflegger! voor de slordige 
boerenkleedij, uwe verlakte schoentjes tegen zwaar- 
genagelde schoenen of zware kloefen, dat ge geen 
reukwater zult ruiken wanneer ge in de stallen of 
op don mesthoop komt, dat ge potlood of penne- 
stok moet verwisselen tegen ploeg spade en vork ?

Nog zult ge wat moeten berekenen en voorzien; 
nu wordt ge regelmatig betaald en ge zijt er ze
ker van, later zult ge misschien zelfs een jaar
wedde hebben. Als landbouwer zult ge moeten 
wachten tot uwe waren verkocht zijn, is de oogst 
mislukt en ontvangt ge niets toch zult ge met Aller
heiligen of Kerstdag uwen pacht moeten betalen « en 
de wet beschermt Jen landbouw niet tegen den eigenaar» 
de slechte jaren ook moeten te boven komen en 
alle uwe betalingen doen.

Doch wat is dat alles tegenover de ontelbare 
voordeelen van het landbouwbedrijf : de kelder en 
de zolder altijd goed voorzien, zuivere waren die 
men zelf gewonnen en bereid heeft de voldoening 
te gevoelen dat men meester is en dan bovenal die 
groote winsten die er nu te doen zijn... later ja. 
Komaan waarom wordt ge geen boer, ge kunt kos
teloos lid wordon van den Boerenbond en we stel
len u op de hoogte van uw bedrijf.

EEN VAN TE LANDE.

Over onzen economischen toestand.
De oorlog heeft een groot te kort gelaten. 
Gedurende de oorlogsjaren hebben millioenen 

werklieden opgehouden te arbeiden en voort te 
brengen, en de regeeringen om het te kort aan 
rijkdommen aan te vullen op een tijdstip dat 
de uitgaven verschrikkelijk waren, hebben 
papiergeld gemaakt om het verschil te dekken.

leiden tot bij uwe toekomende broeders ; hij 
zal u vragen : « Hoe oud is de maan ? » Gij 
moet hem antwoorden : « Oud genoeg om de 
menschen te verlichten in den weg naar de 
vrijheid. » Ziedaar wat uw paspoort zal wezen 
om in het land der vrijheid te komen, waar 
gij vurig naar haakt. »

« En intusschentijd ? »
“ Ondertusschen verdraag alles ; laat uw 

meester maar wreed zijn zoo hij wil ; uwe 
beurt zal haast komen ; wees bedaard, kloek
moedig en geduldig ; ’t zal slechts de kalmte 
voor den storm zijn. Nu moeten wij van el
kander scheiden ; blijf hier, en beproef het niet 
mijnen weg op te sporen. »

De vreemdeling stond op, en verdween 
tusschen de pijnboomen, Juba ten prooi latende 
aan tegenstrijdige gevoelens. Eindelijk staat de 
slaaf op, en trekt naar huis.

Hoe was hij veranderd sedert den morgen. 
Hij was uitgegaan, het hert vol wanhoop, en 
niet wetende wat aan vangen. Nu lachte uit 
het verschiet de blijde hoop hem toe In zijn 
binnenste brandde’t van verlangen, om eenige 
dagen verder te zijn in ’t leven. En toch het 
was of er iets stak in zijn gemoed ; hij was 
onrustig. Daar drukte hem iets op het hert, 
als een zwaar gewicht. Juba gevoelde dat hij 
niet wel had gedaan.

Arme Africaan ! Hadde hij wel opgevoed 
geweest, en genegenheid gevonden bij dezen, 
waar hij mede verkeerde, hij groeide op tot 
een allerbeste jongeling ; want hij was goed 
van inborst. Maar eilaas ! ’t Was immer 
vloeken en allerlei sture woorden dat hij hoorde. 
Slagen kreeg hij ook maar al te veel. En 
nochtans eertijds werd hij gediend als «een 
koningskind dat hij was ’ t Vloog al op zijne 
wenken. Hij zou eens machtig wezen, en 
gebieden over wijduitstrekkende landen en 
duizendduizenden van menschen. ’t Vervolgt.



In oorlogstijd wierden middelen gevonden 
om den wisselkoers vast te stellen, en alzoo 
kon de bevolking de gevolgen der overdreven 
uitgaven niet bemerken. Maar eenmaal die 
middels verdwenen, zijn de zaken in ’t licht 
gekomen en we zien na hoe uitgestrekt en hoe 
diep de gevolgen zijn van den oorlog.

De cijfers onzer leeningen zijn geen teèkens 
van voorspoed maar een teeken van verarming. 
De ware rijkdom is weg, en het kleine dat 
overblijft ligt verborgen onder eenen berg van 
papiermunt.

Nu staan ^we vóór de wezenlijkheid en voor 
het vervullen van een nieuwen plicht tegen
over ons land. Niettegenstaande den slechten 
staat van onze financies, werd er nooit meer 
verteerd in nuttelooze zaken. Er wordt veel 
meer verteerd dan voortgel>racht, bijgevolg is 
er geen evenwicht en vvij hellen naar den 
afgrond.

De schrikkelijke vernieling door ‘den oorlog 
moet hersteld worden door arbeid en spaar 
zaamheil Tegenover het duur leven stellen wij 
de spaarzaamheid, tegenover de ongehoorde zucht 
naar vermaak het eenvoudig leven, tegenover 
de luiheid den arbeid. Al wat pracht is mag 
voor een tij I verdwijnen en plaats laten voor 
al wat nuttig is. Het welzijn van het land eischt 
dart alle krachten samenspannen ten einde de 
diepe kloof te vullen die de oorlog veroorzaakte.

Wij moeten werken en sparen. De regeering 
moet goed bestieren.

Zonnebeke.
Op tweeden Paaschdag was het hier volgp feest 

Men vierde er de inhuldiging der klok, « Herwor- 
ding » genaamd — de eerste klok der frontstreek.

’s Morgends werd de klok gedoopt doorj den E. 
H. Deken van jYperen,^ waarna eene plechtige Hoog
mis gezongen werd in de nieuwe kapel, die ver 
de schoonste is der frontstreek, en die, met de 
zomerdagen, door de talrijke bezoekers zal bewonderd 
worden.

Het was een aandoénlijk oogenblik toen de eerste 
klanken der «Herwordingsklolt» over de doodenvelden 
de herwording van’t verwoeste Vlaanderen inluiden. 
Zonnebeke herleeft !

In den namiddag vulde de Gildezaal zich met 
Zonnebekenaers, om er het eerste tooneelfeest bij 
te wonen. Een tombolasloot hetheerlijk feest Waarlijk 
een heerlijke dag in onze verwoeste streek. De 
ziel van die herleving is niemand anders dan de 
ieverige Pastoor, E. H Lammens.

RUMBEKE
Begraving van E. H. Slosse,

pastor dezer parochie.
Maandag tweede paaschdag had de plechtige

Ïegraving plaats van den E. H. Slosse pastor 
ezer parochie. Niettegenstaande het slecht weder 
âs de toeloop volks zeer groot. Onder de aan

wezigen bemerkten wij de E.E. ; H.H. Vicaris 
Beneraal Deschrevel, Callewaert, president van 
[t Groot Seminarie. Nog vele andere geestelijk- 
leden van den omtrek alsook verschillende 
looggeplaatste personen, die eraan hielden een- 
in laatsten blijk van hulde en liefde te beto- 
|en voor den achtbaren overleden.

t Was om 10 1/4 dat de lijkstoet de pastorij 
erliet. Aan den pelder zagen wij den Heer 
raaf de Limburg-Stirum burgemeester, ■ van 
iiiinbëke, Mr. Vanden Berghe voorzitter der 
[erkfabriek, E. H. Wittouck pastor van Marcke 
eboorte parochie van den E. H. Slosse E. H. 
oete pastor van Ingelmunster, oudste lid der 
3westelijke Conferentie der Heeren pastors tot 
îwelke E. H. Slosse behoorde. Omtrent vijftig 
sestelijkheden in '  kerkgewaad waren in de 
oet.Vooraf de gemeente Harmonie die schoone 
luwmarchen speelde. Een groot getal Iseghem- 
aren hielden er aan in de begraving tegen- 
'oordig te zijn. Ook bemerkten vvij E. H. 
agace pastor vau Ledeghem den weerdigen 
^volger van M. Slosse, en gewezen bestuurder

Ir congregatie van Iseghem gedurende tien 
ren. De E. E. H, II. pastors De Backer en 
losveld van de parochie van ’t H. Hert en 
Hilonius, de E. H. De Baecker onderpastor 

in St-Hilonins en bestuurder van de Congre- 
Jltie, E. H. Delaere onderpastor, enz... De

iosterkappelle die dient tot provisoire kerk 
s te klein om al dat volk te bevatten en 
en moesten buiten blijven staan bij gebrek 
1 plaats. Da H. Mis wierd gecelebreerd door 
H. Deken van Rousselare als assistenten 

È.HH. Wittouck pastor van Marcke en Soete 
istor van Ingelmunster. Binst den dienst 
ierden er 1100 gedachtenissen uitgedeeld 
larvan de tekst door den overleden zelf op

geld was. Vooraleer de laatste gebeden over 
lijkbaar te lezen beklom E. H. Deken de 

idikstoel en schetste in fijne trekken, en het 
|en en de loopbaan af van den overleden, 

sprak over zijne eervolle taak als Iiestuurder 
Jongeliugseongregatie en Zondagschool te 

[ghem gedurende omtrent 20 jaren. Over zijn 
terwerk te Iseghem, en later als pastor 
Coyghem en sedert omtrent 25 jaren nu 

jRumbeke, waar hij altijd de beste verstand
sding wist te houden tusschen burgerlijke en 
jstelijke overheid die het geluk en zegen 
maakt der parochie en ingezetenen. Verders 
Jak hij over zijne kranige houding tijdens 
]duitsche bezetting eu zijne groote zielenijver 

deze benauwde en angstvolle dagen Na 
laatste gebeden en gezangen geeindigd te 

|ben wierd hét lijk even plechtig tea kerk- 
geleid. Voor het graf sprak Mr Delbaere 

jretaris der Kerkfabriek een lijkrede uit in 
der kerkraad en parochianen van Rum-

Ie Tu het afsterven van E. H, Slosse verliest 
ibeke een waren goeden en waakzamen 
1er. Iseghem een ouden, goeden, wijzen en 
wen beschermer en opbeurder der jonkheid 
weleer, nu volslegen burgers en werklieden 

|arden, waarvan vele talrijke familien hebben 
dank aan E. H. Slosse, dank de Congre- 

|e en Zondagschool, nu zijn wat zij zijn, 
te zeggen goeie en deugdzame christene 

|rs van huisgezinnen, waar orde, regeltucht, 
raoht en welstand heerscht. 
pge God da looner aller goed, zijn oot- 
[ligeii en ijvervollen priester indachtig zijn 
boven.

Mijnheer de Gouverneur der Provincie West- 
Vlaanderen zend ons het hier na volgende dat 
van groot belang is voor de Gemeenten Emel
ghem, Cachtem Ouckene en verdere gemeenten, en 
gericht tot de Heeren Burgemeesters en geteister- 
den dezer plaatselijkheden.

Ik heb de eer Ued. te l$¥én weten dat ik mij op 
Maandag 12 April naar de stad Thourout zal be
geven ten einde aldaar aan de heeren Burgemeesters 
en geteisterdenf zoo van uwe gemeente als van de 
omliggende gemeenten, kennis en uitleg te geven 
der maatregelen genomen door den heer Minister 
van Binnenlandsche Zaken, betreffenhe het herop
bouwen door den Staat van door oorlogsfeiten.be- 
schadigde of vernielde gebouwen in de niet aan
genomen gemeenten.

Gelieft dus de geteisterden uwer gemeente uit te 
noodigen om samen met Ued. bij do ontworpene 
vergadering tegenwoordig te zijn.

Het is wel te verstaan dat er enkel spraak is van 
die openbare besturen en bijzondere eigenaars, wier 
gebouwen door oorlögsfeiten vernield of erg be
schadigd zijn.

DE GOUVERNEUR,
Janssens de Bisthoven.

Brugge, den 7 April 1920.

STADSNIEUWS.
Met de Paaschdagen werd er onzeggelijk vele 

gedanst en gefeest. Drie dagen lang liepen er te 
allen kante dronkaards ; drie dagen lang draaiden 
er orgels. De Iseghemnaar vraagt eene inlichting. 
Bestaat er een politiereglement betrekkelijk de 
danszalen ? Welk is dat reglement ? — Daarop 
antwoord toekomende week na de bekomene inlichting.

— Paaschen achternoene rond 5 ure kwam 
zekere M. H. in staat van dronkenschap bij het 
huis van Jules Verhaeghe, Ketelstraat; hij sloeg 
daar een venster in en zette het aan een loopen. 
De politie heeft de zaak in handen.

— Op 2” Paaschdag rond den avond was er in 
eene danszaal op de-Koornmarkt eene vrouw die 
dronken was en veel lawijd maakte. De baas zette 
de vrouw aan de deur maar de vrouw sloeg de 
ruiten in. De politie kwam seffens ter plaatse, en 
draaide de vrouw in ’t gevang. Door 't inslaan 
van de ruiten was de vrouw nog al erg gekwetst 
aan de rechterhand. Proces verbaal word opgemaakt.

— In don nacht tusschen 2" en 3 “ Paaschdag 
ontmoette do nachtpolitie tweo dronkaards die nog 
al veel lawijd maakten. De politie vermaande de 
kerels, maar deze onthaalden de politie met scheld
woorden en bedreigingen. De dronkaards werden 
in ’t gevang opgesloten,' en de eene D. A. uit de

f Kortrijkstraat, werd in ’t besit gevonden van een 
verboden wapen. Moeder Justicia zal de belouning 
geven.

— Woensdag nacht rond 1 ure kwam een per
soon naar de policiewacht klagen dat hij bestolen 
was. Hij had peerd en kar laten staan aan eene 
herberg in de Rousselarestraat terwijl hij binnen 
was, en peerd en kar waren al met eens ver
dwenen ! Donderdag morgen werden peerd en kar 
gevonden in eene weide langs de vaart en aan 
den eigenaar teruggegeven, 't Peerd was gaan eten 
binst dat zijn meester aan ’t drinken was !

Kruideniersbond. — Maandag 12 April te 7 u. 
vergadering in CAFÉ KOYAL Nieuwstraat.

Jongelingen Congregatie. -  Iseghem.
Op ZONDAG 18 APRIL, ’s avonds te 7 uren 

stipt, geeft de « Harmonie » in de feestzaal der Jon
gelingen Congregatie een bijzonder MUZIEKFEEST, 
de huisgezinnen der Eereleden en der Werkende Le
den alsook deze der Beschermieden van de Congre
gatie worden vriendelijk uitgenoodigd.

HET BESTUUR.

Katholieke Burgersvereeniging.
Staatsminister Vandevyvere, katholiek Volks

vertegenwoordiger voor Roeselare-Thielt komt naar 
Iseghem zondag 25 April.

Vergadering om 4 1/2 uro in de congregatiezaal 
achter de kerk. Alle Katholieke Burgers van Iseghem 
die ’t algemeen Katholiek programma willen ver
dedigen en hunne eigene godsdienstige en maat
schappelijke belangen behertigen, worden tot deze 
vergadering uitgenoodigd.

Die vergadering wordt beleid met het doel eene 
Katholieke Burgersvereeniging te stichten.

De Katholieke werklieden hebben hunnen werk- 
liedenbond.

De Katholieke landbouwers hebben hunnen Boe
renbond.

De Katholieke Burgers moeten ook hunne ver- 
eeniging hebben.

De drie standen behooren eau gezamenlijke 
katholieke werking op touw te zetten.

Burgers, allen naar de vergadering.

Maatschappij «EIGEN HUIS» te Iseghem. 
B ilan  o p  3 i  D ecem b er  1919 .

Actief.
Ingeschreven en niet gestorte hoofdsom . 45.000
Onroerend g o e d ........................................ - .  2.520
A lgem eene Spaarkas, ons Spaarboekje . 1.877.39

id ; onze loopande rekening . 48.394.05
H ypothekelijke leeningen . . . .  83 .801.37
P enningen in k a s ........................................  14.42

181.607.23

Passief.
Ingeschreven hoofdsom 
Verschotten der algem eene Spaarkas .
Intresten dezer verschotten .
Voorw aardelijke reserve 
Deelingsom  voor de aandeelhouders .
Gewone reserve . . . . .

5o.ooo
X 10.000.00

3.25o
3.427.44

3oo
14.627.77

181.607.23
W IN STEN  EN VERLIEZEN.

Crediet.
Intresten der hypothekelijke leeningen . 3 .g32 .o5
Intresten van onze loopende rekening . 592.54
Intresten van het onroerend goed '. . 204.50

4-729 09
Debiet.

Intresten verschotten der algem eene Spaarkas 3 .25o
A lgem eene kosten . ............................................  299.15
Voorw aardelijke reserve . . . .  i 5o
D eelingsom  voor de aandeelhouders . . i 5o
Verlies van inkomsten op het onroerend goed 8 z5
Lasten van het onroerend goed . . . 30.04
Gewone reserve . . . . . . 24.90

4 729.09

Di Schrijvcr-Schatbewaardcr,
Jules Crochon.

Feest van den Vlaamschen
Studiekring voor Meisjes.

Donderdag namiddag kwam het volk bij dichte 
drommen toegestroomd en bezette de ruime zaal 
van de Jongelingen Congregatie tot barstens toe : 
al wat Iseghem aan Vlamingen heeft was er, 
vele vreemden nog erbij.

De toeschouwers zullen het zich ten anderen 
niet beklagen want zij ontvingen er in een fijn 
opgesmukte zaal gezonden Vlaamschen kost.

De hoofdschotel, was de voordracht van E. P. 
Sebastiaan, over Gezelle. Hij liet ons met zijn diep 
gevoel tot in do aiel dringen van den zoet gevoois- 
den vinder, den natuunnnigen ziener en den innig 
godvruchtigen priester. — Soms kon de spreker 
zijn verkropt gemoed niet meer bedwingen en moest 
zijn Vlaamsch lijden lucht gnven. •

Het overige van het feest zinderde ook van 
Vlaamsch leven : de Waereghemsche Meisjesbond, 
gaf blijk van kunstgevoel en werkkracht. Men ziet 
dat zij met ideale geestdrift en met vasten tred 
den weg opgaan van eigen leven. Hunne muziek 
evenals hun spel staat bepaald in het teeken van 
bewuste Vlaamsche Meisjes, die een zelfstandig leven 
willen en het lijden van hun ontworden volk 
kennend niet rusten zullen vooraleer zij hun volk 
gemaakt hebben tot een schoon groot volk. 

Voorwaar een schoone dag. T o esch o u w er .

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN : -

92. Firmin Smalle, z. v. Pieter en Augusta 
Letens — 93. Agnès Dalle, d- v. Jules en 
Maria Claeys. — 94. Beatrix Maes, d. v. 
Aloisius en Febronie Tack. — 95. Eugeen 
Vandommele, z v. Camille en Emma Bollaert.
—  96. Alice Bardoel, d. v. Camille en Julia 
Verscheure. — 97. Marcel Eeckhout, z v. 
Camiel en Maria Verhelst. — 98. Marguerite 
Duhamel, d. v. Cyrille en Bertha Leenknecht.
— 99. Paula Oosterlynck, d v. Joannes en 
Euphrasie Rousseau. — 100 Daniel Vanzie- 
leghem, z. v. Joseph en Hortensia Vanden- 
broucke. — 101. Jeannette Brabant, dv. Aloïse 
en Elodia Seys. — 102. Urbain Maes, zv. 
Cyrille en Irma Vynckier. — 103. Joseph 
Vanneste, zv. Carolus en Julia Vanleke. — 
104- Mariette Teirlinck, dv. Achille en Flavie 
Demetrée. — 105 Ivonne De Sutter, dv. 
Camille en Alida Depuydt.

STERFGEVALLEN :
73. Rogier Verstraete, 4 m. zv. Remi en 

Marie Depondt. — 74. Paula Vanbeylen. 1 i. 
dv. Silvin en Magdalena Desnouck. —  75. 
Alberic Debal, 3 m. dv. August en Maria 
Vanaudenaerde.

HUWELIJKEN:
38 Leo Enghien, sold. 26 j. en Maria Wylein 

huish. 32 j — 39. Gerard Deblauwe, borstelm. 
21 j. en Elisa Perneel, borstelm. 19 j. — 
40. Henri Depreitere, sold. 24 j en Magdalena 
Deldaele. huish. 23 j. — 41. Paul Vanryckeghem, 
landb. 32 j. en Maria Vanackere, landbouwster
?_5|:_______________________________________

HUIS
D. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE

S t flilo n iu ss tra a t , 6 , IS E G H E M .
Vensterglas, Mastiek, enz... Verfwaren, 

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

zelve schilderen.
—  Eerlijke en trouw e bedien in g  — 

Zu ivere en g o e d e  waren.

KANTOOR VAN DEN
Notaris ŸANDS M jM T E L E , te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING 
van een

Nijverheidsg-esticht
Twee Woonhuizen 

en  T w e e  W E R K f lÆ  H U I Z E  NT
gelegen te ISEGHEM, 

noord de Nedorweg en Statiestraat.

OPENBARE VERKOOPING VAN

2 BURGERSHUIZEN
te ISEGHEM  

(nevens de fabriek Demeester)

De Notarissen VANDE MOORTELE, verblijvendo 
te Iseghem, en AM EYE, verblijvende te Rousselare, 
zullen openbaarlijk verkoopen de volgende goederen :

STAO ISEGHEM, Noord den Nederweg.
K O O P  É É N . —  Een B U R G E R S H U IS  met 9 a. 10 c. 

erve, bekend ten kadaster sektie D , nummer 937h, palende 
noord de fabriek van Jules Demeester, oost koop twee, 
zuid den ijzerw eg, en west Jules Dam eester en Vande- 
p utte Jean.

K O O P  T W E E . —  Een B U R G E R S H U IS  met 3 a. 9 c. 
erve, bekend ten kadaster sektieD , nummer 937g, palende 
noord de fabriek van Jules Demeester, oost Jules Demees
ter, zuid den ijzerw eg en west koop één.

Bewoond zonder pacht tot 1 Juli aanstaande.

Eenige Zitdag : DINSDAG 27 APRIL 1920,
(zelfde datum van den overslag der fabriek) 

om 4 ure namiddag ter herberg « Don Grooten Hort» 
te Iseghem.

De Notaris Vanda M oortele,  verblijvende te Iseghem 
zal openbaarlijk verkoopen ten verzoeke van den Heer 
Leopold Gillion, advokaat te Kortrijk curator der failliet 
van Jules Demeester, de volgende goederen :

KOOP I. — Een huis, groot 9 a. 40 cent. gekénd 
ten kadaster, Sectie D, nr 937k gelegen noord den Ne- 
derweg, bewoond door Emile Kesteloot.

KÓÓP II. — Fabiek en land, groot 52 aren 82 centa, 
gekend ten kadaster Sectie D, nrs 933b, 937i ex 634b. 
gelegen noord den nederweg.

KOOP l i l .  — Werätmanähuia, groot 8 aren 25 centa. 
gekend ten kadaster sectie D. nrs 934d ex 931b gelegen 
noord den neder weg bewoond door Jean Deleu.

KOOP IV. — Werkmanähuiä, groot 19 a. 10 eenta. 
gekend ten kadaster Sectie D. nrs 934eex 934b ; gelegen 
noord den Neierweg, bewoond door Gilbert Vandeputte.

KOOP V. — Huis, groot 1 a. 55 cenU. gekend ten 
kadaster Sektie A, nrs 4le en 4 lf gelegen in de Sta
tiestraat. in picht gronden door M. Adheinir Vande- 
Moortele, mits 753 fr. 'a iviri boven de lasten, tot 
1 Juli 1921.

RECHT van SAMENVQEG1N3.
Een half ten hondari Instelpanning. 

Z i t d a g e n  :
INSTEL : Dinsdag 13 April 1920,
OVERTLAG : Dinsdag 27 April 1920, telke is 

om 3 ure nam iid ig , in de gehoorzaal van het 
VREDEGERECHT, herberg Den Hert, te Iseghem.

T _ J it  t e r  h a n d  t e  k o o p  :
TWEE gerieflijke en onlangs gebouwde

W O  O N H  U I Z E N
met K elder en C itern

gelegen KASTEELSTRAAT, 2 en 6 , dicht bij de 
Markt

Voor alle inlichtingen zich te wenden bij 
Charles Laloo, Bouwkunde l/S.

Kantoor van den Notaris W/FFELS, te Rousselare 
UIT TER~HAND~TE KOOP

Een W O O N H U IS
te ISEGHEM, Rousselarestraat, geteskend n° 58. 

Kantoor van den
Notaris DUPONT, le Ardoye. ■
INSTEL Donderdag 22 April 1920,
TOESLAG Donderdag 29 April 1920,

om 2 ure, te ARDOYE-TA.SSCHE, bij Jules Du- 
forret, van :

Gemeente ARDOYE, wijk Tassche
1. Een WOONHUIS (Bakkerij-Winkel) met 48

aren land, bewoond en gebruikt door Emiel Cauwe- 
lier-Noppe tot 1 Mei 1921.

2. DRIE HUIZEN en 1 H. 05 a. LAND, vrij met
1 November 1920. • /

LEENINGEN om het aankoopen of 
_______  bouwen van huizen

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

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

H A N D E L  IN

TABAK, CIGAREN en CIGARETTEN
' VERKOOP in ’t  GROOT en in ’t KLEIN 

Specialite it van Tabak APPELTERRE

A. VANDERlIAEGEiN- 
VANDENBKOUCKE
MEENENSTRAAT, 14 

- - ISEGHEM - -

Beurs van Brussel.
Belgische leening l 8 reeks 

,  » 2S reeks
Schatkistbons 
Nationale herstelling
Gemeente krediet 4 1/2 °/° 

» » 4 °/o
» » 3 °/o

60.50 tot 
61.00 » — 

125.00 > —
94.30 » —
94.25 » —
74 50 » 72,45
64.25

W ISSELK O ER S.
P trijs
L >nden
Keulen
A nster.dain
New-York
Italie
Madrid

92.12 
58 37 
21.00 

540.00 
14.20 
65 25 

240.—

tot 92 62 
58.67 
21 37 

550.00 
14.30 
69.25 

244.—

M AR K TPR IJZEN .
KORTRIJK, (3 April — Haver, 105 tot 108 ; 

pj.jrdeboonen, 90 tot 9 3 ; aardappelen, 24 tot 
; eieren, 0,50 tot 0,00 ; koolzaadolie, 550 
555; lijnzaadolie, 560 tot 505 ; koolzaad, 

> tot 215; lijnzaad, 250 tot 000; koolzaad- 
j'ceu, 75 ; lijnzaadkoeken, 99 tot 100; soda- 
raat, 146 ; amrnoniaksulfaat, 182 tot 185 ; 
i'orei, 7,00 tot 7,50; duivenboonen, 8 8 to t9 0 ; 
)i, 33 tot 36; strooi, 25 tot 28.
Veemarkt. Verkocht : koeien, 19 ; stieren, 29 ; 
urzen, 10 ; ossen, 51.

25
. ;.o:
•> I 
k ! 
ui 
c ’ i 
’ io

vo

De Voorzitter, 
Eugène Carpentier .

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

S p a a r M j e s  3.60 0/0, Raateboekjes 4 0/0, 0 5  0/0 en 4.50 0/0, vr ij Ÿan lasten-
DEPOTREKENINGEN A A N  ZEER VOJ vDEELIGE VOORW AARDEN

AANKOOP en VERKOOP van Fraiisoii, Esigelsch ea Amerikaansch Papier
aan de voordeeligsta wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen b ij

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

»



Rohen D E VOLDER V8RSCHÂË VE
Schilder-Glazenmaker 

de Pélichystraat, 18, ISEGHEM

Hont- Marmer en Sieraadschilderingen
VERWEN EN VERNISSEN

GENADIGE PRIJZEN. SPOEDIGE BEDIENING.

Regelmatigen Vervoerdienst 
ISEGHEM-GENT

AD. D EV O S -P ILLEN
Rousselarestraat, 132, iSEGHEM.

U it Iseghem den Woensdag voormiddag. —
Terug u it Gent den Donderdag namiddag. 
Standplaats Hotel Picardiën tegen de Koorn
markt.
Vervoer van groote en kleine vrachten. Spoedige 
en trouwe bediening.

¥
Verandering van woonst

lf
De belanghebbenden worden verwittigd dat van 

heden af de magazijnen van bouwstoffen, kolen, enz. 
overgebracht zijn nabij de vaart

5, Zuidkaai, Iseghem, Telefoon I.
0.123 magazijnen zijn altijd voorzien van 

— CERA MIEKE EN CIMENT TEGELS — 
EEPKACTAIRE STEENEN, ARDUINSTEENEN, 

STQOF- EN SMISKOLEN 
— BOOMSGHE AKTIKELEN — 

LATTEN EN HAAR VOOR PLAFONNEÜRS 
DRAINEE RBUTZEN 

— KALK, CIMENT ENZ. —
Eerlijke en spoedige bediening aan de prijzen 

van den dag en t ’huisbestelling op aanvraag der 
kalanten. _____________

S U I K E R B A K K E R Ï J

Y a t )  L a t ï d e o t t j e i i )
GEAVINNESTRAAT, 24,

-------------  I N G E L M U N S T E R  -------------
O h ocolad e —  IPralinnen

BIJZONDERE KEUS VAN
SCHOONEenFIJNE 3EBA.KKEN

voor Doopen, Hayelijken en andere feesten
Voortverkoop in ’t  grootvanSuikerbakkerartikels

BESTELLING TEN HUIZE 
voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

Nieuwe Moderne Inrichting
voor het maken van

P O R T R E T T E N
Bromure, B/uin en Charbonpapier 

H era ftrek k in g  van  o u d e  P ortre tten

Portretten op Doodsbeeldekens
gemaakt in 24 uren

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

Bijzondere Prijzen voor Huwelijksgroepen

M. DRI
Rousselarestraat, 82, Iseghem.

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

HUIS VAN VERTROUWEN

Ä JO E N B E R T -H O P P E
23, Rousselarestraat, ISEGHEM.

1 ' Oud Huis ROOSE-MAES. . -------- ■

Groote keus van de laatste nieuwigheden in U u r 
werken en Juwsalen, Régulateurs, Pendulen en 
Réveillen.

Zijk- en armbanduurwerken in goud, zilver, niellé 
en nickel.

Kéttingen van allen aard.
Depot vaa het gekend uurwerk, Roskopf. (5 jaar 

waarborg) Juistheids zakuurwerken : Om éga. Invicta.
Sohoone oolestie diamanten brostien, barretten, oor

ringen, ringen.
Juweelen m gjul, titre-fiï, niellé, doublé en zilver.
Sohoone Ee-sts -C om m unie  artikels.
Gesslianken in zilver en verzilverd metaal zooals : 

Tafel- Schrijf- rooie en naaigerief. — Tafelgerief Wis- 
keman.

Alle soorten vaa brillen, pincenez, vergrootglazen, 
thermometers, bironietjrs, naphte- en alooolwegers.

De voorschriften der Heeren O o g m e e s te rs  worden 
stipt ea apoeJig uitgevoerd.

Groote Keu3 Phonogr-aafs, Platen, Naalden, en 
toebehoarten.

Bijzonder werkhuis voor het herstellen van vyir- 
werkea. (u.ve-slea en Phongraafs.

( MODERNE INRICHTING — SPOEJIGE BEDIENING.
Gematigde prijzen. — Waarborg.

Aankoop en verwisseling van oud diamant, goud ea 
silver aan de hoogste waards.

RAMEN en DEUREN te koop bij P. Decoene- 
M ortier.

OPENING van een W IN K E L
, van

Ijzerwaren, tinimermansalaam 
en Velobenoodigheden

GADEYNE Einders
10, Hoek der S t Amands en Krekelstaat

ISEGHfcM 
Voordeelige prijzen en trouwe bediening.

Huis Ed.MAES-NAERT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

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

Plaatst uwe aankondigingen in 
< De Iseghemnaar >.

ALLE SLAÇfi VAN

KMerstofffin in zuivere wol
Gemaakte Blousen en Roks

VEttKOOH VAX

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

voor Heeren ea Daann ia goad, zilver en nickel 
Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen 

Groote keus van Ringen en Kettingen
TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen 

H E R S T E L L I N G E N
vaa Qarwdi'kea, G>ai eti Zilveren Juweelen 

DEVIS en TEEKEN1NS worden op vraag gemaakt 
van goa l- zilveren en diatmnten PARUREN 

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS
WORDEN GEGRAVEERD  

ALLES WORDT TEN HUIZE 
-  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. —

B E R I C H T
aan  AANNEMERS en BELANGHEBBENDEN

Moderne Fabriek 
van Producten in Gewapende Ciment

RICHARD » !  CLSftCQ
Groenstraat, (recht over hetKerckhofjRïusselare.

Altijd in magazijn, buizen van alle diameters, 
steenputbuizen, citernes, aalputten, muurdeksels, 
waterbakken, pompsteenen, enz

Al deze produkten kunnen onmiddelijk en 
aan voordeelige prijzen geleverd worden. Aan
vaarden ook alle werken in Beton-Armé. Bij
zonderheid voor hat maken van réservoirs 
voor fabrieken en brouwerijen. Volledige waar
borg.

Let wel op het adres : 
GROENSTRAAT, (recht over het Kerkhof).

VERKOOP VAN 
B o r s t e l s  e a  K i a d e r s e h o e a t j e s

Bij

. JULIA YE^HELLE
Rousselaresrraat, 21, ISEGHEM.

HUIS

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

FABRIKANT VAN

Tabak en Cigaretten
HANDEL IN 

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

waaronder deze :
C I G A R E N

Quo Vadis, Utinam, der gekende firma Tinchant, 
Y Gonzalès, Caobas Pantos,

Cigarellos Calba, Emicas, Monies Vestalin, 
Record.

Cigaretten dar basta en gakan 1ste rnarkan 
INLANDSCHE en VREEMDE

Tabak in bladeren en gesneden
vanaf 6 fr. de kilo 

Snuiftabak,* Steenen pijpen, Cigarette papier, 
Tuben om Cigaretten te maken, Toiletzeep, 
Erasmic, Viollette en Scheerzeep, Sunlichtzeep, 
Eau de Cologne n° 155, tuben voor het reinigen 
der tanden, Roodkleursel voor de lippen, Poudre 
de riz, Pommade voor het haar en moustachen, 
Brillantine Marie-José, Haarverf, Valsch haar. 
Netten voor het haar, Kammen, Haarspellen, 
Krulscharen, Aluinsteen, enz., enz.,
B ijzo n d e re  p rijzen  v o o r  V o o r tv e r k o o p e r s .

H B R O P E N I N a
van het Huis

J. Vanlandegiiera-Biihieghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

ALLE SLACH VAN BENOODIGHEDEN
VOOR

— KLEERMAKERS en  KLEERMAAKSTERS — 
ZIJDEN, PAENE, ROUWFLOERS

Groots keus van lijnwaadartikelen
voor Dames en kinderen.

QOÛPKLEEDEREN —  COLS —  CRWATTEN

Specialiteit en groote keus van 
CORSETS Merk H. D. B.

BOEK- en STEENDRUKKERIJ
J .  D e  B u s s c h e r e - B o n t e

B a r e e l  d e r  G a z e t t e  « D E  IS E G r c I  £ M  NT *V A R  »

m

m

-Aachen mît plans voor verkoopingen ^
Programmas voor Feesten 
Facturen, Memorandums 

Hoofden van Brieven, Enveloppen 
Spijskaarten, Trouwbrieven, Rouwbrieven 

Dooisanctjes met portretten, enz.
Alle slach van Etiquetten voor Wijnen, ____

Likeuren, Chocolat, Chicorei, Tabak, enz. m

F A B R IE K  van P A P IE R E N  Z A K K E N
Registers, Bureelgerief, Emballage Papier, Fantaisieartikelen, Maroquinerie, enz.

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

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

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 oulerlo.n vau L5 jarea, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is via uitgelezen glazen ea alle verschillige modellen van bril en 
piace-nez onnturen, uit de voornaamste fabriekea van Fraakrijk, Eugelaud en Amerika, in goud, zilver, 
double', nickel ea staal, ea waarvau de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der 
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’ t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, nut njne unntaren 6 ea 7 fr. GEEïtfE WOEKERPRIJZEN'.

Het hais is ook voorzien vaa eeaen schoonen keus jumellen, loagaes-vaes, barounters en kunstosgen. 
Specialiteit van therm )meters voor broeimiohienen, brouwerijen, balen ea kernen ; muimithermonieters ; 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

Germain H)at-Anae, begeeft zich op aanvraag persoonlijk ten huize, en heeft hoegenaami met 
geene feizigers commerciëele betrekkingen.

Men lette goed op ons adres :

Garmain Hoet-Anna, St AnunJsiraai 8, tep n  da hhorditraat, Raiissalara.
Er Is a ltijd  een oogmaaster tan fedar beschikking.

Met dezen breng ilc het publiek ter keflnis 
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.

P Ï A N  O  S
Verkoop — Verhuring 

Verwisseling 

— Stemming — 

en Herstellingen van 

allen aard.

GROOTE KEUS VAN 

en phonographe platen

Muziek- en Muziekinstrumenten
H a r m o n i c a s  in ’t groot en in ’ t klein

Bij

J. Glçment-Glemeot
20, Gantstraat, ISEGHEM.

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

Raymond Maes-Geldhof
Marktstraat, 4 4 ,  ISEGH EM .

SCHOONE KEUS VAN

M A N S - EN V R Q U W S T O F F E N
£Q Llego e der en  

W itte en Fantasieartikelen
Bijzonder assortiment van 

HEMDEN, COLS en PLASTRONS  
COMMUNIEARTIKELEN

A N T W E R P E N ’S
BOUW-& HYPOTHEEK BANK

Naamiooze M aatschappij.
Maatschappelijk Kapitaal : 5,000,000 frank.

Zetel : N r i 3 , Twaalfm aandenstraat, A N T W E R P E N .

Waarom uw spaargeld onnuttig in huis be
waren of in roekelooze hooge winstgevende 
spekulatiön plaatsen, wanneer ge zonder waarde
vermindering voor uw kapitaal te vreezen, uw 
geld, terugbetaalbaar op zicht, aan 3.60 °/0 
’s jaars of vóór 5 tot 10 jaar aan 4 ° /o ’sjaars 
kunt uitzetten.

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

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

Wend U in vertrouwen tot onze Agenten 
uwer streek ; zij zullen U alle gewenschte uit
leggingen nopens SPAARBOEKJES, KASBONS 
& OBLIGATIES verstrekken.

AGENTEN :
Mr Florent Behaegha-Mulier

Gemeenteontvanger,
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, W incksl St E loi.

IN  DE GOUDEtf PLU IM

Cyrills S iotoM a n È in É
de Pélichystraat, 25, IS ES i EM

FABRIEK VAN

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

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

ELLEGOEDEREN, enz.

L E D E R H A N D E L

VALÈRE LARIDüN
Koornmarkt, 15, ISEGHEM.

— CROUPONS — HALZEN — FLANKEN — 
BOX CALF, ZWART EN GEKLEURD 

BANDEN BOX CALF.
CHEVREAUX -  GRISON -  ZWART EN 

IN ALLE KLEUREN.
POULAINS CHEVREAUX — BANDES VERNIS 

CHEVREAUX VERNIS — DAIMS. 
VOERINGEN — COUTILS — RINGEN 

HAKEN -  LETSEN, enz ..

A.lle Scb.o9noiakersb3no3iig!i3i3ii. 
KamarolissBii, E spajrillen

KRU1PENI£3S0AREN —  LIKEUÜEM en WiJNEH 

Agent der
Schrijfmachianen “ UMDE^WJiJD ,,

BRAND- en 'O N fiB Y A L y E R Z S m iH G B N
“  L i e s  T P a t v o n s  F l â n a i s  „  

BELGISCH MAATSCHAPPIJ van eersten rang 
gesticht in 1887.


