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Waarom moet

de Universiteit te Gent
vervlaamscht worden.

Bergmans en Daalmans zaten samen 
in een trein en hadden dezelfde reis 
af te leggen. Nadat zij uttgepraat waren 
over den staat van hunne gezondheid 
en over het slechte weer, viel het ge
sprek al dadelijk op de Vlaamsche be
weging, een onderwerp dat altijd âan de 
orde van den dag is.

Bergmans noemt zich een overtuigden 
deimkraat, eea glo eienden vaderlander. 
Daalmans is een flamingant, dat wil 
zeggen, iemmd die begrijpt dat het vlaam- 
sche volk niet enkel stoffelijke nooden, 
miar ook verstandelijke behoeften^heeft, 
en inziet dat de verstandelijke behoeften 
van het geheele volk slechts kunnen 
voldaan worden door opbeuring van de 
moedertaal. We zullen beiden dan ook 
onder die benaming aanduiden in de 
gedachtenwisselingdietusschen hen plaats 
vond.

Demokraat. — De flaminganten drij ven 
het tegenwoordig toch al te ver. Zij 

gCTĵ aan de een h eid  van  het land n ó g  in' 
gtfväcvr brengen. Vonden we maar spoedig 
een oplossing "voor die lastige Vlaamsche 
kwestie !

Flamingant. —  Gij erkent dus dat 
er een oplossing noodig is. Kent gij er 
een betere dan die der Flaminganten.

Demokraat. — Zeker moet de Vlaamsche 
kwestie opgelost worden. Dat is maar 
recht. Het Vlaamsche volk moet inV
’t Vlaamsch bestuurd, onderwezen en 
gevonnist worden.

Flamingant. —  Ju’st, dat staat zoo 
sedert meer dan 30 jaren op alle poli
tieke programma’s.

Demokraat. —  Ja maar, ik meen het 
ernstig. Ik wil dat vooral uit eerbied | 
voor den minderen man, die weinig of 
geen fransch kent. Niets is meer ver
nederend voor den Vlaamschen boer, 
werkman of kleinen burger, dan zich te 
hooren afsnauwen door een ambtenaar 
die geen Vlaamsch kent, of voor de 
rechtbank, zaken die hem aanbelangen, 
te hooren behandelen in eene taal die 
hij niet verstaat. Zulk een Vlaming voelt 
zich in zijn land niet thuis en in tijden 
van gevaar kan zijne vaderlandsliefde 
eerder aan ’t wankelen gebracht worden 
dan die van een burger die geërbiedigd 
wordt. Dat hebben we onder den oorlog 
ondervonden.

Flamingant. —  Goed zoo. Daar herken 
ik in u den demokraat en goeden va
derlander. Maar stel u nu ook voor dat 
de « minderman » in België een getal
sterkte van 3.200.000 personen verte
genwoordigt die enkel vlaamsch spreken, 
ongerekend de 900,000,' Vlamingen, die 
buiten hun moedertaal ook wel Fransch 
kennen, doch de meesten slechts een 
brokje Fransch.

Demokraat. — Ge doet goed daarop 
te wijzen. Buiten de rijke manschen 
spreekt men inderdaad doorgaans Vlaamsch 
in Vlaanderen.

Flamingant. — Welnu, om al die 
menschen in ’t Vlaamsch te besturen, 
te onderwijzen, te vonnissen en politiek 
te leiden, en ook om de wenschen der 
Vlamingen in het leger te voldoen, hebben

we duizenden ambtenaars, leeraars, rech
ters, advokaten en officieren, enz. te 
kort en slechts door de langdurige recht- 
streeksche of onrechtstreekscfie werking 
van een Vlaamsche Hoogeschool kunnen 
we die bekomm. Dus kan de Vlaamsche 
kwestie in een dag niet opgelost worden.

Demokraat —  Jawel, ik ben niet 
tegen een Vlaamsche Hogeschool. Maar 
waarom laat men de Fransche Universi
teit te Gent niet voortbestaan. Wiarom 
richt mm geen Vlaamsche H logeschool 
op te Antwerpen ?

Flamingant. — De Universiteit te Gent 
is het werk van vele jaren. Die geboiwen, 
labatoriuns, klinieken, verzamelingen en 
boekerijen hebben veel geld gekost. Een 
nieuwe Uiiversiteit te Antwerpen zou 
dus ook veel geld kosten ; voor den oorlog 
reeds ra im l; ram de kosten op meer 
diu 10 00J.0QJ frank, thans zou dat 
wel 30.000.000 trank zijn. We hebben 
waarachtig geen geld te veel. En die 
30 000 003 fr. kan men beter besteden 
aan den wederopbouv vin het land, aan 
de rechtmatige vergoeding voor de oud
strijders en andere spoedeischende werken. 
Daarbij het zou te lang duren, eer zulke 
nieuwe Universiteit van al het noodige
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Demokraat. —v Als demokraat moet 
ik toegeven dat er waarheid in uwe 
woorden ligt. En toch vrees ik, dat de 
vervlaamsching der Hoogeschool te Gent 
de eenheid van ’t land in gevaar zal 
brengen, dat die Universiteit gen voor
post van Duitschland wezen zal.

Flamingant. — Indien de Vlaamsche 
Uuiversiteit te Gent de eenheid van 
’t land in gevaar brengt en de Duitsche 
politiek dient, zal zulks ook het geval 
zijn met de Vlaamsche Universiteit te 
Antwerpen, die ge wel aanneerat. Uwe 
opmerking is dan ook niet ernstig ge
meend, denk ik. Verwar ook eenheid 
niet met eendracht. Ik geloof dat de 
eendracht beter zal gediend zijn door 
een stelsel van gelijkheid, zooals de 
vervlaamsching der Universiteit te Gent.

Demokrait. — Ja, voor gelijkheid ben 
ik ook.

Flamingant. — Welnu, toon dat gij 
het zijt nut d iden en niet enkel met 
woorden. In België zijn twee Universi- 
teiten van den staat : die te Gent en 
die te Luik. De helft van 2 is 1. Dus 
moet de Universiteit te Gent Vlaamsch 
zijn en die te Luik Fransch. De Uni- 
versiteiten te Leuven en Brussel zijn 
vrije Universiteiten. Daarin heeft de Staat 
niets te zien, de Kamer heeft dus geen 
wetten te maken voor die Universiteiten, 
die ook Fransch zijn. Is dus 1 Univer
siteit (Gent) op 4 Vlaamsch, dat is niet 
te veel. In den geest van de wetgevers 
van 1835 die de wet op het hooger 
onderwijs m lakten, was de Universiteit 
te Gent bestemI voor het Vlaamsche 
land en die te Luik voor de Waalsche 
landstreek. Ongelukkig werd het onder
wijs te Gent van 1833 af in het Fransch 
gegeven ; het middelbaar onderwijs dat 
in 18o0 werd ingericht, was er niet beter 
aan toe; het heeft lang geduurd eer er 
in den toestand voor de Athenea, de 
kolleges en de middelbare scholen eenige 
verbetering kwam.

Hebt gij er wel ooit over nagedacht 
welke schade het Vlaamsche volk daar
door op verstandelijk gebied geleden heeft,

hoeveel goede krachten er verloren ge
gaan zijn ? Weet ge wel dat de statistieken 
bewijzen dat de Vlaamsche studenten 
die ter Hoogeschool aankomen, door den 
band 2 jaren ouder zijn dan de Waal
sche ? Welk tijd en geldverlies voor de 
Vlamingen ! Vergeet ook niet, dat on
telbare rijkbegaafde Vlaamsche jongens 
nooit op de Hoogeschool geraakten, dat 
zij ontmoedigd hun studiën in het kollege 
reeds lieten steken, omdat zij in het 
Fransch niet vooruit konden. Hoe die 
schade te herstellen? Beschouw maar 
eens den toestand van het technisch 
onderwijs d i. het nijverheids-, land- 
bou>v- en vakonderwijs. In de technische 
scholen leert men nieuwe, sneller werk
wijzen toepassen. Een werkmm die 
technisch onderwijs gehad heeft, brengt 
meer voort dan een ander, en verdient 
dus ook hooger loonen Welnu, in 
Vlaanderen is het^technisch onderwijs 
zeer ten achter. Waarom t  Wel, het 
technisch onderwijs steunt op wetenschap 
en deze kan slechts indringen |door middel 
van de taal die het volk goed verstaat. 
De leeraars in de natuurkunde, de schei
kunde, de wiskunde, de ingenieurs kunnen
den grootsten invloed hebben j;op het 
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niet i ..uè Vlaamsche landstreek. Zoo 
komt het dit er in ’t Walenland in de 
technische scholen jaarlijks 6 maal meer 
einidiploan’s uitge;‘eikt worden dan in 
’t Vlaamsche land. H>e zullen we onzen 
achterstand inhvlen, indien we geen 
Vlavnsche Ifcr^-esclioil krijgen, met het 
grootsch m-»gelijk getal stu lenten?

Demokraat. — Ge spreekt me daar 
een heele redevoering uit !

Flamingant. — J i, d it is noolig om 
U tot m jT i zienswijze over te halen. 
Maar ik heb nog niet gedaan. Mijn ge
volgtrekking is...

Demokraat. — Ik voel ze komen. Ge 
wilt de Vervlaamselling der Gentsche 
Hoogeschool als herstel voor de schade 
die de Vlamingen 80 jaar lang geleden 
hebben en gij wilt zooveel mogelijk 
Vlaamsche geleerden vormen.

Flaming int. — Het verheugt me dat 
ge ra jn redeneering zoo goed gevat hebt, 
maar ik doe u opmerken dat het toch- 
miar een gedeeltelijk herstel voor de 
geleden seinde wezen zou. Sommigen 
wanen dat een Vlaamsche Universiteit 
te Antwerpen de Vlamingen voldoening 
geven zou, Zulke-oplossing is blijkbaar 
in strijd met het gelijkheidbeginsel. Een 
Vlaamsche Universiteit te Antwerpen zou 
het vertrouwen der Vlamingen niet hebben. 
Z'j zou veel minder stu tenten lokken 
dan een Vlaamsche Universiteit te Gent. 
Bleef ten andere de Fransche Universiteit 
te Gent bestaan, dan zou deze een 
voorsprong hebben op de Vlaamsche Uni
versiteit te Antwerpen. Immers, ik herhaal 
het, het zou lmge jaren duren, eer 
Antwerpen alles zou bezitten wat Gent 
reeds lang bezit (hboratoriums, instru
menten, enz enz.). Die omstandigheid 
kan voor gevolg hebben dat vele studenten 
niet naar Antwerpen zouden gaan. Daarbij, 
sommige jonge lieden uit Oost- en West- 
Vlaanderen zouden naar de Fransche 
Universiteit gaan, omdat die dichter bij 
hun woonplaats ligt. De Uuiversiteit te 
Antwerpen vergeleken met een Vlaamsche 
Universiteit te Gent, zou dus het maxi
mum kosten medebrengen en het minimum

studenten hebben ; dat zou dwaas zijn 
en vele menschen die wel een Vlaam
sche Hiogeschool willen, miar niet te 
Gent, verdenk ik ervan heimelijk den 
wensch te koesteren dat er zoo weinig 

j studenten mogelijk naar de Vlaamsche 
Hoogeschool zouden gaan.

Ik heb u gezegd welk ons doel is. 
Keurt ge dat doel goed, dan moet ge 
ook onze oplossing aannemen, want ze 
is de eenige waardoor dat doel op de 
snelste wijze kan bereikt worden en dan 
zal ’t nog jaren duren

Laat men een Fransche Universiteit 
te Gent voortbestaan, dan blijft de taal
strijd voortduren en hij zal een nog 
scherper karakter krijgen. De Fransche 
Universiteit zal een klasse-Universiteit 
zijn, een Universiteit voor de rijken ; 
de Vlaamsche een Universiteit voor de 
zonen van boeren, werklieden (l) en 
kleine burgers. De Fransche Universiteit 
zou de gewilde vervlaamsching van be
stuur en gerecht in den weg staan. Dat 
is dus geen oplossing. (’t Vervolgt.)

Onze Boeren in Normandie.
{Brief vairtfeirfr. t r  Van Eccko, prlcsicr u!t he*—  
bisdom Brugge, aalmaezenier der vlaamsche boe»- 

in Normandie.
Het grootste getal onzer West-Vlaarasche boeren 

van de boorden van de Yperlee en den Yzer zijn 
gevestigd in Normandie in de departementen Seine- 
Infe'rieure, Eure, Orne, Calvados en Manche. Het 
is wonderbaar, hoe meestal die boeren, die moesten 
wegvluchten, alles achterlatende, op hofsteden ge
raakt zijn. ’t Is dmk aan hun moed, hannen 
ondernemingsgeest, en hunne werkzaamheid. Als 
zij mij hunne lotgevallen vertellen en welke 
moeilijkheden zij doorworsteld hebben om op vreem
den bodem opnieuw te kunnen boeren, heb ik mij 
honderdinilen gezegd : O.ize Vlaamsche boeren zijn 
een heldenras ! In het departement Eure zijn er 
700 gemeenten : op meer dan 500 zijn er Vlaamsche 
boeren. Ik bezoek zooveel nngelijk de boeren van 
de groote helft der Eure en de boeren van den 
Orne. Die streek is zoo uitgestrekt als de provincio 
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen on Antwerpen 
te samen. In die streek zijn er van 2000 tot 2500 
Vlaamsche boeren. Op stoffelijk gebied stellen het 
die boeren goed. Is het waar dat ons boerenvolk 
op kristelijk, zedelijk en taalgebied verbasterd zoo
als men in zekere kringen in Belgie msent ? Daar 
is tot nu toe, God zij gedankt, niets van. In de 
drie laatste maanden was ik hoogstens 10 dagen 
te huis. Vandaag ’t huis bij den eenen boer, morgen 
bij eenen anderen boer, alle dagen twee, drie uren 
verder.

’s Morgens in de kerk komen de boeren, boerinnen 
en kinders af en wonen biecht, H. Communie, mis 
en sermoen bij. Ik zeg hun wat zij in Frankrijk 
na te volgen hebben en bijzonderlijk wat zij niet 
na te volgen hebben, en dat in klinkende, Vlaam
sche taie, en tot nu toe, oniervoni ik niet dat de 
'kerken van Normandie ontwijd waren, omlat de 
Vlaamsche tale onder de gewelven wesrklonk. Zondag 
25 Januari, was er biecht, algemeene Communie, 
mis en Vlaamsch sermoen in de kerk van Pontan- 
demer. Meer dan 100 boeren, boerinnen en kinders 
waren opgekomen van de omliggende gemeenten, 
St. Mirds, de Blacarville, Fourmetot, Manneville 
sur Risle, Préaux, Selles, St. Germain en Toutamville. 
De fransche geestelijkheid is voor mijne boeren 
van eene dienstwilligheid, goedheid en behulpzaam
heid die tot voorbeeld strekken mag.

Ik was in ’t geval in onderhandeling te moeten 
komen, nopens mijne boeren, met Hunne Door
luchtige Hoogwaardigheden Monseigneur Duchelette, 
bisschop van Evreux, Monseigneur Bardel, bis- 
schop van Se'es, en Monseigneur Lemonnier, bisschop 
van Bayeux. Ik wierd er ontvangen nnt eene 
goedheid en eene eenvoudigheid, dit ik mij zelven 
afvroeg, of ik in Int Paleis was van een prins 
van de H Kerk of te wel of ik in de Pastorij 
was van eenen eenvoudigen Vlaamschen boarenpastor.

Onder andere, zei mij, Monseigneur de bisschop 
van Evreux : Monseigneur l’aumônier, weet Wel 
dat de poorten van mijn bisschoppelijk paleis altijd 
breed open staan om u Je ontvangen. En ik ant
woordde hem : Mïrci,^Honseigneur, het is wel
vriendelijk en Fransch. Bij den heer groot-vicaris

(l)  Begaafde kinderen van werklieden moeten 
inderdaad ook door studiebeurzen in staat gesteld 
worden, hoogere studiën te doen. Dat is trouwens 
de j bestemming van een gedeelte van het H. 
Hooverfonds.



delijker wijze gesproken niet verlangen dat 
het met een ander ook zoo zou gesteld zijn. 
Ten anderen het is een feit dat niet alleen 
voor de ilandbouwers maar voor iedereen die 
kon voortbrengen, om het even op welk ge
bied en van welken aard, een goeden tijd beleefd 
heeft ; over ’t algemeen velen anderen .hebben 
winsten opgestreken die niet te vergelijken zijn 
met hetgene de boeren gewonnen hebben- De 
belastingen op de oorlogswinsten zullen dat 
overigens klaar bewijzen hoewel men alles zal 
inspannen om de landbouwers'’ nog wat af te 
persen.

Doch koman wij aan de woekerprijzen. Wat 
men vooral onze boeren ten laste legt zijn de 
woekerprijzen. Boter tegen 35 tot 40 fr. de 
kgr. ; tarwe tegen 3)0 tot 400 fr. de 100 kg. 
aardappelen tegen 100 tot 150 fr. de 100 kg.

De algemeene schaarschte aan levensmiddelen 
en benoodigheden heeft de prijzen op eene 
buitengewone wijze hoog opgejaagd en de boeren 
hebben gedaan wat iedereen regelmatig doet. 
Zij hebben getracht hunne waren zoo duur 
m o g e lijk U te  verkoopen’ : de prijzen (waren hoog, 
zeer hoog maar de prijzen van de landbouw- 
voorbrengsels waren in evenredigheid niet 
hooger dan andere waren als b, v. koffie, zeep, 
kleerstoffen, schoenen enz.

Daarnevens is er iets dat men meestal ver
geet wanneer men spreekt over de duurte der 
landbouwvoortbrengselen tijdens den oorlog : 
de duurte heeft niet gansch den oorlog ge
duurd maar slechts de twee laatste jaren wanneer 
de schaarschte overgroot was en de boeren 
over 't algemeen voor wat de boter aangaat 
weinig konden voortbrengen. Doch wat men 
vooral vergeet is dat de boeren het overgroote 
deel van de voortbrengselen die zij tot eigen 
onderhoud niet noodig hadden en konden op 
de markt brengen, m nesten inleveren naar het 
komiteit of afstaan aan den vijand meer dan 
eens tegm — gezien de levensvoorwaarden — 
spotprijzen. Zoo in 1918 de tarwe tegen 35 fr. 
de 100 kg. de aardappelen tegen 14 fr. de 
100 kg. enz

Was het dan een zoo groote misdaad nadat 
zij een groot deel van hetgene zij konden ver- 
koopen, ja zelfs in enkele gevallen na alles 
afgestaan te hebben wat zij te veel hadden — 
het is nog gebeurd dal enkelen zelf moesten 
aankoopen — prijzen vroegen die in evenre
digheid waren van de toen heerschende levens
voorwaarden ? Waren die levensmiddelen in 
handen geweest van anderen dan boeren men 
had wat anders gezien. Zoo wij nu daarbij 
voegen dat de boeren hunne waren moesten 
verbergen om te ontsnappen aan de gestadige 
huiszoekingen der vijandelijke speurhonden, 
zoowel bij nacht als bij dag moesten werken 
om iets te kunnen inzamelen en dat zij, die 
voor een klein deel hunner voortbrengsels zulke 
hooge prijzen vroegen, uitzonderingen waren, 
of het slechts in uitzonderlijke gevallen deden dan 
mogen wij met volle recht het besluit trekken : 
de boerenstand heeft onder den oorlog eerlijk 
het vaderland gediend en mag fier den kop 
verheffen.

Een Boer.

Duitschland. j
Duitschland moet nu volgens hut Vredever

drag eene menigte groote en kleine heerschappen 
uitleveren die hun consoientie niet zuiver en 
hebben wegens hunne handelingen in Belgie en 
in Frankrijk De o d ie u s e  Duitsche Algemeine 
Zeitung schrijft een hoofdartikel om te bewijzen 
dat zulks zoo goed of onmogvelji'f.. is. Kautsky 
zegt dat men in Duitschlani nSmand en; zou 
vinden om de aanhou lingan te doen — 't en 
zou niemand willen !

De socialisten zijn de eenigste die in dat punt 
’t Vredeverdrag willen tfitvoeren. De demokraten, 
ja omtrent geheel 't duitsche volk. opgemaakt 
door hunne gazetten, raden ’t gouvernement aan 
volstrekt de uitlevering te weigeren.

In Belgie en in Frankrijk kan men maar moei
lijk begrijpen dat het duitsche volk de dieven 
en moordenaars, die wij hier aan ’t werk ge
zien hebben, nog ziu willen beschermen. Hunne 
schelmstukken zijn hier bedreven, hier moeten 
zij gevonnist worden.

Holland, gelijk men weet, heeft geweigerd 
den keizer uit te leveren. De entente zal nu

eene nieuwe nota zenden, en ’ t schijnt dezen 
keer met dreigementen bij, van Holland op zee 
te blokken, en de diplomatieke betrekkingen af 
te breken. Dit laatste wordt door Reuter ge
logenstraft.

In alle geval, keizer en kroonprins zijn nog 
t’enden hunne onrust niet.

Frankrijk.
Clemenceau gaat op reize, naar Egypte, naar 

Itidie, naar Japan. Een der hoofden van de 
Egyptische nationalisten partij h9eft hem ge
schreven dat ze hem daar aauzièn als engelsch- 
gezind, en dat zijn leven daar in gevaar is.

Wat van meer belang is : ’t schijnt nu zoo 
goed als zeker dat de diplomatieke betrekkin
gen met het vaticaan gaan hervat worden. Men 
spreekt van Mgr. Nicotra als pauselijke gezant 
in Parijs. Da verstandige elementen in Frankrijk 
begrijpen van langs om beter dat het afbreken 
van die betrekkingen aan hun land niets anders 
dan nadeel berokkend heeft.

Rusland.
Men meldt uit Dorpat dat omtrent al de voor- 

loopige handelingen voor eenen duurzamen vrede 
met Esthland geeindig zijn. Nu zouden de Soviets 
ook met Polen willen wapenstilstand hebben 
en vrede sluiten.

Hongarie.
Hongarie is koningsgezind, z’en willen daar 

van geen republiek weten. Berst was er spraak 
geweest van aartshertog Joseph van Oostenrijk, 
doch de bondgenooten willen van geen Hales- 
burgs hooren. Nu wordt Hertog Adolf von Teck 
voorgesteld, broeder van koningin Mary van 
England. Binst den oorlog was hij met onze 
bondgenooten. Zijn oudste zoon Joris was lui
tenant in het engelsch leger, en kwam in onze 
stad met de eerste engelsche soldaten in 1914. 
Hij vernachtte bij den Heer Remi Vandeputte.

Adolf de Teck, die binst den oorlog aan zijnen 
duitschen titel verzaakte, en door den koning 
markgraaf van Cambridge genoemd wierd is 
Magiar of Hongaar van afkomst, hoort tot den 
oudsten hongaarschen edeldom, en heeft veel 
kans tot koning uitgeroepen to worden.

• B inniM scli Overzictit.
DE KAMER.

Storm op zee ! — Weet ge ia wat de katner-
bedrijvigheid bestaan heeft, binst de vorige week
— in het huilen en roepen. En tegen wien ? . . .
Tegen het vlaamsch ! ..

De liberale franskiljonsche pers had voorspeld, 
dat het voorstel Van Cauwelaevt-Huyshouwer tot 
vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool niet ge- 
makkelijk zou van stapel loopen.

De kamerheeren zaten te schrijven of gazetten 
te lezen — maar zie een vlaming — een katho
liek begint zijne taal te spreken — en pardaf 
het spel begint. De liberale heer Braun vau Gent 
vond het « criminel » vlaamsch te spreken, als 
men fransch kent — de socialist Branquart riep : 
« ’t lijkt ons of we hier in een vreemde Kamer 
55itt„n — ,en de socialist 11‘Jàin /aonwor van stiaü 

riM^Æ^ongen Fraas VauCauvve- 
laert « Gij wilt den burgeroorlog ».

Zondt ere niet zesden ! Wat een burgeroorlog 
omdat de Vlamingen hun taal spreken in de Kamer ! 
Welk een pretentie! Gezél Branquart stelle aan 
de Walen voor met hen de kamer te verlaten. 
Die mannen weten niet dat er in Belgie 4 1/2 
millioenen Vlamingen zijn en dat die menschjes 
het heel beu zijn voor niets gerekend te worden 
in hun eigen land. Welke dommigheid spreken 
van een vreenie kamer omdat de Vlamingen hunne 
taal spreken. Omdat eenige heeren franskiljons en 
Walen geen vlaamsch verstaan of er niet moeten 
van weten; ze spreken van een «vreemde» Kamer. 
Maar wat moeten wij Vlam ingen zeggen ! Wij Vla
mingen hebben dan een vreend parle neat, een 
vreemd leger, een vreemd bestuur,''•'een vreemd 
gerecht en een vreemi onderwijs. En al die heeren 
die nu spreken van * vreemd » parlement, omdat 
zij geen vlaamsch verstaan Ze vinden geen woordje 
afkeuring voor zulken onrechtvaardigen'"toestand. 
Het walgelijke van veel onrecht in Vlaanderen 
bernst hierin, dat dit onrecht gewettigd is.

De sterkste groep om tegen de Vlam ingen te 
huilen is de roode lin kerzijde  In het algem een 
doen de vlaam sche socialisten  niet mede met hunne 
waalsche vrienden, ’t Zou dwaas zijn ook ! Dat

van Bayeux, de Zeer Eerweerde Heer kanunnik 
Kyrió, kreeg ik den volgenden raad: Mijnheer de 
aalmoezenier, zeg aau uwe bieren, dat zij moeten 
Vlamingen blijven en het onmogelijke doen om 
hunne kinders Vlaamsch te leeren, ’t is de beste 
waarborg voor hun geloof en hunne' zeden.

En ik antwoordde : heer groot-vikaris, onnoodig 
mij het tweemaal te ze'geu en ik vroeg hem of 
ik dien raid aan de Belgische dagbladen mocht 
kenbaar maken. Ik kreeg voor antwoord : Wei 
zeker. Sedert twee jaar heb ik bij meer dan 300 
boeren een dag overgebracht. Ik zie dat men op 
de hofsteden ’s mirgens en ’s avond bidt ; waar 
er kinderen zijn, ze$t een der kinders het avond
gebed op, luid in ’t Vlaamsch ; men bidt er voor 
en na eten. In Maart, Mei en Junimaand, vindt 
men er het beeld van den H. Joseph, O L Vrouw 
en het H. Hert uitgesteld en versierd ; het Kruis
beeld op de eereplaats ; ’s Zondags rapen onze 
boeren geen strooi van de aarde en zij wonen de 
H Mis bij.

Aan al de pastors der parochiën van de helft 
der Eure en de Orne waar er Vlaamsche boeren 
verblijven, stelde ik neyens andere vragen, de 3 
volgende :

1. Hoeveel VLAAMSCHE BOEREN zijn er op 
uwe parochie, die den Zondag zonder nood, werken 
of doen werken op hunne boerderij ?

2. Hoeveel Vlaamsche boeren gaan er des ’s zondags 
naar de mis niet als zij de gelegenheid hebben ?

3. Hoeveel Vlaamsche boeren zijn er op uwe 
parochie, die hun Paaschen niet houden als zij 
de gelegenheid hebben ?

He wel tot lof en ter eere van mijne Vlaamsche 
boeren, kreeg ik van al de pastors op die drie 
vragen het antwoord : GEENE Ik zeg aan mijne 
boeren : In Vlaanderen halt gij de pastors aan 
de hand, die u alle Zondag in eigene taal over 
uwe plichten verwittigden en vermaanden ; wilt 
gij in Frankrijk dat heldenras van kristene Vlaam
sche boeren blijven ? die plichten moet gij uit 
eigene beweging en wilskracht indachtig blijven 
en volbrengen.

Onze Vlaamsche boeren zijn een heldenras en 
de eer van Belgie door hun godsdienstzin en werk
zaamheid. Wij verhopen dat bet Bestuur van Belgie 
dat zal indachtig zijn on onze Vlaamsche boeren, die 
aan den Yzer en Yperlee alles achterlieten, onder 
’t bombardement der Duitsche zwijnhonden, in het 
kort zal schadeloos stellen. Alle andere handelwijze 
ware wraakroepend en onvaderlandsch erbij.

KABEL,VAN EECKE, 
Aalmoezenier der Vlaamsche Boeren 

in Normandie.

Gewetensonderzoek 
van de Boeren.

Hebben de boeren onder den oorlog fabel
achtige sommen gewonnen ?

Volmondig antwoorden wij dat de uitbating 
der hofsteden hier niet meer winst opgeleverd 
heeft dan zij regelmatig zou moeten opleveren, 
niet meer dan hetzelfde kapitaal en dezelfde 
arbeid in den handel en de nijverheid in ge
wone omstandigheden opleveren.

Reeds hoor ik er zeggen en alle die marken 
"de boeren verzameld tteüöeiv im iiKfjuiiiijjud 

U3Jrèt einde van den oor log ?  Maar men 
ugeet meestal dat er een voortreffelijk kapi

taal steekt in alles wat er aanwezig is op 
een hoeve, als dieren, voorraad, alaam enz. 
Gerust mogen wij zeggen dat er voor den 
oorlog een kapifaal van 1500 tot 2000 fr. per 
Ha- stak in onze koeien en dit was gezonken 
na den oorlog op 500 tot 800 fr. per Ha. 
Een groot deel van het geld dat de landbou
wers bezaten na den oorlog was dus niets 
anders dan een omzetting van hunne bezittin
gen in baar geld, omzetting die zoo schade
lijk geweest is voor hen dat menigeen zou 
verzaken aan al zijne winsten en dus zijn 
arbeid en opbrengst van kapitaal zou willen 
geven ware zijne hoeve in den toestand waarin 
ze was voor den oorlog.
«. Anderen hebben natuurlijk wel wat meer'dan 
voor den oorlog doch zeker niet meer dan de 
opbrengst van hunne kapitalen zooals zij op 
brengen in handel en nijverheid en het loon 
van de talrijke gezinnen die mederielpsn aan 
de uitbating van de hoeve.

W ij weten zeer wel dat menigeen gedurende 
deze jaren heeft moeten van zijn kapitaal ver
leven, spijtig genoeg maar daarom kan hij re-

E  MI  L I  U S
H I S T O R I S C H  T A F E R E E L  

u it den tijd  dar kaizers Decius en Valerianus  
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door A. D. Crake, B. A. 
naar het engelsch bewerkt door J. C M. W eale.

Ei mij ! Daar schiet de luipaard met een 
machtigen sprong op den jongeling toe en slaat 
hem de klauw-n in den blanken hals, dien hij 
openscheurt E vijl ziet men den woesten
kop van den lui > r i nevens het blonde kroezel-
hoofd van den : »eling. Men zegt dat eene
siddering door ~ Ti len van den Stadhouder
ging, en dat menige toeschouwer het hoofd af
keerde

Bloed vloeide bij stroomen uit;debreede wonde, 
en verwde den sneeuwwitten rok van Fidena- 
tus met purperrood. Hij stond eene wijl recht, 
en geleek aan eene blanke lelie met roode 
strepen doortrokken. Eindelijk valt hij neder, 
als een jonge boom, door een forschen arm 
afgehakt. Hij heft nog eenmaal de oogen ten 
hemel, murmelt een gebed voor zijne vervol
gers, en sterft 

De menigte stroomde ( to r  de wijde uitgangen 
Wedders telden hunne \^(Rt of verlies, de straten 
weerklonken opnieuw van kreten en rollende rij- 

^e zon ging onder, die geschapene zon
■ jongeling niet meer zien zou; de 

maan vertoonde zich en bestrooide de wateren 
van den Orontes met haren zilverglans; de to
rens, de paleizen, de scheepsvloot blonken in 
hare stralen.

Maar voor het altaar des Heeren riepen menige 
zielen ; « Hoe lang nog, o Heer ! hoe lang ? » 

En hij, de jonge martelaar, waar was hij 
naartoe? Wie zal van dat Paradijs spreken, in 
hetwelk hij was binnengevoerd, en waar eene 
moeder, die als hij voor het Geloof stierf, op 
hem wachtte ?

II.
In het Landhuis van eenen Romein.

Eenige mijlen van Antiochië, op de helling 
van een boschrijken heuvel, die zachtjes naar 
het Noordoosten opsteeg, verhief zieh he* land
huis van Cornelius.

De natuur had deze plaats met zulk een wonder
schoon landschap omringd, dat de kunst maar 
weinig had mede te helpen. Er werd niettemin, 
dank aan onbepaalde rijkdommen, gebruik ge
maakt van al hare hulpmiddelen om h*>t huis 
van den rijken Romein te versieren 

Aan den voét des heuvels, langs het Zuid
westen, stroomde de Orontes ; verder zäg men 
de gebouwen der stad die, bij een helderen 
dag, blonken in het zonnelicht.

Lustboschjes, groeiende evenals de natuur ze 
geplant had, gaven aan het domein het voor
komen eener hedendaagsche warande : beneden 
deze afzonderlijke boschjes schoot een dicht 
woud met eeuwenoude boomen ten hemel op.

Aan het uiteinde van het woud stond het 
landhuis. Van voren, naar het Zuidwesten, be
merkte men een tamelijk hoog gewelf, steunende 
op pilaren van Corintischen bouwstijl. Voor 
deze zuilengang, verhieven zich hier on daar 
zandhoogten, waar wandelwegen, door rozen- en 
leliënperken afgescheiden, over en langs heen- 
kronkelden. De helling naar de warande was 
met allerschoonste heesters beplant en met bloe
men overdekt, die allengskens schenen weg te

smelten in de natuurlijke groente des heuvels.
De voornaamste poort leidde tot het atrium, 

of de voorkamer. Deze zaal was versierd met 
beeltenissen, welke stonden te prijken in kleine 
missen, in de muren uitgehold. De vloer was 
een wonder van plaveiwerk, zoo kunstig was 
hij uit veelkleurig marmer aangeleid Rondom 
het atrium liep een zuilengang, waar een aan
tal deuren, welke openden op eene menigte 
van kamers, in uitkwamen

Door het atrium gaande, kwam men in het 
psrystilium, waar twee gangen naartoe leidden. 
Dit pzrystilium bestond in een slag van hofken, 
omringd van pilaren, waarbinnen de triclinum, 
of eetzaal, was. Juist in het midden van het 
hofken welde eene bron op van welriekend water, 
dat nederregende in eenen bak, dien men im
pluvium hiet.

Rond dezen fonteinbak, of impluvium, was 
de grond overdekt met gras. Daar stonden een 
aantal vaten op, waar boomkens en bloempjes 
in groeiden en geurden, ’t Was al groen en 
frisch wat men hier zag en rook. Ja, tot rondom 
de pilaren, kronkelden er slingerplanten, die 
in dikke, wiegelende trossen afhingen

Van in de eetzaal kon men gaan tot eene 
menigte kamers, welke bestemd waren voor fa
milieleden en bezoekers. Eene groote zaal, waar 
de staatsmannen in vergaderden, prijkte aan het 
einde van den hof. Al deze plaatsen waren der
wijze gebouwd, dat zij aan alle kanten uitzicht 
gaven op de bekoorlijkste panoramas.

In de slaapzalen kon men geen het minste 
gerucht hooren. Bovendien waren er nog bad
kamers om te zwemmen en zich te wasschen. 
Men vond er ook een gymnasium, om het lichaam 
te oefenen, alsmede eene boekerij, voorzien van 1 
de keurigste werken der voornaamste schrijvers, 
zoowel Romein§che als Grieksche.

belet niet, dat de Standaard van Vrijdag, beweerde 
dat Gezel Dierckens medehuilde tegen het vlaamsch 
spreken Zou dat^ventje nietjweten, dat de vlaamsche 
arbeiders het meest lijden onder het regiem van 
de verfransching Sof doet hij misschien | mede aan 
demokratie ?

De liberale linkerzijde heeft] zijn Braun,^Meche- 
linck, Van Hoegaerde, Deveze, Crick : die kunnen 
met hun waalsche konfraters bet vlaamsch niet 
rieken en hou ion aan « de'foyer de culture » van 
Gent.

Frans Van Oâuwelaert de leider der katholieke 
vlaamsche groep, riep « Gij kent het vlaamsche 
volk niet, gij leeft or niet mede ». Iti de rech
terzijde zijn er ook een paar verwoedde walen : 
zooals een Mabille en Winandy.

Ja erns iets veranderd. De Vlamingen zijn een 
macht geworden in de Kamer. 'Het j gaat er nog 
stuiven.

Qe o n d e rv ra g in g e n  M. Marck.
Ja we zijn zeer tevreden over de ondervraging 

van M. Marck, katholieke volksvertegenwoordiger. 
Hij, als advokaat en gewezen lid van ^het] ]recht 
in oorlogstijd was ten volle op de hoogte. Na 
zijne reis in Duitschland om ons bezettingsleger 
te bezoeken, kon hij vaststellen deze wraakroepende 
feiten voor de Vlamingen : dat er geen burger
lijke rechter zetelt, dat de meeste krijgsauditoren 
geen vlaamsch kennen -  dat vele betichten door 
klerken en gendarmen verdedigd worden, met een 
woord, dat de vlamiugen behandeld worden als 
vreemdelingen. Minister Vandevelde m)est getuigen 
dat de feiten juist waren — en hij voegde erbij 
« die toestand is niet onwettelijk » — Het kan
ons weinig schelen dat zulke toestand wettelijk 
of onwettelijk heet — die schande voor Belgie 
hoeft op te houden. Het moet uit zijn met onze 
jongens te oordeelen ofte veroordeelen door rechters 
die ze niet verstaan en ze te vonnissen zonder 
verdediger.

Artikel 310 : Ontwerp voor de bescherming der 
syndikale vrijheid.

De ministers Delacroix en Wauters hebben Dinsdag 
voormiddag volgend ontwerp ingediend bij de kamer 
van Volksvertegenwoordigers.

Art. 1. — De syndikale vrijheid d w. z. de 
vrijheid van vereeniging voor de studie, de ver
dediging en de ontwikkeling der beroepsbelangen 
wordt gewaarborgd.

Art. 2. — Niemand kan gedwongen worden 
tegen zijn wil deel uit te maken of op te houden 
deel uit te makea van een syndikaat.

Art. 3. — Wie het lidmaatschap van een syn
dikaat aan neemt, verbindt zich te onderwerpen 
aan het reglement van dat syndikaat, alsook aan 
dp besluiten en actiën, krachtens dat reglement 
genomen.

Art. 4. — De Syndikaten kunnen hun leden 
aanzetten eene werkplaats te verlaten, op voor
waarde van de gebruikelijke verwittiging, zoodra 
e'e'n of meerdere werklieden van een ander syn
dikaat, ofwel nietgesyndikeerden, aannemen om 
er te arbeiden op voorwaarden, afwijkend van die, 
welke door de leien van het syndikaat gekregen 
zijn.

Art. 5. — Zullen gestraft worden met gevan
genis van acht dagen tot eene maand of met 
eene boete van 20 tot 200 fr , alle werklieden, 
bedienden, aannemers die zich vergrepen hebben 
aan de syndikale vrijheid door ten aanzien van 
bepaalde personen zich schuldig te maken aan mis
handeling, geweldpleging ot be ireigingen.

- -irt. 6 -  Zullen gestraft worltm inst dazalHa 
straiten de, werklieden, bedienden, bazen'— äänne-.. ' 
mers van werk die het sluiten of de uitvoertnV' 
van arbeids of huurovereenkomst zullen hebben 
afhankelijk gemaakt van de aansluiting of niet aan
sluiting van e'e'n of meerdere werklieden bij een 
bepaald syndikaat.
De Rustplaats der belgische bannelingen.

Het ministerie van Binnenland heeft besloten 
de onkosten op zich te, nemen van het vervoer 
der personen, dia een bezoek willen brengen aan 
de grafsteden van hun in ballingschao overleden 
bloedverwanten. Hoogergenoemd ministerie zal hun 
kosteloos vervoer schenken.

Socialismus.
De goede ouders zeggen : Wij hebben kinderen 

die ons duurbaar zijn als het licht onzer oogen ; 
kinderen; voor wie wij moeten zorgen en werken 
en bidden ; kinderen die wij moeten opleiden in 
eer en deugd, als erfgenamen des Hemels ; kin
deren die ons leven veraangenamen en ons huis 
verheerlijken.

De socialistische staat zou u de kinderen on
genadig uit de armen scheuren, en uwe schoonste 
kroon van het hoofd rukken.

Weg met de edele kinderliefde ! Weg met de

In deze boekerij prijkte eene wondergroote 
kooi, waar honderden vogelen, schitterende van 
purper, en goud, en saffieren, in fladderden en 
zongen.

Rondom het landhuis groeiden heerlijke hoven, 
waarin de kunst al hare wonderheden had 
ten toon gespreid. Men zag er planten en boo
men derwijze afgehakt, dat zij alle mogelijke 
vormverscheidenheden aan het oog vertoonden, 
’t Was even alsof men de natuur had willen 
overtreffen, maar, eilaas ! zooals het maar al 
te dikwijls in kunstwerken gebeurt, men had 
ze beleedigd.

Dieper den hof in, geleek het een waar para
dijs. Hier had de kunst wat zediger geweest, 
en de natuur slechts geholpen. Men vond er, 
nu eens schaduwrijke bosschages, die schitter
den van vogelen, dan weder effene grasvlakten, 
waar beken door heenkronkelden of samen vioei- 
den in vijvers, wemelende van roode visschen, 
of nederstortten tot een bruisenden wetervâl. 
Tusschen bladeren en bloemen heen, blonk het 
van standbeeld op standbeeld.

Nog meer. Daar was een boschje in den hof 
te zien , waar eene dreef van heerlijke platanen 
rond kronkelde Groeiende en bloeiende planten 
slingerden van boom tot boom, van tak tot tak, 
en oyerwelfden dermate de dreef, dat de zon 
er niet kon indringen. Daarbinnen waaide 
het steeds van eene verkwikkende lucht, en 
orgelde het van zangerig gevogelte, en mur
melde het van kabbelende beekjes. Aangena
mere plaats was er wellicht op aarde niet te 
vinden. i

’t Was dan ook hier dat, in de hitte des zomers, 
het huisgezin kwam resten. De geur der bloe
men bekoorde de zinnen, terwijl hat geklater 
van ’t water den slaap verwekte.

Wordt voortgezet.



heilige ouderliefde ! Dat is de kreet van het so- 
cialismus

De redelooze dieren mogen voor huune jongschens 
?orgen ; gij vaders en moeders, zoult uwe hoogste 
vreugde, uwe duurbaarste schatten moeten derven ;

Groote Branden.
Een groote brand heeft Maandag namiddag ge

woed in het college van Marcq-en-Bj,rroeul tusschen 
Eijssel en Eoebaais. Rond 2 ure namiddag zagen 
de leerlingen die op de speelplaats waren groote 
vlammen uit het tweede verdiep opstijgen Het 
vuur zette weldra voort tot de slaapkamers van 
de leerlingen. Het bovenste verdiep is gansch 
vernield.

Tusschen dinsdag on woensdag ontstond nog oen 
schrikkelijker brand te Nijvel. De staatsnormaal
school voor onderwijzers werd geheel vernield en 
’t ergste is dat er’ hier'doodenden gekwetsten zijn 
De brand is uitgebroken rond middernacht, de 
leerlingen werden uit hunnen slaap gewekt toen 
reeds een groot deel van het gebouw in laaie vlam 
stond.

Nadat de pompiers den brand overmeesterd had
den vonden ze de verkoolde lijken van drij leer
lingen. Een professor is bezweken aan zijne brand
wonden, en zeventien leerlingen zijn ook erg 
gekwetst.

R E O H T B Ä N K E N .
Assisen van West-Vlaanderen. — AFSCHUWE- 

LIJKE MOORD TE ROUSSELAERE. — Maandag 
word de 1* zittij I geopend met de zaak ten laste 
van den genaamden Julien Bruwier, wever, te 
Eeghem, oud 23 jaar, en Marie Van Steenkiste, 
echtgenoote Pamphiel D’Haene, huishoudster, 39 
jaar oud, wonende te Rousselaere, beschuldigd de 
1* van beraamde moord, de 2* van diefte en me
deplichtigheid van moord.

Op 24 Maart 1919 Werd de prokureur des konings 
van Kortrijk verwittigd dat om 7 ure ’s morgeus 
in de Braemstraat te Rousselaere het lijk van Oscar 
De Raedt gevonden was. Het slachtoffer was door 
messteken gedood.

Een eerste onderzoek bracht aan het licht dat 
Oscar De Raedt, die met zijne vrouw en zekere 
Marie Van Steenkiste in de 'herberg « Nouveau 
Passage », Dweerstraat. te Rousselaere, woonde, 
den1 Zondag 23 Maart, rond 8 ure ’s avonds, van 
huis weggesraan in srezelschap van Julien Bruwier 
en Pieter Van Steenberghe

Volgens de verklaring zijner vrouw was hij rond 
10 ure in dronken toestand te huis gekomen, had 
ruzie tegen haar gemaakt en haar geslagen. Zij 
was naar boven gegaan en dan, terwijl De Raedt 
met Bruwier, Van Steenkiste aan het klappen was, 
gevlucht bij hare zuster waar zij den nacht door
bracht ; ’s anderendaags om 7 3/4 ure, had zij 
vernomen dat haar man dood gesteken was.

Op het slachtoffer werd slechts fr. 3.30 gevonden.
Bruwier was verdwenen ; zware vermoedens rust

ten op hem.
Op 31 Maart werd Julien Bruwier aangehouden 

te Wynghene, hij was heel in nieuw gekleed. 
Men vernam dat hij de week te vore i twee'hem- 
den en een nieuw kostuum van 140 fr. had ge
kocht, dat hij zich ook te Brugge een nieuw paal
schoenen van 80 frank en 10 dagen vroeger een 
militair kostuum voor 100 fr had aangeschaft.

Op 5 April deel Pier Van Steenberghe, steeds 
aangehoudon, aan den onderzoeksrechter beslissende 
verklaringen. Hij maakte namelijk bekend dat hij

J _____  in het huis van Deckmyn, door Bruwier een been-
iv è rw aChtèfi T'orsmes had zienjpakken. 
k- Bruwier, verklaarde dat het Marie Van Steenkiste

was die hem gevraagd had om De Raedt te doen 
* verdwijnen. Toen De Raedt ten gronde lag had

hij hem twee brieventesschen afgenomen en ze 
met het geld dat zij bevatten aan Marie Van Steen
kiste afgegeven. Deze had hem dan, 60 > fr. gegeven.

De vrouw De Raelt had ook gevraagd, zegt hij, 
haren man te doen verdwijnen en zou hem ook 
iets; gegeven hebben.

Het is in deze omstandigheden dat -  ook tegen 
Marie Van Steenkiste een aanhoudingsmandaat werd 

, afgeleverd, maar zij loochende de aangetijgde fei
ten. Zij hield de herberg « Au Nouveau Passage » 
met De Raedt omdat de policie haar verboden had 
herberg te houden, deze was op naam van De Raedt. 
De opbrengst was om haar en hare twee kinderen 
en De Raedt; en zijne vrouw te onderhouden. Het 
overige was voor haar; nooit werd er eenige reke
ning gehouden.

Door den voorzitter ondervraagd, verklaart Bruwier 
nog nooit gestraft geweest te zijn, maar bekent 
dat hij te Rousselaere en mnliggende geene goedé 
faam bezat. De herberg « Nouveau Passage », door 
het slachtoffer en Marie Van Steenkiste gehouden, 
was volgens hem de vergaderingsplaats van alles 
wat niet docht. Verder herhaalde hij zijne ver
klaringen die hij tijdens het onderzoek deed.

Marie Van Steenkiste, op hare beurt ondervraagd, 
loochent bijna alles. Zij had dikwijls woordenwis
selingen met De Raedt, doch hij had haar maar 
ée'nmaal geslagen, en dit als hij dronken was. 
Nooit heeft zij aan Bruwier geld beloofd om De 
Raedt te vermoorden, want zij had geen geld en 
trok zelfs een hulpgeld.

Vervolgens werd M. Dr Ameye, van Rousselaere, 
gehoord, die de lijkschouwing van het slachtoffer 
gedaan heeft. Eerst had De Raedt een revolverschot -  
met geweerkogels geladen -  ontvangen in het lin
ker oor en vervolgens had de moordenaar hem de 
keel afgesneden met zulk geweld, dat het mes 
tot tegen den ruggraat was gedrongen.

De volgende getuige is M. De Brabandere, on
derzoeksrechter te Kortrijk Hij geeft ongunstige 
inlichtingen over het gedrag vail Marie Van Steen
kiste ; de herberg werd verkeerd door al wat slecht 
en gemeen was. Volgens deze getuigenis zo« zij De 
Raedt hebben doen van kant maken omdat hij 
meer en meer meester wilde spelen in het huis
houden .

Sterfgevallen
Verleden week is overleden den Heer Henri 

Soetaert, gemeenteraadslid en sedert 27 jaren 
Schepenen der gemeente Ledeghem Hij is 
schoonbroeder van den heer Henri Vandekerck- 
hove-Soetaert, lanbouwer te Ledeghem, geboor
tig van Iseghem. ___

Zondag 2 Februari is alhier overleden den Heer 
Joseph Strobbe-Van Halst, hotelier en convoyeur, 
geboren te Emelghem den 2 Maart 1868. Ge
durende den oorlog had hij het hard te ver
duren en de duitschers deden bij hem menigmaal 
huiszoeking. Dit is voorzeker de oorzaak zijner 
vroegtijdige dood 

Aan de achtbare familien bieden wij onze 
innige deelneming.________

Woensdag morgend zijn de pleidooien begonnen. 
M. Delescluze, prokureur des Konings, ziek geval
len zijnde, was het M. VERVAET, subSituut die 
hem verving en het rekwisitorium uitsprak. Zeer 
krachtdadig somde het openbaar ministerie al de 
feiten der beschuldiging op en bewees dat de eerste 
beschuldigde Julien Bruwier zonder verontschuldiging 
was. Zeggen en beweren, zooals hij doet : dat hij 
gehandeld heeft onder den invloed der ophitsing 
van Marie Van Steenkiste en van het beloofde 
geld voor den manslag, zijn loutere voorwendsels 
om do straf te verzachten.

Wat Marie Van Steenkiste betreft, niet alleenlijk 
wordt hare plichtigheid vooruitgezet door zekere 
omstandigheden in haar gedrag ten tijde der mis
daad en door de stellige beschuldiging van Jul ien 
Bruwier, maar ook nog en meest door zekere ge
tuigenissen die hoegenaamd geen twijfel laten, 
vooral deze van Demeulemeester, die hier koelbloedig 
en kalm is-koraen bevestigen dat Marie Van Steen
kiste hem voorgesteld had Deraelt van kant te 
maken voor de som van 1,000 fr.

Het openbaar ministerie eindigde met te ver
klaren dat deze schromelijke misdaad niet mocht 
ongestraft blijven en deze ten opzichte van de goede 
orde en van de samenleving diende ten strengste 
beteugeld te worden.

Mr VAN CALOEN, van Brugge, droeg vervolgens 
de verdediging voor Julien Bruwier. Hij pleitte de 
verzachtende omstandigheden, Bruwier steeds be
weer hebbende dat hij gehandeld had zonder voor
bedachtheid en onder den invloed der ophitsingen 
van Marie Van Steenkiste.

Daarna was het de beurt van Mr VAN LEYN- 
JSEELE, van Kortrijk. Deze, trachtte de onschuM 
jte  bewijzen van Marie Van Steenkiste. Geene an

dere bezwaren, zegde hij, wegen op kaar dan de 
^verklaringen van den eersten beschuldigde en van 

Demeulemeester. Deze verklaringen zijn niet' aan
nemelijk, ze zijn onwaarschijnlijk : indien Bruwier 
zegt dat Marie Van Steenkiste hem geld beloofd en 
gegeven heeft om de misdaad'te plegen, het is al
leenlijk om zijne plichtigheid te verminderen.

De verdediger eindigde met de vrijspraak van 
Marie Van Steenkiste te vragen

Er werden acht vragen aan de verzwoornen ge
steld. Bruwier werd plichtig verklaard aan vrij- 
Willigen doodslag, met verzachtende omstandigheden 
voor zijnen jongen ouderdom.

Marie Van Steenkiste als mededaadster door 
kuiperijen, met verzachtende omstandigheden door 
afwezigheid van voorgaande veroordeelingen.

Bruwier werd veroordeeld tot EEUWIGDÜREN- 
DEN DWANGARBEID; Marie Van Steenkiste tot 
10 JAAR OPSLUITING.

STADSNIEUWS.
Zondag nacht rond 11 u liepen 2 dronken kerels 

zekere 19 jarige M A. wonende Nederweg en de 
18 jarige G H. wonende Ameyestraat, luidkeels 
zingende, in de Rousselarestraat

De nachtpolicie die hun aanmaande wat kalmte 
te wezen, werd onthaald op smaadwoorden. Beide 
kerels werden dan bij den kraag gevat en tot 
hunne nuchterheid opgesloten.

Beurs van Brussel.
61.50
61.60 tot 61.80 

100.00

Belgie leening l 8 reeks 
» » 26 reeks

Schatkistbous 
Nationale herstelling 95 60
Gemeente krediet 4 1/2 °/° 95.50

» » 4 °/o 79.00
» » 3 "/o 63 00

W ISSELK O ER S.
Parijs 98 50 tot
Londen 47,77 »
Keulen 14.50 »
Amsterdam 530.00 »
New-York 14.55 »
Italie 80.00 »
Madrid 228.00 »

99 00 
48.02 
16 50 

540.00 
14.65 
84.50 

232 00

WINKEL-St-ELOI
V'erleden Zondag en Maandag gaf de Tooneel- 

gilde « Deugd en Vreugd » haar jaarlijksfh avond
feest, op den spïl wijzer stonden er drij stukken : 
« Vergeten en Vergave» » door Palmer Putman, 
drama in drie bedrijven, « Dood en .niet Dood » 
blijspel in één bedrijf, en « De Avond voor den 
Wapenstilstand ».

Ds tusschenakten waren vervuld door stukken, 
gespeeld doer onze katholieke fanfaren, en door 
zang, met begeleiding van piano. Zwar» taak voor
waar, en lastig werk ! ’ t Spel begon om 4 uren, 
en eindigde om 8 1/2. Die die stukken kent moet 
getuigen dat de keus goed was. Het drama is 
boeiend ; te zeer realist cn zelfs met eene socialiste 
slrekking zou men zeggen,maar men wordt algauw 
gewaar dat de richting van ’t stuk geheel loffelijk 
en zsdelijk is ; het werkt af in kristelijken zin ; 
de einddruk is gelegen in de woorden van ’t drama 
zelve : vergeten en vergeven. De eerste kluebt is 
wel, maar de tweede is prachtig en geheel heden
daags. Ook doet zij de ronde van Vlaandéren, en 
wordt overal met buitengewonen bijval opgevoerd. 
Volk ! Geheel Wynkel was daar, en nog vele 
vreemde liefhebbers, zooals eene tooneelgilde van 
’t omliggende met eene sterke afveerdiging, en 
menige anlere toeschouwers, de zaal zal bomvol, 
’t Bîste weere van de wereld. Helder maneschijn, 
geen koud; de wind en de regen waren voor nen 
koer t’htiis gebleven. Iederereen is naar huis ge
gaan meer als voldaan. Da rollen waren kloek 
gehouden, wel uitgewrocht en goed afgeteekead. 
Het zou onmogelijk zijn eene kritieke beoordeeling 
te geven over, iedere rol in ’ t bijzonder ; zelfs om 
niemand achter te laten, en om de nederigheid 
van onze brave spelers niet te kwetsen, zal ik'niemand 
noemen,, maar in ’ t algemeén moet ik bekennen, 
dat de opvoering iedereens verwachting v̂er overr 
troffen heeft. Men heeft hier niet te doen met be
ginnelingen in ’ t vak, maar met echte kunstge- 
vormle spelers, en ’k zegge rechtuit dat er daar 
meer als één zou gevonden worden, die eene heerlijke 
rolle zou vervullen in i«vers eenen Vlaamschen 
Schouwburg van onze groote steden. Een bloempje 
wil ik vesten op iemand op wien er nooit niemand 
peist, die zelve onzichtbaar is, maar die eene lastige 
rol vervalt, en d-oorzaak is dat alles goed van 
stapel loopt, ’k noeme den « inblazer ». Of hij 
gezweet heeft, en of hij nu blijde is ! De kapping 
was sober, maar natuurlijk; de kostumen ofschoon 
niet rijk, leden geen opspraak; de verlichting wat 
primitief, maar ja, wat wilt gij ! de gaze en do 
electriek en willen maar niet komen op de parochie. 
Iedereen nochtans verlangt er naar. De opschikking 
of de decor van don theater, volgens den tijd en 
de middels, ’ t Muziek vloeiend en gepast, ’t Is 
verloren, ’t muziek moet er zijn ; ’ t verheft alles. 
En de Winkefnaars zijn fier over hun muziek ; 
en met reden. Do uitspraak der spelers bezorgd 
en geschaafd. In één woord een welgelukl feest. 
Wij nemen deze gelegenheid te baat om te be
danken al dezen die, ’t is gelijk onder welk opzicht, 
het hunne bijgebracht hebben, om dit prachtig 
avondfeest voor te bereiden, te leiden, in te studeeren 
en ten uitvoer te brengen.

Woensdag namiddag bemerkte Victor Pattyn, 
vluchtoling, wonende op een der kamers van 
’t kasteel van M. de Baron Gillès de Pélichy, 
door het venster’ dat eene vrouw neergezeten aan 
den oever van de wal, zich langzaam liet in het 
water glijden. Hij verliet zijne kamer en 'snelde 
ter plaats en kwam juist op tijds ; hij kon de 
vrouw nog bij de haren vastgrijpen en trok ze 
uit het water, dit in weerwil der ongelukkige die 
smeekte haar te laten sterven.

Het was eene 70 jarige vrouw, verblijvende in 
het onderlingengesticht alhier, die door Pattyn en 
andere toegesnelde personen, op eene" kar aldaar 
werd teruggebracht.

Gisteren morgen werd 'door de gendarmen, een 
wagen geladen met 6000 ks koper (oorlogsbuit)
aangeslagen, langs de kalsijde van Iseghem naar 
Rou8selare aan Cachtem statie.

De geleider zekere C. T. wonende te Emelghem 
werd aangehouden.

De politie heeft hier gisteren morgen eenig'e 
honderden kilos koper en lood aangeslagen bij 
een voddenkoopman. Ook al oorlogsbuit.

Orde in de Statie.*
(Ingezonden).

In het laatste nummer van I)e(n) Iseghemnaar
lazen we, hoe onze achtbare Heer Statieoverste
wist de órde te d o e n  eerbiedigen, en alle?menschen 
van orde en tucht zullen instemmen met den 
verslaggever van die gebeurtenis, als hij den 
Heer overste om zijne houding looft

Zon de Heer'statieoverste dan ook niet eens zijn 
gezag of, als het in zijne bevoegdheid niet komt, 
ten minste zijn invloed doen gelden, opdat s avonds 
hij het uitgaan der statie zwakkere personen geen 
gevaar loopen samengeperst te worden door de 
groote drukte, die somwijlen' uitgeoefend] wordt. 
Daar is alles... behalve orde.

Zou Hij er ook kunnen voor'zorgen, dat bij 
Zon- en feestdagen de menschen, die op zulke
dagen wat in grooter getal uitreizen, wat rapper 
besteld worden en dat geen gevaar besta op den 
trein niet te komen bij gemis aan koepon.

BOOMTEELT.
Zondag 8 Februari. — Lessen over kweek 

van peer- en appelboom met vrije en gebonden 
takken — soorten volgens ligging — aard van 
grond en voor handel Vorming der boomen — 
snoeïng en onderhoudzorgen.

.C INEMA OER CONGREfiATIEZAAL.
Op Zondag 8 en Maandag 9 Februari

van af 6 1/2 uren ’s avonds
G E Z E L L I G E  B I J E E N K O M S T

SPELWIJZER :
1. De lotgevallen van Védrines, Drama in 3 

deelen.
2 . De vreeselijke ClifJ, Conv-Boy in 5 deelen
3. Keystone, Klucht in twee deelen

De Plaatsnummers aan 1.50 fr. worden ver
huurd in de Congregatiezaal tusschen 11 tot 
12, of 1 tot 2 uren ; de OVER8 LHVENDE 
van af 6 ure.

’ t B e g in t  s t ip t  te 6 1 /2 uren .

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN :

: "f30. Leon Hinnaert, zv. Franois en Juliaaa 
Verholle. — 31. André Provoost, zv. Constantin 
en Irma Capelle. — 32. Emile Holvoet, zv. 
Juliaan' en Gabrielle Debil. — 33. Gabrielle 
Vanhoutte, dv. Robert en Irma Bigler. — 34. 
Michel Bmyneel, zv. Henri en Celina Vande- 
walle. —  35.t Achiel Horré, zv. Constantin en 
Helena Beernaert.

STERFGEVALLEN :
18. Emile Lefere borstelm., 31 j. echt. Cecila 

Deherdt.— 19. Joseph Strobbe, hotelhouder, 52 j 
echt. Maria Van halst. —  20. Catharina Deb ruyne, 
zb. 87 j. wed. Charles Van Iseghein. — 21. Eniiie 
Holvoet, 3 d. zv. Juliaan en Gabriella Debil. — 
22. Leonie Vandendorpe, zb. 73 j .  dv. Vinoent 
en Rosalia Verledene. — 23. Marcel Deblock, 
zb. 48 d. zv. Julius en Magdalena Vanhaver- 
beke.

HU WELIIKEN :
21. Oscar Buyse, vuurstoker, 34 j, met Maria 

Vervaecke, huisw. 30 j. — 22. Aug. Deschee- 
maeker, autovoerder, 28 j. met Jeanne Mad
dens, corsetin. 25 j. — 23. Henri Lezy, schoenm. 
36 j. met Emma Vanhaverbake, huisvr. 23. 
j — Maurice Demuynck, werktuigm 30 j. 
met Magdalena Devos, bottienstekster, 27 j 
Camiel Devyver, steenkapper 23 j. met Emtna 
Vanhaverbeke huish. 23 j.

L E K T D E L E D E
GEBOORTEN :

Angeline Lambrecht, dv. Hector. — Mar
guerite Guyllemyn, dv. Cyrille.

STERFGEVALLEN :
Cyrille Hoorne, 12 ‘weken.

HUWELIJKEN :
Remi Debrabandere en Plavie Boone. —  George 

Laperre en Elisa Vanoutryve. — Camille Ri
gole en Romanie Wittouck. — Louis Delbeke 
en Elvira Vandenbroucke. —  Cyrille Mareel, 
en Marie Verschaeve. — Richard Baert en 
Marie Lafaut.

K O N I N K R I J K  B E L G I Ë

MINISTERIE VAN FINANCIËN

BTNNENLANDSCHE LEENIN G  5 °
van 2,500,000,000 franken, met premie.

K APITAAL De leening bedraagt 2 1/2 milliards franken vertegenwoordigd door 5,000,000 obligatiën 
van 500 franken ieder, verdeeld in 5 reeksen van 1,000 000 titels

INTEREST : De obligatiën worden uitgegeven met genot v»n interest van af 15ste Mei 1920.
De interast is bepaald op 5 °/o ’s jaars, betaalbaar bij halfjarige koepons van fr. 12,50,

den 15en Mei en den 15en November, en waarvan de eerste vervalt den 15en November 1920.
De titels houden op interest voort te brengen van af den dag voor hunne terugbetaling vastgesteld.

AFLOSSING ! afJ0S3'ng der leening zal geschieden in 75 jaren bii middel van trekkingen: de 
-  u ii' il t —  trekkingen zullen plaats grijpen ieder jaar, den l en Maart en voor de eerste maal den 

len Maart 1921. De titels zullen tot terugbetaling geroepen worden bij groep van 50 obligatiën; ieder jaar zal 
voor elke reeds een gelijk getaal groepen door de trekking aangeduid worden.

D e u itg e lo ten  tite ls  zu llen  te ru g b e ta a ld  w o r d e n  m et eene p re m ie  van  5 0  ° /o

dus aan 7 5 0  fra n k  v o o r  eene o b lig a t ie  van  5 o o  fra n k .
.De terugbetaling geschiedt den 15en Mei volgens op de trekking; de uitgeloten obligatiën hebben recht 

op den koepon die op dien dadum vervalt.
De Staat ontzegt zich het recht over te gaan tot alle vervroegde terugbetaling vóór 15en Mei 1940, Van 

dien da,tum af voorbehoudt de Staat zich het recht over te gaan tot vervroegde terugbetaling der nog in om
loop blijvende obligatiën; in zulk geval zullen de titels allen terug betaald worden aan dezelfde som, het is te 
zeggen, het kapitaal van 500 frank vermeerderd met de middelmatige waarde der premiën teruggebracht, aan 
de tax van 5 % , tot den datum vastgesteld voor de vervroegde terugbetaling. — '

De interest en de aflossingspremie worden vrijgesteld van de huidige 
of toekomstige belastingen.

D e  o p e n b a r e  i n s c h r i j v i n g  z a l  g e o p e j i d  z i j n  v a n  d e n

Donderdag 12n Februari tot -  en inbegrepen -  den Zaterdag 6n Maart.
Uitgevingsprijs : 4 9 9  fr .

100 fr.
3 9 9  fr.

per titel, betaalbaar als volgt:
b i j  d e  i n s c h r i j v i n g r.

d e n  1 5 en M e i  1 9 2 0 .
Mochten de inschrijvingen het getal der uit te geven j,itels overtreffen, dan zal er tot verdeeling overgegaan 

worden.
De binnen de vijf dagen niet verrichte stortingen zullen met interest berekend aan ô °/o vermeerderd worden. 
Er zal aan de inschrijvers bij hunne tweede storting, het is te zeggen den 15en Mei 1920, een 'voorloopige 

titel overhandige worden, voorzien van twee halfjarige interestköepoas beurtelings vervallend den 15e” November 
1920 en den 15en Mei 1921.

De voorloopige titels zullen deelnemen'aan de trekking van l 5ten Maart 1921; zij zullen geruild worden, 
zondei overeenkomst van nummers, tegen bestendige obligatiën die alleen zullen deelnemen aan de trekking van 
Isten Maart 1922 en aan de volgende trekkingen.

M E N  S C H R IJ F T  IN K O S T E L O O S  :

H) de Bank ^ C R É D IT  FONCIER D’ ANVERS „  Rousselaerestraat 25 ISEGHEM. 

BULTIJN VAN INSCHRIJVING.
De ondergeteekende 

wonende te _____________ straat, nT

begeert een abonnement op de Gazette * De Isegh em n a ar » voor het jaar 1923. Bedrag 6  fr .

HANDTEEREN,



Opening der Nijverheidsschool
te IS E G R IM .

De insohrijviflg voor de Jessen van teeken'en, 
rekenen, meetkunde, Fransch- EngelsCh- en 
Duitschleer, boekhouden en stoom tu iglciding zal 
plaats hebben binnen de lokalen der Nijver
heidsschool, de Pelichystraat, op Zondag 8 
Februari vaa 9 tot 10 ure voormiddag.

De bestuurder,
J. Vercoutere.

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.

BEMVOL SPIRITISMS.
( Vervolg)

In een vorig nummer sprak « De Iseghemnaar » 
van de uiterst beroemde Miss Florence Cook die 
drie jaar lang, de schim of den geest van Katie 
King deed verschijnen voor den wereld-beroemden 
proffessor Crookes en meer anderen. Na drie jaar 
nam de geest afscheid na aan haren medium Miss 

-Cook nen klinkenden afscheidzoen te hebben ge
geven. Gelukkig kwam de geest weder in 1879 
en 1880 en gaf eene reeks zittingen. Doch eenige 
heeren kregen achterdocht : niet heel galant wat 
ze deden ! In de Séauce van 7 Januari 1880, 
sprongen ze oavervva - inar den schim toe en 
stekten den geest bij lijf'en  ziel vast : hij had 
vel en beenen lijk de ailedaagste mensch en was 
niemand anders dan Florence Oo;)k zelve, in levende 
lijve, ondertusschen Madame Corner geworden, — 
Hoe een geleerde en verstandig mensch lijk prof
fessor Crookes-zich algelijk drie jaar lang bij den 
neus liet leiden door een meiske van 20 jaar oud ! ?...

* * *
Miller was ook medium en hij hid zoo verba

zend veel .perisprit dat hij drie, zelf vier geesten 
tegelijk deed opkomen. Nen keer, waarschijnlijk 
bedwelm! door zijn eindelijk succes, had hij eenige 
stukken fijn neteldoek van phosfoor doortrokken, 
achtergelaten in den toilet kamer zij oer geesten. 
Bij na kir onderzoek ontdekte men allerlei goochel- 
gedoe : verkensblazen, gephosphoreerd neteldoek, 
witte en zwarte miskers, baarden, snorren enz.

** *
Buguet was schimmenfotograaf te Parijs. Mitsga

ders een bepaald somaieken te betalen — die mensch 
kon niet gratis werken — kon eenieder het por
tret hebben zijner afgestorven bloedverwanten. Zoo 
kwam een kruidenier van Montreuil-sur-Mer het 
portret bestollen van zijn elljarig kind dat over
leden w’as. Een medium riep den geest op .̂van het 
kind en Buguet photographeerdo. Kort nadien be- 
*<wam de kruidenier het gevraagde beeld. Zijn kind 

' noest in de andere wereld fel gegroeid zijn, aange- 
zieu het op zijn portret, een flinke vent was geworden 
van roud de vijftig jaar. De kruidenier nam de 
grap kwalijk op en spande een proces in tegen 
Buguet. Vandaar een onderzoek door de heeren 
van het parquet die ontdekten allerlei poppen in 
lijkkleed en een aantal koppen van oude photo- 
graphieen afgekuipt en op karton geplakt. Hot 
gebruik daarvan was klaar. Voor slot van rekening 
kreeg Buguet als afcroggelaar, oen jaar gevang' 
en 500 frs boete.

** *
Nog veel dergelijke gevallen zouden wij kunnen 

aanhalen. Maar we peizsn dat de hier bo.en aan
gehaalde feiten voldoende zijn orn te houden staan 
dat vele zoogezegde mediums of geesten oproepers 
anders niet zijn dan rappe goochelaars of grappen
makers. Ten andere, meermxals hebben rijke lieden 
ene premie uitgeloofd aau den medium die in 

bepaalde voor waarden zijne kunstgrepen zou uit
werken. Nooit wierd dergolijke voorstel aanveerd 
oftewel de medium mislukte In 1918 toen de be
ruchte medium Eusapia Palatino te Parijs verbleef, 
beloofden de heeren Gustaaf Le Bon, Darieux en 
priiïs Roland Bonaparte 3900 frs voor den medium 
die in volle of tea minste in voldoende klaarte een 
gewicht kon verplaatsen van de eene tafel op eene 
andere zonder stoffelijke aanraking.

Na verscheidene maanden wachtens wierd de 
prijskamp gesloten : geen een medium had zich 
aangeboden.

Te naaste keer spreken wij over echt spiritisme 
en geven terzelverttida het oordeel van de kerke.

QUD-STRIJDER3BOND -  ISEGHEM

Feestzaal “  OMS G1L0ENHU1S „
OPVOERING VAN

DO LLE HANS
door F abricids.

Nederlandsch Indisch Soldatendrama
opgevoerd door het Kunstgezelschap van den V. O. S. 
bestaande uit Kunstenaars van don Nederlandschen 
Schouwburg van Gent onder de leiding van Staf 
Bruggen.

Gezien den overgrooten bijval en om te beant
woorden aan de talrijke aanvragen der tooneol- 
liefhebbers van d9n omtrek werd er besloten het 
stuk boven de twee reeds aangekondigde AVOND- 
VERT00NING£N van Zondag 15 en Maandag 16 
Februari, eene

D A G V E  R  T  O  O  N  I N  G
te geven op ZJN0AG 15 FEBRUARI
B u ree l o m  6  u re . — g o r d i jn  o m  ^ u re .
PRIJZENDER PLAATSEN : Voorbehoudone 5.00 fr. 
Eerste pl. 3 fr. — Tweede pl. 2 fr. — Derde pl. 1 fr.

Kaarten zijn op voorhand te bekomen ter druk
kerijen Nonkel-Strobbe- Vandommele.

Er wurden niet meer kaarten verkocht dan er 
tJüovuiu.oaar zijn. — Men zorge dus in

tijds.
«%

•STADSFANFAREN - ISBG-HEM

-  M U Z I E K G O N C E R T  -
door leden der |Maatschappij

o p  Z O N D A G  2 2  F E B R U A R I  1 9 2 0
om 5 ure, in den GOUDEN LEEUW

V o o rb e h o u d e n e  p laatsen  2 fr ., T w eed e  1 fr.
Kaarten zijn van heden af te bekomen bij 

M. J. VERHAMME, Marktstraat

M A R K T P R I J Z E N .  '
KORTRIJK, 2 Feb. - -  Haver, 100 tot 105,

peerdoboonen, 90 tot 95; aardappelen, 19 tot 20;
koolzaadolie, 500 tot 505 ; lijnzaadolio, 500 tot 505 ; 
koolzaad, 200; lijnzaad, 205; koolzaadkoeken, 57 
tot 57 ; sodanitraat, 125 ; ainmoniaksulfaat, 200 ; 
chicorei 550 tot 600; duivenboonen, 68 tot 70;
hooi 32 tot 37 ; strooi, 23 tot 26.

Vee : koeien, 12; veerzen, 10; stieren 6 ; ossen, 9.

G ev ra a g  In belangrijke Schoenfabriek
te Tiiielt, MEESTERGAST, als werkuitgever, 
vlaamsoli en fransch. Goed op de hoogte van 
’t Patronenmaken. — Schrijven naar ’ t bureel
van ’ t blad D j Iseghemnaar.

A .  G offin  
M . D e v iq n e  

M a y . D e R üd dek  
V an  D bu n en  

' Closson 
D e v iq n e

Gevraagd goede ea deftige Meid
kunnende wel burgerskeuken. GOEDE LOON. 
Onnoodig zich aan te bieden zonder goede ge- 
tuigschriften of aanbevelingen — Zich te wenden 
ten bureele van dit blad.

OPENBARE VERKOOPINO 
van een nieuwgemaakt

W O O N  H U I S
dienstig voor Beenhouwerij 

t e  I S E l H S t f ,  H o n d s t r a a t .

De Notaris VANQEM99RTELE verblijvende te 
Iseghem, zal openbaarlijk te koop bieden, het 
volgende goed :

STAD ISEGHEM. — Hondstraat.
Een nieuwgemaakt zeer gerievig Woonhuis, 

ten dienste van beenhouwerij, met afhankelijk
heden en 1 are 34 centiaren erve, gekend ten 
kadaster sectie A, num:ner 66 b, palende zuid 
de Hondstraat, en noord met uitgang in de 
Statiestraat.

Bewoond door M ic h e l  DRIESENS, tot 1 
Maart 1920,

lj2  O O instelpenning.
ZITDAGEN :

INSTEL Vrijdag 13 Februari 1920,
OVERSLAG Vrijdag 27 Februari 1920,

telkens om 3 ure namiddag, in de gehoorzaal 
van het Vredegerecht, IN DEN HERT, te 
iseghem, Marktstraat.

u u m m m i
JUWEELEN,— BRILLEN

P H O  Ÿ O G r R A P H Ë â

OP ZONDAG 15 FEBRUARI

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

n  o  o j 3  e :  m  s  1 ■-
29, R o js î j l a r j î î f a a l  ISEGHEM.

Opvolger'A, M O E N A E R T
Groote keus nieuwe artikelen 

B ijzon der w a rk h jis  v o o r  harstellingen

Boekhandj! J. DE BUSSCHERE-BONTE  
Rousselarestraat, 95, ISEGHEM.

B O E K E N N IE U W S
Komt te verschijnen :
« Zes Grands Belges » eene merkweerdige reeks 

van kleine uitgaven met portret, in ’t fransch opgesteld 
en de levensbeschrijving bevattende van de beste en 
de’gewaardeerste Belgische schrijvers en kunstenaars. 
Onder deze uitgaven zagen reeds het licht de volgende 
levenschetsen :

1 fr . per aflevering.
1° Emiel Verhaeren door
2° Constantin Meunier »
3° Guido Gezeile »
4° Adolf Quetelet »
5° Roland de Lassus »
6° Thomas Vinçotte »

Ook verschenen :
Les leçons morales delà guerre, A. Vermeersch, 

S. J. met voorwoord door den Heer Emiel Beco Gou
verneur der provincie Brabant.

La Croisade entreprise contre les mauvais cinémas 
pendant la guerre door Emiel Beco, Gouverneur der 
provincie Brabant.

L i leçon de la guerre au point de vue des 
habitations à bon marché.

Avant-projet de loi sur l'apprentissage obliga
toire door Albert Soenens.

P I A N O S

Verkoop — Verhuring 

Verwisseling 

— Stemming — 
en Herstellingen van 

allen aard.

GROOTE KEUS VAN 
*■ A . C H E t © E « Ê N  <-

en phonographe platen

M u z i e k -  e a  M u z i e k i n s t r u m e n t e n

H a r m o n i c a s  in ’t groot en in ’ t klein
BIJ

J. Glem3])t-Glem3ût
2 0 , G^nisîraat, ISEGHEM.

LED ER H AN D EL

V A LÈ R E  U R ID O N
K aornm irk!, 15, ISEGH EM .

— CROUPOMS — 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 ..

Alle SßhoBarnikePäbaaojdigliedea.

Agent der
Schrijfmschienen “ UMOERWOOD „

BRAND- ea O l f t t f ï ï r i U U g U I i U
“  L s  s  P a t r o n s  B a n n i s  „

BELGISCH MAATSCHAPPIJ van eersten rang 
gesticht in 1887.

G R É D I T  F O N C I E R  D ’ f t f l l / E R S
Naa,nloD33 Miitssliappij — Kapitaal 3 . 0 0 0  0 0  0

SpnrMjss 3.8) J/J, 1 9/0, 4.25 0/0 ea 4.50 Ö/O, vrij van lasten.
DE°OTREKENINGEN A AN  ZEBR VODR.DEZU.GE VOORW AARDEN  

D a z a  B a n k  a a n v a a r d t  r a a d s  d a  i n s c h r i j v i n g e n  
-------------  o p  d e  B E L 3 - I S 3 H H 1  B IN 'S T E U X L . A .T X 0 3 3 H Q  L i E E N I N a  -------------
OBLIGATIES van 530 fr. walke uitbetaalbaar zijn. met eene premie van 59 0/0, ’t zij aan 750 fr.

Verdere inlichtingen kan men bekomen b ij

M . P h . VERBEKE 9 B e s tu u r d e r .
Rousselarestraat, 2 5 , ISEGHEM.

B O E K -  e n  S T E E N D R U K K E R I J

J . D E  B U S S C H E R E - B O N T E
B a re e l der G a ze tte  « D 2  ISEGrJ-I EiVI N  A. A.R »

Affi;)iea m ît plans voor verknopingen 
Program m é voor Feesten 
Facturen, Memorandums 

Hoofden van Brieven, Enveloppen 
Spijskaarten, Trouwbrieven, Rouwbrieven 

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

^  Likeuren, Chocolat, Chicorei, Tabak, enz. ^

P A . B  K I E K  v a u  P A . P I E R E N T  Z 4 K K G N
Registers, Bum lgerief, E n n l l ig i  Papier, FaaliisisirtHcilen, M irojaiiterie, enz.

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
ü lle g ’oederen  

W itte en Fantasieartikelen
Bijzonder assortiment van 

HEMDEN, COLS en PLASTRONS  
COMMUNIEARTIKELEN

ANTWERPEN’S

BOUW-& HYPOTHEEK BANK
Naamlooze M aatschappij.

Maatschappelijk Kapitaal : 5,000,000 frank.
Zetel : N r i 3 , T w ailfm aandenstraat, A N T W E R P E N .

Waarom uw spaargeld onnuttig in huis be
waren of in roekelooze hooge winstgevende 
spekulatiën plaatsen, wanneer ge zonder waarde
vermindering voor uw kapitaal te vreezen, uw 
geld, terugbetaalbaar op zicht, aan 3.60 %  
’s jaars of vóór 5 tot 10 jaar aan 4 ° /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 :
Nlr Florant Bahaeghs-lVluliar

Gemeenteontvanger,
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, W inckel St Eloi.

Abonneart u op 
DE ISEGHEMNAAR.

CIGAHEJST
i n  >t G R O O T  e n  i n  >t K L E I N  

der bijzonderste en best gekende merken

TE VERKRIJGEN BIJ

Ach. De Gazelle-Vynckne-
nogVil

Rousselarestraat, 109-111, ISEGHEM.

I N  D E  G O U D E N  P L U I M

’ine sinn
de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

Gamiakte Yrouw- ea Kiaderkleederen
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

saline laine, mïiretle en zijde 
-  W ITTE en GEKLEURDE MAMSHEMDEN -

ELLEGOEDEREN, enz.

Huis Ëd.MAES-.NAERT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

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

VERKOOP VAN

Alle slach van Ju waaien
U U R W E R K E N

voar Hearea ea Dam ia ia goad, zilver ea 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 Uarwerken, Goad en Zilveren Juweelea

DEVIS enT£EK*:NIMG wordea op vraag gemaakt 
vaa goad-, zilverea ea diamaatea PARUREN

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS
WORDEN GEGRAVEERD 

ALLES WOflDT TEN HÜIZE 
-  IN VOLLE V E R T R O U W  AFGEWERKT. —


