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MORGEN zondag, 25 April, 
om 4 1/2 ure, komt Staatsmi
nister Vandevyvere naar Ise
ghem, ia de Congregatiezaal, 
eene Voordracht houden over 
de stichting van eene Katholieke 
Kiesvereeniging.

Zie verder 3e bladzijde.

D R U K K E R -U IT G E V E R  :

J. DE BUSSCHERE-BONTE, Rousselarestraat, 9 5 .

EENHEID.
De Katholieke Partij moet al hare 

kracht geven.
Tegenwoordig en zijn er maar twee 

partijen : de Katholieken en de Socia
listen.

De vijanden van Godsdienst en van 
orde staan toch zoo geweldig en zoo 
eensgezind in hunnen strijd. In hunne 
congressen en in hunne werking staan 
ze soms te schelden en te vloeken tegen 
elkaar ; maar hunne congressen eindigen 
met een besluit tot eenheid in de ran
gen, en hunne werking is uitsluitend 
voor de'partij!

De Socialisten en hebben noch Front- 
party, noch Vlaamsch Verbond, noch 
Democraten, noch Middenstanders. Als 
’t op strijden aankomt, ze zijn Socialisten, 
en niets anders.

Tegenover dat leger staan de Katho
lieken.

Maar helaas! ’t Katholiek leger en 
geeft zijne macht niet, het zou kunnen 
veel sterker staan dan het is De Katho
lieken en hebben dikwijls noch eenheid, 
noch durf.

De vier vijfden van ons volk gaan 
naar dezelfde Kerk denzelfden God aan
bidden ; ze doen dezelfde gebeden, ze 
ontvangen dezelfde sacramenten, de eenen 
vuriger dan de anderen, ’t is waar, 
maar allen willen toch leven en sterven 
in hetzelfde geloof.

En is ’t niet jammer dat allen die 
denzelfden Godsdienst oefenen dienzelf
den Godsdienst niet verdedigen?

Bij ’t verlaten van de Kerk en mag 
niemand zijne Katholieke opinie laten 
varen. Katholiek zijn en is geen kleed 
dat men aantrekt en aflegt, ’t omvat 
ook het burgerlijk leven van den mensch.

Geene verdeeldheid in de Katholieke 
rangen. Eensgezindheid is er noodig. 
Eendracht maakt macht.

Godsdienst en onderwijs zijn de groote 
Katholieke belangen.

Alle Katholieken en hebben maar 
ééne politiek : de Katholieke !

Moesten alle Katholieken samenwerken 
te Iseghem, hoe zouden er ooit Socialisten 
kunnen opkomen in Iseghem? Dat is 
waar voor gemeenteraad, voor provin
cieraad, voor Kamers en voor Senaat.

Een tweede fout bij Katholieken is : 
niet durven. Zij en durven niet openlijk 
voorkomen als Katholiek.

De Socialisten trekken door de straten, 
in stoet, achter hun revolutionnair vaan
del, ten aanzien van al die willen kijken.

De weinige Liberalen die er zijn volgen 
soms, in groep, hunne blauwe vlagge.
/ Zij, ze durven tooneu wat ze zijn.

Maar vele Katholieken en durven niet: 
zij en durven geen deelmaken van Katho- 
liftke vereenigingen ; zij en durven geene

Katholieke werking steunen. Zij zouden 
misschien een kalant verliezen !

Flauwe Katholieken, voorwaar !
Alle Katholieken moeten samenwerken 

ter verdediging van hunne Godsdienstige 
en van hunne stoffelijke belangen.

Eendracht maakt macht !

Eene les uit Rusland.
Engeland heeft den weg naar Busland weer 

geopend. Immers Engeland had grondstoffen noodig 
uit Busland. Na de Eagelschen zijn groothandelaars 
uit andere landen in Busland getrokken om dezelfde 
redens.

Wat hebben ze in Busland gevonden ? Goud ? — 
Wel neen ; daar en was geen stuksken goud meer 
te zien. ’t Is al papiergeld, en papiergeld zonder 
eenige weerde.

Koopwaren ? — Ook niet. Het Bussisch volk 
werd niets overgelaten, zoodanig dat het tegen
woordig in de onmogelijkheid is de verwisseling 
van waren aan te gaan.

Het land ligt onbeploegd ; en Busland dat 
vroeger de graanzolder van Europa was, komt te
genwoordig te kort aan zijn eigene bevoorrading, 
en zijn volk verhongerd.

Al de rijkdommen van zijnen grond zijn te niet 
gebracht, en eene halve eeuw van goed bestier 
zal noodig zijn om orde te brengen in den warboel.

Dat is het werk der bolchevisten !
De socialisten riepen triomf om reden van de 

Bolcheviste overwinningen in Busland. Hun doel 
was bereikt : de gronden wierden onteigend en 
de gemeenschap van alles (zelfs voor de vrouw) 
wiord uitgeroepen ! maar de ondervinding heeft 
geleerd dat de socialisten niets anders zoeken dan 
eigenbaat en niets anders geven dau dwingelandij.

Hun stelsel lijdt schipbreuk in Busland waar ze 
meester zijn. Hunne onderdanen willen niet mede, 
ze gaan alleenlijk. door den dwang en voor den 
kogel. Fabrieken en werkwinkel zijn verwoest. De 
werkman wordt behàndeld als een slaaf.

Dt is de vrucht van het socialismus !

De Gouverneur van West-Vlaanderen heeft de 
eer de volgende maatregelen, door den Heer Mi
nister van, Binnenlandsche Zaken genomen, ter 
kennis der inwoners van de door den Staat niet 
aangenomene gemeenten te brengen :

Heropbouw door dsn Staat 
van erg beschadigde of door oorlogsfeiten 

vernielde huizen.
De Staat is genegen om hunne huizen heropte- 

bouwen voor rekening van diegenen die het zullen 
aanvragen, mits afstand hunner rechten wegens 
oorlogsschade door die huizen geleden.

Indien de geteisterde een belangrijker gebouw 
begeert te bekomen dan het geene dat de Staat 
hem moet verschaffen, zoojmoeten plan en bestek 
de bij voegelijke werken klaar doen uitkomen.

Deze kost zal ten laste > van den geteisterde 
vallen, die het bedrag ervan zal moeten in be
waring geven zoodra de uitslag van de aanbesteding 
hem kenbaar gemaakt wordt.

Omgekeerd, zal een enkel gebouw door twee of 
meer minder belangerijke gebouwen vervangen 
worden, indien de geteisterde het verlangt.

In grondbeginsel zal het nieuw gebouw op het 
zelfde perceel heropgebouwd worden waar het tever- 
vangen gebouw gestaan heeft.

De belanghebbend zal den bouwkundige mogen 
kiezen welke hij met het opmaken der herstellings 
of herbouwingsplans zal gelasten.

Indien hij geenen bepaalden bouwkundige ver
kiest, dan zal hem een, door den Gouverneur 
gekozen voorgesteld worden.

Voor zooveel mogelijk ware het wenschelijk dat 
een enkel bouwkundige met het opmaken van al 
de plans van een groep gebouwen die het voor
werp van eene enkele aanbesteding kunnen uitmaken, 
gelast worde.

De geteisterden en bouwkundigen zullen hunne 
aandacht vestigen op :

Ie De belangrijkheid der heropbouwings of her
stellings werken; deze moeten in evenredigheid 
zijn met de te herstellen schade of met het te 
vervangen gebouw.

H^t is niet noodig dat het nieuw gebouw volkomen 
overeenstemme met het geteisterd gebouw. Voor 
de nederigste woningen moet een minimum van 
gerieflijkheid voorzien worden, hoe armoedig ook 
het vernield huis was.

2* De gezondheids en technische voorwaarden.
Het te heropbouwen gebouw moet de gezondheids- 

voorwaarden vervullen welke de plaatselijke om
standigheden en eene redelijke uitgave toelaten.

Op technisch gebied moeten de materialen met 
bijzondere zorg gekozen worden, en de deuren, 
vensters ea trappen, voor zooveel mogelijk, naar 
ie  gewons maten uitgevoerd worden.

38 Het algemeen uitzicht van den bouw, onder 
oogpunt van schoonheid en harmonie met de omrin
gende gebouwen.

Bij de plans zal eene berekening gevoegd worden, 
die zoo nauwkeurig mogelijk in bijzonderheden de 
hoeveelheden der te gebruiken materialen als ook 
het aantal werkuren der verschillende vakken zal 
aanduiden.

De plans indien het herzien noodig is zullen 
door den provincialen bouwkundige herzien worden, 
zullen voor goedkeuring geteekend worden door 
de vertegenwoordigers van beide partijen, en zullen 
bij de akte van overeenkomst gevoegd worden die 
volgens een in het gemeentehuis neergelegd model 
moet opgesteld worden.

Indien de geteisterde voor het sluiten van de 
overeenkomst herstellingen of gedeeltelijke herbou- 
wingen heeft uitgevoerd, zal er van den Staat van 
het gebouw een proees-verbaal opgemaakt worden, 
en er zal aan de geteisterde akte gegeven worden 
der uitgevoerde werkeu.

De geteisterde zal voor de terugbetaling er van 
zijn volle verhaal bij de rechtbanken voor oorlogs
schade behouden. Het zelfde zal geschieden voor 
de werken welke hij verklaart gedurende den 
oorlog uitgevoerd te hebben en die, naar zijn zeggen, 
door eoa nieuw oorlogsfeit vernield werden.

In de uitzonderlijke gevallen waar de geteisterde 
een voorschot zou ontvangeu hebben dat tot weder- 
belegging nog niet gebruikt is, zal hij het beloop 
van dit voorstel moeten ter bewaring storten ; 
die som zal naderhand van de sommen door den 
Staat verschuldigd aan den aannemer wien de 
aanbesteding der herstellings of herbouwingswerken 
gegund is, moeten afgetrokken worden.

Ieder geteisterde die van bovengemelde maatre
gelen zal willen genieten wordt verzocht, aan 
’t gemeentebestuur der gemeente waarop het te 
ïieroouweu liais gestaan heeft, een aanvraag te 
zendt» opgesteld volgens hieronderstaande model :

Aan het College van Burgemeester en Schepenen

der gemeente
De ondergeteekende . . , (naam en voornamen) . .

geboren t e ................. den . ........................................
het bedrijf v a n ................. uitoefende . . . . . . .
. . . .  ongehuwd, echtgenoot v a n ..............‘ (naam
en voornamen) . . echtelijk gescheiden van . . . .
. . (naam en voornamen) . . gehuisvest te . . .
. . . .  straat.................N° . . . verlangt dat de
Staat zijn (of zijne) gebouw (en) staande op het
gebied der gemeente........................ op het perceel
gecadastreerd N" . . . sectie . . . straat.............. .
. . . NJ . . . heropbouwe.

Hij verkiest, om de plannen van het nieuw ge
bouw op te maken M. de Bouwkundige..............
(naam en voornamen) . . wonende t e .....................
straat................. N° . . . (ofwel) hij begeert dat
de H. Gouverneur eenen bouwkundige aanstelle om 
de plannen van het nieuw gebouw op te maken.

Hij verbindt zich, in geval zijne aanvraag 
goedgekeurd wordt, van al zijne rechten tot on
roerende oorlogsschaden wegens de vernieling van 
het te heropbouwen gebouw, aan den Staat af te 
staan.

Gedaan t e .....................d e n .......................
(HANDTEEKENING)

Het Amerikaansch Rood Kruis
De redding voor de verwoeste streken.

Maandag laatst was er feest in Bousselare. Het 
verwoeste Vlaanderen bracht eene hulde van dank
baarheid aan het Amerikaansch Bood Kruis.

Op het feest waren aanwezig afgeveerdigden uit 
alle verwoeste steden en gemeenten Daarnevens 
waren opgekomen Z D. H. de Bisschop van 
■Brugge, de Staatsminister Vandevyvere, de gouver
neur van West-Vlaanderen, en vele andere hoog- 
geplaatste'heeren. Verder deze die gehuldigd wierden; 
eenige werkers uit het Amerikaansch Bood Kruis 
met aan hun hoofd Kapitein Eppstein die geheel 
die menschlievende en wondere inrichting in Vlaan
deren bestierde. Allen samen mannen en vrouwen 
zoo een 150 personen.

’t Was een vriendenfeest : vrienden van de be
proefde bevolking huldigden de groote weldoeners 
van de verwoeste streken.

De feest vergadering begon te 11 u. In eéne 
zaal van ’t klein Sjminarie wierden de vertegen
woordigers van het Bood Kruis ontvangen en gedankt.

De Burgemeester van Bousselare sprak eerst om 
te verwelkomen en om te bedanken.

Daarna stond op Kapitein Eppstein, de groote 
werker van het Amerikaansch Bood Kruis in 
Vlaanderen. Hij zei dat die hulde toekwam niet 
aan hem noch aan zijne medewerkers, maar aan 
de instelling zelve en aan al de groote mensch- 
lievenden uit Amerika die geld gestort hadden om 
de beproefde bevolking van Vlaanderen ter hulp 
te komen. En hij gaf een breedvoerig verslag 
over de werking van het Amerikaansch Bood Kruis. 
De werking ontstond reeds binst den oorlog ten 
voordeele van de vluchtelingen j de werking nam 
toe en ging ia breederen kring naarmate de nood
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van de bevolking grooter werd en het oorlogsveld 
uitzette. Het Amerikaansch Bood Kruis volgde de 
streken en de bevolkingen die slachtoffers waren 
van dén oorlog. Gingen de Duitsche legers achteruit, 
het Bood Kruis ging vooruit om den nood te 
verhelpen. Met den wapenstilstand vestigde het 
Bood Kruis zijnen zetel hier in Vlaanderen om 
door geheel de verwoeste streek de bevolking ter 
hulp te komen.

Sedert den wapenstilstand werd door het A. B. K. 
ongeveer negen en veertig m illioen franken uit
gegeven om aan de teruggekeerde bevolking van 
’t verwoeste Vlaanderen te bezorgen kleedingstukken, 
huismeubeleu,’ kolen, geneesmiddelen, enz. enz.

Kapitein Eppstein verzekerde dat die werking 
nog eenigen tijd zou voortbestaan ten voordeele 
van de beproefde bevolking uit Vlaanderen.

De heer Achiel Denys schetste dan in vogelvlucht 
de werking van het Amerikaansch Bood Kruis door 
geheel de Vlaamsche verwoeste streek, en eindigde 
met aan Kapitein Eppstein een geschenk aan te 
bieden als blijvend bewijs van de dankbaarheid 
van ’t Vlaamsche volk, ’t eigen portret van Kapitein 
Eppstein in levensgrootte geschilderd door G. Vallaeys 
en bekostigd door talrijke inschrijvingen.

Sprak ook nog de Heer Advokaat Qastaingne van 
Doornijk, di3 in gloedvolle woorden zijne hulde 
bracht aan Kapitein Eppstein en het A. B. Kruis.

Na de feestvergadering was er een feestmaal 
bij inschrijving. Het werd opgediend in eene zaal 
van de magazijnen vau het Bood Kruis bij de 
Burgersschool. ’tWas hertelijk.

Waarlijk een schoon feest en een welverdiende 
hulde.

In ’t geheel en waren er maar twee dingen die 
afstaken : de onbetamelijke kleeding van eene 
Dame die overal rondfladderde en aan de eeretafel 
ging neerzitten in de nabijheid van den Bisschop 
die bijzondere voorschriften gaf tegen zulke kleeding, 
en dan ook nog dat langdurig en verdrietig wachten 
vóór het opdienen aan tafel.

De Iseghemnaar komt later nog terug op de 
werking van het A. B. K. hier in Vlaanderen. 
Hier te Iseghem werden ook twee maal kleederen 
en kleerstoffen verkocht aan de vluchtelingen.

De betalingskracht van Duitschland.
In Duitschland hebben de laatste gebeurtenissen 

den toestand verwikkeld. Eens te meer stellen wij 
onze aandacht op de financieele kracht van dit land 
waarmede het herstel van ons eigen land. zoo 
nauw in verband staat.

De vergoeding door Duitschland aan Belgie botst 
tegenwoordig op twee hinderpalen : Het dalen van 
de mark en het te kort in de begrooting.

Verleden m^and waren ÏOÖ frank 525 marken 
weerd. Bijgevolg indien Duitschland ons zijne 
schulden betaalt moet het voor een milliard frank 
5 milliard marken geven.

Neemt men de dollars in plaats van de franken, 
dan is het nog veel slechter. Negen duizend vijf 
honderd dollars zijn zooveel weerd als veertig 
milliard marken.

’t Is nochtans wel die weerde die men moet 
inzien bij het vereffenen van Duitschlands schulden 
en verplichtingen.

De tweede moeilijkheid is het te kort van de 
begrooting.

Duitschland zou gemakkelijk kunnen in zijne 
begrooting eene som inschrijven waarvan de storting 
zou verzekerd zijn, en die zou kunnen dienen om 
jaarlijks een deel van zijne schuld in te korten. 
Maar Duitschland pleit voor zijne eigene zaak. 
Wacht, zeg het, laat uwe schuldvorderingen rusten 
en gij zult zien hoe buitengewoon sterk we zullen 
staan na eenige jaren, en hoe rijk uwe schulde
naars zullen zijn.

Dit pleidooi vindt nog al bijval in Amerika ’ 
omdat vele Amerikaners groote kapitalen in Duitsch- 
land geplaatst hebben.

De hoogere raad der verbondenen heeft een 
samenwerking tot stand gebracht die voor doel 
heeft : De heropbeuring van den Duitschen wissel, 
de Duitsche nijverheid. Daardoor is de mark ge
klommen in de laatste dagen.

Wat nu voor ons van belang is, het is dat 
Duitschland zou betallen wat het geven kan. En 
hoe eerder hoe beter. Wachten tot dat Duitschland 
met zijne eigene middels al zijne moeilijkheden 
heeft opgelost, dat is met Belgie spotten en Belgie 
nog grooter slachtoffer maken.

Duitschland zoekt alle slach van voorwendsels 
om zijne verplichtingen niet te vervullen.

ic i .
Aan het m inisteriee l Sterfbed.

De gezondheidstoestand van het Ministerie 
is onrustwekkend. Hoofdminister Delacroix is 
zij a doodbrief aan ’ t maken. Verleden week 
riep hij op een scherpe b«oordeeling van den



Heer Woeste : « Het verwijt onsamenhangend 
te zijn, is een verwijt dat gewoonlijk wordt 
gericht tegen eene Regeering, waarvan men 
het hoofd wil ». En in de laatste vergadering 
der rechterzijde, sprak hij in dier voege : •< In 
elk geval, wii ik met eere heengaan ».

Dees week scheen men met een zekere be
slistheid van de regeeringsdood te schrijven in 
al de dagbladen. Alwie belang stelt in het 
politiek leven van ons land vraagt zich af 
welk Ministerie zal volgen op de huidige Re
geering. In alle geval, het is niet gemakkelijk 
om vinden. Waarom zou dit Ministerie wel 
vallen? om lat niemani voldaan is van de 
huidige politiek. Voor velen is de finantieele 
politiek van den heer Delacroix de groote stron- 
Xeisteen : Want zijn wetsvoorstel over de be
lasting op de uitzonderlijke winsten van 1919 
werd door katholieken en socialisten verworpen 
in de commissies en een tegenvoorstel werd 
ingediend, dat de uitzonderlijke winsten van 
de jaren 1920 tot 1925 zou treilen En ’t schijnt 
dat Minister Delacroix geerne zou vallen : zeg
gende zij weigeren inij de noodige geldmiddels 
ter hand te stellen, ze doen meê met de groote 
kapitalisten en woekeraars. Eu dat ware valsch, 
niemand wil hem beletten zijn budget in even
wicht te brengen en geldmiddels te verschaffen.

'Daarbij hooldminister Delacroix is desliplrager 
van de ro o ie n ; die man kau moeilijk doorgaan 
in ’ t kabinet als vertegenwoordiger der katho
lieke partij ; nög over eenige dagen had hij 
de eer onder da bescherming genomen te worden 
van heer Anseele, die rood van kwaadheid en 
met gebalde vuisten tot den Heer Wauwermans 
riep : » Gij beleedigt mijn hoofdman ». niemand 
zou zulk een eerbied voor de overheid van 
Anseele durven verwachten. M. Delacroix heeft 
het bijzonder lastig met het jong en volksgezind 
bloed, dat wij katholieken naar de Kamer ge
stuurd hebben. Die mannen zijn dat lijdzaam 
en gedwee zijn beu als kou ie pap — en zij 
willen inet hun eigen programma voor den dag 
komen ; ze walgen van dit gevaarlijk toegeven 
aan de grillen van de roode mannen en van 
het in-den-hoek-steken van de Vlaamsche zaak. 
Met een woord, in huw jeugdige driestheid, 
willen ze den stier pakken bij de horens, en 
ze hebben gelijk.

Weinigen zoudeu het aftreden van Minister 
Delacroix betreuren, En dit van onzen fameuzen 
flater-minister van buitenlandsche zaken, de 
liberaal Hymans, met zijn advokatenmond weet 
hij op feestmalen te zeggen wat er noodig is 
om een goed Minister van buitenlandsche zaken 
te spelen, maar doen is wat anders. De mili
taire wandeling naar Frankfort heeft ons geld 
doen zakken en ons belachelijk gemaakt. Ge
lukkiglijk heeft Minister Hymans aan een feest
tafel gezeten, zijn grafschrift gemaakt : « Indien 
een ministerieeie crisis moest uitbreken, mogen 
wij een gerust geweten hebben, en voor ons 
zelf getuigen, dat wij onzen plicht volbracht 
hebben ! >• Hoe geestig nietwaar !

Moeten wij spreken van Anseele met zijn 
automobiel-} en met zij a loonen in de openbare 
werken, loonen die overvleugeld worden door 
de privaatmj verheid. Eu onze Minister van 
’ t duur leven, wij zullen dezen maar met rust 
laten : zijn pluimen zijn toch verloren —  en 
de roode Destree, die door zijne beusemingen, 
door de uitsluiting van katholieken en de ge
dwongen deelname der vrije onderwijzers aan 
de otHcieele conferentièn, stilaan den schoolstrijd 
voorbereidt. Doch opgelet ! Wij waken over de 
ziel onzer kinders, over kristene scholen voor 
kristene kinderen ; voor onze kinderen zullen 
wij strijden om leven o f dood. Wanneer zullen 
wij een politieke kroniek mogen geven, die 
wat meer opbeuring brengt in den benarden 
toestand ?

Het Budget van Nationaal Verwaar.
Ken lijvig verslag werd hierover uitgebracht. 

Daaruit uiijkt dat ons krijgsmateriaal grooten- 
deels versleten is — dat wij 384 veldkanonnen 
heobeu vau 7 c. 7 en 2 ) )  duitsche 7 c. 7 en 
twee honderd vliegtuigen bezitten. Wat de taal 
in het leger betreft, daarover schijnt het ver
slag weinig bevredigend.

De vergaderingen der p artijen .
De leden van de verschillende partijen zijn 

bijeengekomen. Men kan zien, dat er iets aan 
’ t gisten big ft ; zelfs de slapende liberalen hebben 
verscheidene besluiten genomen : Onder andere
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H I S T O R I S C H  T A F E R E E L  
u it  den tijd  der keizers Decius en Valerianus  

249-280
• door A. D . C rake, B. A. 

naar het engelsch bewerkt door J. C M. W eale.

« Hoe oud is de maan ?  ».
« Oud genoeg om de menschen te verlichten 

in den weg naar de vrijheid, antwoordde de 
Afrikaan.

«  Volg mij dan, en ik zal u tot de vrijheid, 
welke gij zoekt, leiden.

De slaaf volgde hem. Zij spoeden zich, zoo 
veel zij konden, verhinderd als zij waren door de 
duisternissen van het woud, door dicht kreu
pelhout, somwijlen door rotsen, somwijlen ook 
door schuimende vloeden, die met groot gedruisch 
van boven eenen berg nederstortten.

Opeens zien zij een lichtje schemeren, dat 
grooter en grooter wordt O wonder ! men zou 
zeggen, het rijst van onder den grond op.

Zij naleren, totdat een schildwacht ze tegen
houdt; de gids zegt het wachtwoord. Nu zetten 
zij hunnen weg voort, en komen aan den rand 
van een diep hol, in den grond uitgegraven.

Het was met steile rotsen omringd, wier toppen 
met heesters en doornstruiken bekroond waren.

De opene ruimte beneden was bijna dertig 
ellen wijd, enschier rond in omtrek. Wanneerjuba 
er in keek, zag hij voor zich een zonderling
tooneel.

In het midden der ruimte vlamde een groot 
vuur, waar rondom twintig of dertig mannen 
lagen. Zij droegen kleederen, gansch gescheurd, 
en van verschillig maaksel. Allen keken op den

dit : het voorstel Troclet te stemmen, bepalende 
dat de vrouwen voor de Kamer stemrecht 
hebben wanneer de 2 derden der kamerleden 
« ja  » knikken. En voor den oogenblik is dat 
niet te vinden. De liberalen hebben een kinder- 
achtigen schrik voor de vrouwen ; wanneer in 
geheel de wereld om zeggens de vrouwen het 
stemrecht verkrijgen, moeten wij katholieken 
met handen en voeten ons weren tegen de 
scboorwetende socialisten en tegeu de hardnek
kige liberalen ; ze vreezen dat de schoolstrijd 
voor goed zou uitgestreden zijn, daar onze 
vrouwen kristen onderwijs voor de kinderen 
verlangen. Het vrouwenstemrecht voor de Kamer 
komt toch spijts alles.

Woensdag laatst hield de rechterzijde ook 
eene vergadering. De heer Delacroix deed zijn 
beklag over den onhoudbaren toestand der Re
geering ; hij verlangt een nieuw .kabinet. De 
Heer Segers verklaarde, dat een der voornaamste 
grieven welke men tegen de Regeering uitbracht, 
het verwaarloozeu was der Vlaamsche kwestie : 
Wanneer hij een zakenkabinet voorstelde, wierd 
er hevig tegengesproken. De Heer Heyman 
zegde dat de kristene arbeiders hun medewerking 
aan een gemengd ministerie niet willen ont
trekken, maar in alle geval op art. 310 het 
socialistisch voorstel verwerpen ; hij voegde 
erbij, dat de Vlamingen moede zijn van wachten 
naar de oplossing der Vlaamsche kwestie enz. 
Men voelt dat de rechterdij Ie het niet eens is — 
dat de jonge elementen meer beslistheid en 
durf verlangen, dat er weinig klaarheid in 
den toestand gekomen is door deze vergadering, 
Ieder bewust katholiek is beu van de politiek 
der toegevingen die aanhouienl van een kant 
komen en verlangt een vast omlijnd programma, 
dat verdedig! wordt door‘ een hoofdininister, 
die in voeling blijft met de rechterzijde.

Vrijdag namiddag i3 er eeu nieuwe groeps
vergadering waarop als sprekers zullen optreden: 
de heeren Vandevyvere, Woeste, Levie, Helle- 
putte en Marck. We zien met de grootste 
belangstelling uit naar die vergadering.

De socialistische linkerzijde kwam gisteren in 
vergadering bijeen, heeft uitvoerig gesproken 
over het aanstaande parlementair werk— over 
de groudwetherziening alsook over de begroo- 
ting. Bertrand en Hallet zullen spreken in naam 
der partij.

De vrouwelijke advokaten.
De Heer Vandervelde. minister van geldwe

zen, heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor 
het de vrouwen toegelaten is het beroep van 
advokaat uit te oefenen.

Frankrijk  en het Vaticaan. — De diploma
tieke betrekkingen tusschen Frankrijk en den
H. Stoel zijn zoo goed als herbegonnen, ’ t Is 
nu sprake geweest den Heer Jonnart als gezant 
te noemen van Frankrijk bij den Paus ; doch de 
Heer Jonnart zou geweigerd hebben, ’t Zal waar
schijn lijk  Heer Margerie zijn, die tegenwoordig 
gezant is van Frankrijk te Brussel.

De vrijmetselaars en zijn van zelfs niet 
tevreden met geheel die doening, zij houden 
vergaderingen, en protesteeren tegen ’ t hernemen 
van diplomatieke betrekkingen, ze roeren hemel 
en aarde ont ze te beletten, maar Frankrijk 
laat ze protesteeren en doet voort. '" 1 *

Ze worden immers geware dat ze veel te 
lang naar de flauwe moortelbroeders geluisterd 
hebben.

DUITS3HLAMD. —  De duitschers werken maar 
altijd werken om een nieuw leger op de bee- 
nen te krijgen en dan o jr log  te herbeginnen. 
De militaristen zijn daar heer en meester, en 
’t doet al mee met hen, tot de socialisten toe. 
Nog geen een der groote kopstukken, die den 
staatsaanslag van Berlin bereid en uitgevoerd 
hebben, en is verontrust geworden, veel meer, 
ze zijn bij wete van ’ t huidige gouvernement 
opnieuw bezig en niemand wil ze beletten.

Een leger en mogen ze niet hebben, slechts 
2 )0,000 man onder de wapens om de orde in 
’ t land te handhaven, en ze hebben nog meer 
dan een millioen soldaten Onder den naam 
van reichswehr, civilwacht of gelijk welke 
wacht en doen ze niets anders dan nieuwe 
soldaten inlijven en drillen. Als de Franschen 
hunne bezetting vooruitschoven vonden ze in

ketel die over het vuur hing, en geurige wasems 
verspreidde. Aan alle zijden viel het oog op 
wapens, hier en daar, als ’ t ware gestrooid. Men 
had ook niet verwaarloosd alle voorzorg te nemen, 
ten einde niet verrast te worden; want Juba 
bemerkte twee of drie schildwachten op een 
regelmatigen afstand van den rand des afgronds 
geplaatst. De slaaf en zijn geleider daalden er 
in langs trappen, in de levende rots gehouwen.

Daar stond hij bij het vuur, en staarde in 
den ketel, de man, welken Juba vroeger was 
tegengekomen. Hij keek om en groette den slaaf. 
De rechter hand van den Afrikaan vasthoudende, 
keerde hij zich tot de leden der bende.

« Meiebroeders van het wou4- » riep hij uit, 
ziet hier den jongeling van wien ik u heb ge
sproken. »

« Hij is welkom, » was het antwoord. , •
De kloeke ledematen en het bronskleurig ge

laat van deze mannen, legden het bewijs af van 
een leven van verduring en zwaren arbeid. Maar 
er straalde iets uit hun wazen, dat noch arbeid 
noch gevaar alleen voor oorzaak kon hebben, 
’ t Was eene wreeiheid en eene onvarschilligh aid, 
z o o  woest, zoo verschrikkelijk, dat zij bekwaam 
schenen den oorlog aan de geheele maatschappij 
te verklaren, en alles omver te werpen.

’t Was zeker dat zij voor geen schelmstuk, 
hoe afgrijselijk ook, zouden hebben terugge
weken, ja , zij zoudenmanop man hebben vermoord 
als vliegen, en zich er nevens rustig hebben 
te slapen gelegd. Zij zagen er uit als mannen, 
die lang werden verdrukt, en jaren aan jaren 
de speelbal zijn geweest van hooveerdigen, en 
die een ijselijk besluit hebben genomen, ’ t welk 
zij, ’ t kostte wat het mocht, ten uitvoer gingen 
brengen.Hunne vijanden moesten dood, ofwel zij.

Weinig wierd er gezeid tot de inhoud van 
den ketel aan de bende werd uitgedeeld. Wild

Frankfort en in ’t omliggende groote stapels 
munitie, en fabrieken die tegen ’ t verdrag van 
Versailles in helderop bezig waren met oorlogs- 
voorraad te maken.

En ondertusschen Duitschland hangt den 
armen duivel uit, en ze zeggen dat ze de 
milliarden schade die ze hier gedaan hebben, 
en de milliarden schuld die hier gemaakt heb
ben niet en kunnen betalen.

Indien ze wat min geld verinselden aan 
soldaterij en bewapening ; indien ze wat inin 
millioenen uitgaven om socialisme en bolche
visme te verspreiden de wereld door, ze zouden 
hunne schulden veel gemakkelijker kunnen af
leggen

Laat ons hopen dat ze ten slotte toch zullen 
gedwongen zijn ’t verdrag van Versailles uit 
te voeren. —  ’k Ging zeggen eerlijk uit te 
voeren, maar dat en kan een duitscher niet.

IERLAND. — De verbittering en is ni«t gestild 
in Ierland, en ’t is al moord en aanslag dat men 
hoort. De Nationalisten vermoorden Engelschen, 
en de Engelschen vermoorden Nationalisten.

Laatst werd de lord Mayor van Corck ver
moord, een iersche nationalist.

De jury gelast met het onderzoek der zake, 
heeft thans zijne uitspraak gedaan. Hij be
schuldigt, als plichtig aan moord, Lloyd George, 
eerste minister van Engeland — Generaal 
French, die lord Luitnant is van Ierland, Jan 
Mackpherson gewezen staatsecretaris van Ier
land, en een groot getal officieren en agenten 
der engelsche politie. Onnoodig te zeggen dat 
geheel die jury uit nationalisten bestond.

Wij geven dat feit, niet omdat het in zake 
van algemeene politiek eenig belang heeft, 
maar wel omdat het doet inzien dat niet al
leen de woelige elementen in Ierland tegen de 
engelsche macht gekant zijn, maar dat de 
tegenstand, de haat tegen England al de Ieren 
bezielt, en dat er maar moeilijk ruste en zal 
komen in dat land eer het zijn volle onafhan
kelijkheid verkrijgt.

Volgens den « Evening standard » heeft lord 
French zijn ontslag gevraagd van Onderkoning.

French, ii\ de oogen der ieren is de man 
die de verantwoordelijkheid draagt voor de 
aanhoudingen, huiszoekingen en andere dwang
maatregelen die tegen de nationalisten toegepast 
worden. Het Engelsch gouvernement heeft eenige 
gevangenen doen vrijstellen, die op bevel van 
den Onderkoning vastgezet waren, French 
aanziet zulks als eene afkeuring van zijn poli
tiek en wil weg. Men heeft hem gebeden en 
gesmeekt toch te willen blijven, doch zijn 
besluit, zoo ’ t schijnt, is onwederroepelijk.

VAN ELDERS. — Hier en daar werkstakingen, 
algemeene en niet algemeene, eenige die rede
lijk zijn en den werkman voordeel doen, vele 
die ’t niet en zijn en hem van den oever in den 
dijk helpen.

In Denemark is de toestand gestild en elken- 
deen Jbekent dat de koning verstandig gehan
deld heeft.

In Polen hebben de Bolchevisten nog een 
ranseling of twee gekregen.

In Rusland komen de soviets stillekens aan 
tot bezinning, en herstellen wat ze eerst af
gebroken hebben

Het verbond met Holland en is nog niet 
geteekend ; Fransquillons, Walen en Nationaal- 
politiekers zijn er geweldig tegen, en protes
teeren uit.il hunne macht. Oral dat protesteeren 
veel zal uithouden valt te betwijfelen. W ij 
moeten van Holland aanveerden wat het geven 
wil, dat is de waarheid, en had minister Hymans, 
in plaatse van hem te laten opmaken door de 
Nationaalpolitiekers en zijn pooten te verbranden 
met te veel te eischen, en alzoo het wantrouwen 
der Hollanders te verwekken, verstandig te 
werke gegaan, wij zonden misschien meer 
gekregen hebben.

In Luxemburg hebben de laatste verklaringen 
van Hymans een beteren indruk gemaakt. — 
jammer zeggen de Luxemburgers dat hij niet 
eer alzoo gesproken heeft.

?t Gene in ’ t vlaamsch vertaald daaromtrent 
beteekent « Minister Hymans vult den put als 
’t kalf versmoord is ».

In San Rem j vergaart weer de opperste 
raad der verbondenen on? vraagstukken te 
bespreken die met het vredeverdrag in verband 
staan, onder andere de turksche kwestie.

Belgie is er vertegenwoordigd door den on-

uit het woud, runden en schapenvleesch van 
de omliggende landen, holpen er toe om de 
bandieten te onderhouden. Overigens zij sche
nen een hongersnood maar weidig te vreezen. 
Wijn van den keurigsten oogst, de opbrengst 
van den eenen of anderen gelukkigen stroop
tocht, spoelde de spijzen neder. Toen de honger 
aldus was gestild, bereidde de meerderheid der 
bende er zich toe om slapen te gaan. Nu wenkte 
de bevelhebber enkele mannen, die schenen de 
oudste der bende te wezen, gebood aan Juba 
hem te volgen, en wees de weg aan uit de 
groeve. Zij stapten een tijd lang dwars door 
de dichte struiken, op een nauw voetpad, tot 
aan den boord van eenen afgrond. Boven hun 
hoofd schoten de steile rotsen van eenen berg 
omhoog Deze, berg naar het scheen, werd 
eertijds in twee geklo/en door een hevigen schok. 
Dwars erdoor was nu een helledonkere gang. 
De roovers bleven staan op den boord van den 
afgrond; in de diepte hoorden zij de bruisen
de wateren van eenen stroom, die hevig klot
ste. Recht vóór hen doordrong de kloof den 
machtigen berg, als het ware, gansch bekleed 
met zwarte pijnboomen en struiken, die schenen 
af te hangen, en naar omleege groeien, ’ t Bleek 
of zij konden niet meer voort, toen opeens de 
kapitein de takken van eenen boom vastgreep, 
en omhosg slingerde tót op den rand van eene 
rots. Zijne gezellen zagen hem niet meer, zoo 
donker was het. De een naden anderen greep 
de buigzame takken vast, en wipte omhoog. 
Juba was op zijn gemak niet; dat reizen door 
het woud, die zwarte nacht, dat zwijgen van 
die mannen, dat bruisend water daar beneden 
dat slingeren op de rots. ’ t kwam hem 
altem aal ontzettend voor. Hij verstond dat 
niet wel. Daar was zeker iets op handen dat 
geen kinderspel was. Wat het mocht zijn wisten 
zijne gezellen, maar hij niet- Nu, er mocht van 
kom@n wat wilde, hij was er in en moest er door.

Wordt voortgezet.

misbaren Minister Hymans en door Jaspar.
Als Minister Hymans daar maar opnieu 

geen flauwen tap af en loopt. Een troost : 
terwjjl hij ginder is hij en zal hier geen 
dommigheden doen.

De Schoenmakerij 
bij de kleine Burgerij.

Onder den oorlog heeft de kleine burgerij veel 
geleden. Zij zag hare inkomsten stilaan vermin
deren en hare uitgaven gestadig vermeerderen. 
Vele moest ze haar ontzeggen, slechts het hoogst 
noodzakelijke mocht nog aangekocht worden. Ze 
leed, leed veel, alle eigen voldoening moest ze van 
kant laten, wilde ze na den oorlog haren stand be
houden.

Hoe zwelden de borsten van geluk en hoop de 
dag waarop de kreet weerklonk ’ t is wapenstil
stand! ’t is vrede ! Nu zou de kleine burgerij weer 
kunnen werken als vroeger. Werk zou er zijn in 
overvloed, de achterstellige rekeningen zouden 
kunnen ingekort worden en de geleden schade zou 
kunnen hersteld worden.

Wat zien wij bij den aanvang van ’t jaar 1919. 
De schoennijverheid begint stilaan te ontwaken, 
dekleine fabrikanten ontzien hun de moeite niet 
om, ’ t zij te voet, ’ t zij met wagen of auto, hunne 
kalanten van vroeger op te zoeken, bestellingen 
aan te nemen, en met een zich de noodige grond
stoffen aan te schaffen, om met nieuwen vlijt het 
werk te hernemen, voor het welzijn van burger 
en werkman.

Een bond van schoenfabrikanten wierd tot 
stand gebracht door toedoen van eenige’  fabri
kanten uit de kleine burgerij, ten einde samen 
aankoopen te doen en malkander te verstaan tot 
het herinrichten der schoenmakerij. Zoodoende 
zouden er in een tijd dat het treinverkeer nog 
onderbroken was, vele vermoeiende reizen ont
gaan en vele vervoerkosten bespaard worden. 
Het doel was aanlokkend voor den minderen fa
brikant en hij was vol hoop voor de toekomst.

Het bestuur wierd gekozen onder meestal 
de grootste fabrikanten van Stad. Deze zouden 
met behulp van hunne ondervinding den bond 
weten wijselijk te besturen tot nut van al de 
leden. Doch zie nauwelijks is de bond in leven 
of in plaats van broederlijke samenwerking voelt 
men er niets anders dan tegenkantingen. Hoe 
jammer !

De eenen had zijne machienen in veiligheid 
weggevoerd, een andere had zijn werkhuis nog 
niet hersteld deze hadden er alle persoonlijk 
belang bij de werkzaamheden van den kleinen 
fabrikant te belemmeren. Onder voorwendsel 
dat men onaanneembare loonen afdwong, gaven 
de bespreking van' het voorgestelde loontarief 
door de werkerssyndikaten hun de gelegenheid 
daartoe vele nietige berekeningen die op niet 
uitliepen gedurende weken lang zonder de minste 
oplossing aan de zaak. De arbeid lag stil, en 
ondertusschen herstelden bedoelde personen 
hunne werkhuizen en werktuigen.

De schoenmakers moede van wachten gingen 
op den vreemde werk zoeken. Deze toestand 
duurde verschillige weken. Nu dat de uitwij
king der schoenmakers een gevaar geworden 
was, niet alleen voor de plaatselijke nijverheid, 
maar wel bijzonderlijk voor de persoonlijke 
belangen der schoenfabrikanten, was geen loon 
meer te hoog om de schoenmakers terug op hun 
fabriek te krijgen.

Nu wierden loonen betaald verre boven het' 
tarief door de Synd ika t en  voorgesteld, meer nog, 
de overeengekomen maximum prijzen, door den 
bazenbond vastgesteld, wierden door sommige 
zijner leden overschreden. De borgsom van 
1000 frs gestort als waarborg voor het gegeven 
woord wierd prijsgegeven. Is dit wel het werk 
van  eene verstandige burgerij ? ?

Hard was het om hooren voor den kleinen 
baas, uit den mond van groote fabrikanten : 

zoo hoog brengen dat de 
aan kunnen ! ! Is dit niet

wij zullen de loonen 
kleinen er niet meer 
uitzinnig ? ?

Zulke afkeurende 
meer kunnende 
meerderheid van 
bonden.

handelwijze niet langer 
geduld worden — werd bij 
stemmen de vereeniging ont-

Sindsdien volgen de kleine fabrikanten staps
gewijze het loontarief betaald door de grootere. 
Niet één arbeider willen ze zien hun werkhuis 
verlaten, zij willen hun stand in de maat
schappij die hun reeds zooveel arbeid en be
sparingen gekost heeft behouden kost wat kost, 
tot alle offeringen. zijn zij bereid.

Intusschen komen wij in ’ t jaar 1920 vréémde 
werkgevers bij wien onze schoenmakers werk 
vonden tijdens hoogergenoemde tegenkantingen 
die de werkherneming belemmerden, hebben met 
de groote winsten die ze toen gemaakt hebben, 
hier ter stede zich sterk weten in te richten.

Nu is er tusschen deze laatsten en sommige 
groote fabrikanten volop strijd. Elk wil zich 
meer en meer schoenmakers aanwerven stormen
derhand wil den eenen den anderen werklieden 
afnemen. Daartoe gebruiken zij het kostelijkste 
wapen : loonopslag.

Mannen worden uitgezonden om schoenmakers 
aan te werven, zotte prijzen worden aangeboden. 
Verleden week was er een die in eens 3 fr. 
par paar maer aanbooi Daarmede wierf hij 
zijn patroon 6 werklieden aan

Berekent eans dat bij die zelfde patroon 
wekelijks 403 paren schoenen gemaakt worden. 
Uit grilligiieid betaald hij 3 fr. per paar maer 
dat is 1.2)0 fr. in eene week, of 60 000 fr. 
in een jaar, en dat voor eene aanwinst van 
6 werklieden, dus, 10.000 fr. per persoon en 
par jaar De fabrikanten van voorheen om 
hunne werklieden te kunnen behouden zijn ver
plicht denzelfdén opslag te geven. Laat aan- 
nernen dat deze te samen 4000 paren schoenen 
maken per week mat 3 fr. maer lojn  dat 
maakt li.033 fr. par waak of 633 duizanl fr. 
in een ,jaar!

Intusschen lachen de werkmenschen in hun 
vuist bij die dwaze en onverstandige handel
wijze der bazen.

De kleine bazen weerden hun om dood en 
de groote klagen putten in d’aarde. Had de 
bond eerlijk gewrocht voor het algemeen wel
zijn van de Iseghemsche schoennijverheid, groote 
en klein« feazon aonder ons persoonlijk wel-
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zijn zou nu voor zulke onmogelijke toestand 
niet staan.

Kon nu alles maar hersteld worden ! Groote 
vraag ! moeilijke oplossing !

Laat ons het groote vraagstuk voorleggen 
aan mannen van ondervinding en rijpe kennis, 
die de kwaal der burgerij naarbij hebben 
leeren kennen — volgen wij hun raad

Volksvertegenwoordiger Sap heeft blijken ge
geven van talent en groote kennissen. Hij is 
onze Volksvertegenwoordiger, leder katholieke 
kleine burger schijnt hem zijne stem bij voor
keur gegeven te hebben. Hij is hun vriend.

Wat zouden wij gelukkig zijn hem te zien 
en te hooren te midden van onzen katholieken 
burgersbond. Voorzeker zouden zijne wijze 
lessen en raadgevingen vele onder ons de oogen 
openen en ons doen inzien dat wij tot hiertoe 
gehandeld hebben uit ikzucht en broodnijd en 
tot ons eigen ondergang.

EEN KLEINE SCHOENFABRIKANT.

NIEUWS.
Bandieten te Londerzeel.

Zaterdag morgen rond 4 ure drongen vier schur
ken, zwartgemaakt, in de woning van de echtge- 
nooten Melders, landbouwers te Londerzeel (Brabant). 
De landbouwer was reeds weg naar de markt te 
Brussel. De vrouw werd gedrongen onder bedrei
gingen mot revolver de plaatà te toonen waar het 
geld verborgen zat. De vrouw weigerde en bleef 
weigeren. Daarop sleurden de bandieten de vrouw 
naar de kelder waar zij haar erg mishandelden. 
Door overmaat van de folteringen wees de vrouw 
de plaats waar 10,000 fr. zaten en de juweelen. 
De bandieten gingen het geld stelen, staken de 
woning in brand en gingen dan op de vlucht. 
Geburen kwamen toegelopen maar op blusschen 
was er niet te peizen, huis en stallingen ’t stond 
al in laaie vlam. Het toegestroomde volk hoorde 
een noodgeschrei van de vrouw die weerloos in de 
kelder lag onder het brandende huis. Eenige moedige 
mannen waagden het en gelukten er in de vrouw 
te redden, die dan de bandieterij vertelde. Meubelen, 
vee en alaam ’t bleef al in den brand. — Zulke 
bandieten verdienen ze de galge niet ?

Slecht leven.
Donderdag namiddag kwam een onbekende in 

gezelschap van een jonge vrouw in een hotel te 
Charleroi om eene kamer te huren. Ze trokken 
de kamer binnen. Een half uur nadien knalden er 
revolverschoten. De huisgenooten liepen zien en de 
man lag dood op den vloer, de vrouw lag ster
vend op het bed. — Gevolgen van slecht leven.

Wynckel-St-Eloi.
Zondag laatst was er alhier eene welgelukte 

bijeenkomst van werkvolk voor het stichten van eenen 
werkliedenbond.

De sprekers Heeren Isidoor Degreve en Gaston Bos- 
suyt zetten gloedvol en klaar uiteen het nut van eenen 
christenen werkliedenbond, spraken ons ook over de 
werkingen en voordeelen der christene Syndikaten, 

•en zetten de gedachten uiteen nopens de werking van 
coöperatieven. Alles aan ’ t orde van den dag. In de 
vereeniging is de macht en den vooruitgang gelegen, 
en dat verstaat men hedendaags soowel dat zij overal 
aangepast en gesticht worden. Wanneer komt er on
der dat opzicht leven in de Burgerij ?

STADSNIEUWS.
— Zondag morgen werd de boterkoopman Jules 

Stragier wonende teEmelghem door de gendarmen 
aangehouden en naar Kortrijk overgevoerd. Hij staat 
ter beschikking van ’t parket beticht van tijdens 
het Duitsche schrikbewind met den vijand geheuld 
te hebben.

— Maandag voormiddag was de bakker Camiel 
Vermandere in dronken toestand bij de We Cloet, 
wonende de Pélichystraat gegaan, en wegens een 
onverschil van geleverde zwijns tijdens de duitsche 
bezetting greep hij een kapmes dat daar lag. De 
Trouw vluchtte de straat op en Vermandere trok dan 
alzoö gewapend verder langs de Pélichystraat al
waar hij door de politie werd ontwapend.

— Woensdag noen is er een droevig ongeluk ge
beurd in de Gentstraat 54. De weduwe Vroman 
Leonie Strynck 75 jaar, deed haar gewoon noene- 
tukske, en zat boven een vuurpot. Al met eens 
hadden hare kleederen vuur gevat en in eenige oogen- 
blikken stond zij in laaie vlam. Zij kon nog op 
de straat sukkelen, en geburen bluschten het vuur. 
De vrouw had intusschen reeds schrikkelijke brand
wonden bekomen over gansch haar lichaam. Ze 
werd naar het Hospitaal overgebracht, wierd sef
fens berecht en overleed reeds in den nacht.

— Woensdag namiddagSwas peerd en kar van Em. 
Schacht bij de vaart. Op eens is het peerd in de 
vaart geloopen. De brugdraaier Vanquathem geluk
te erin, met een vlot, het paard te bereiken en 
het met eene koord aan wal te brengen. Beste 
gelukwenschen aan den moedigen redder.

■ De congregatie leeft ! Zondag was er een schoon 
muziekfeest, en de feestzaal was weerom vol lijk 
de goe tijden van voor den oorlog. Veel en def
tig volk, groot en schoon muziek. De muziekanten 
alen er eere vau en ze mogen nog zulke feesten 
feven. Zulke concerten verheffen, verededelen het 
publiek. Dat is beter dan cinema. De congregatie. 
leeft !

Katholieke Burgersvereeniginpv.
Staatsminister Vandevyvere, katholieke V 0lks- 

Tertegenwoordiger voor Rousselare-Thielt kouj- ó na,ar 
Iseghem Zondag 25 A pril.

Vergadering om 4 1/2 ure in de eongreg atiezaal 
pchterde kerk. Alle Katholieke Burgers vaa Iseghem 
die 't algemeen Katholiek programma wi Hen ver- 

"gen en hunne eigene godsdienstig«! en maat- 
ichappelijke belangen bohertigen, worde n tot deze 
vergadering uitgenoodigd.

Die vergadering wordt beleiht met "het doel eene 
Katholieke Burger svereeniging te stic’hten.

De Katholieke werklieden hebb&a hunnen werk-
îiedsnkond.

De Katholieke landbouwers heèba'n hunnen Boe
renbond.

De Katholieke Burgers moeten ook hunne ver
eeniging hebben.

De drie standen behooren een gezannenlijke 
atholieke werking op touw ta zetten.
Burg#ra, *lUn naar de vtr^daring.

— — I— ■
Aan de Burgerij van Isaghem «n omtrek

ZEER BELANGRIJK

B E R I C H T
voor w at de oorlogsschade betre ft.

De Cooperatief voor schadevergoeding « Iseghem 
Herop » zal voortaan een wijziging brengen aan 
haar manier van uitbetalen. Daarom 'zullen de 
belanghebbenden acht nemen op ’t volgende :

Zoodra zij van Brussel uit, een kredietbrief 
ontvangen, hebben zij recht op 2 1/2 maal 
70  %  van de weerde van 1914 hunner schâ ;
Wat dient daartoe gedaan ? Zij vergaren hun 
facturen, schikken ze in soorten — deze die 
meubels kleeren en huisgerief betreffen in een 
pakje — deze voor herstel aan gebouwen ook 
alleen — deze voor koopwaar insgelijks. Zij rekenen 
het bedrag van elke soort samen en dragen of 
zenden die bewijzen van herstel naar Bousselaar- 
straat n° 13, Iseghem. In de eerstvolgende dagen 
zal hun alsdan een postcheque ter hand gesteld 
worden.

Het is aan te raden enkel betaalde rekeningen 
voor te brengen ; en ’t wordt alzoo vereischt. 
Wie niet kon herstellen en aldus geen betaalde 
facturen bezit, geve daarvan kennis aan ’t bestuur 
der Cooperatief

Voor fakturen, betaald op aanbieding van kwijt
brieven, wordt factuur en kwijtbrief ingebracht.

Het beloop der herstellingen, is best boven het 
cijfer van het toegewezene krediet; voor te weinig 
herstel kan men immers geen volledige betaling 
van voorschot verlangen.

Namens « Iseghem Herop » 
H. LOONTJENS 

Beheerder-zaakvoerder
BEM. Er wordt aan de belanghebbenden ge- 

vraagd niet binst de schooluren te komen.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Maria Denys, dv. Maurits en Helena Vefaillie. — 
Antoinette Mulier, dv. Marcel en Maria Cottignies, 
— Camille Rosselle, zv. Alberic en Maria Maer- 
tens. — Germaine Degeldere, dv. Juliaan en Marie 
Naert. — Marcella Coolen, dv. Joseph en Elisa 
Catteeuw. — Simonne Gerits, dv. Pirmin en 
Juliette Bourgeois. — Joseph Plets, zv. Emile 
en Helena Verthez. — Margareta Lagae, dv. Cyrille 
Marie Driessens.

STERFGEVALLEN :
Helena Verbrugge, 8 dàgen dv. Arcadius en 

Marguerite Hochepied. — Joseph Leenknecht, 
schoenm. 47 j. man van Catharina Lefevere. — 
Remi Porteinan soldaat 24 j .  zv. Charles en Emilie 
Dejongheere. — Leoni» Strynck, huish. 75 j .  wed. 
van Francis Vroman.

HUWELIJKEN :
Jules Vandenbroucke,. smid 39 j .  en Clara Moer

man 36 j.  — Alberic Hosten, vleeschhouwer 28 j. 
en Irma Moerman zb. 31 j. — Jeröme Christiaens, 
magazijnier 19 j .  en. Bertha Persyn, borstelm. 
19 j .  — Julianus Rigole, wever 23 j.  en Sylvie 
Vermote, fabriekw. 22 j.

LENDELEDE.
GEBOORTEN :

Marie Desmedt, dv. Henri — Bertha Ameye. 
dv. August. — Marie Vandenberghe, dv. Achiel.

STERFGEVALLEN :
Jean Vervaeke, 83 j. — Gaston Verfaillie, 6 

weken. — Robert Bouckhuyt, 6 maanden. — 
Charles Vandoorne, 62 j.  — Barbara Callens, w* 
Vermeulen, 82 j.

HUWELIJKEN :
Adolphe Seynhaeve, en Marie Boudrez. — Hector 

Vansteenkiste en Leonce Depuydt. — Henri Kes- 
teloot en Laura B&heydt — Polydore Vantomme en 
Madeleine Vandoorne. — Achiel Messely en Martha 
Maes. — Garard Ledoux en MarieJ Vandoorne. — 
Cyriel Dekeyrel en Marie Vantorre.

WYNCKEL-ST-ELOI
GEBOORTEN :

Gilbert Demuyn'ck, zv. Achiel en Emelia De- 
deurwaarder — Roger Commeene, zv. René en 
Martha Dedeurwae.cder. — Maria Oost, dv. Remi 
en Emelie Sintobin. — Alice Wittouck, dv. Alfons 
en Magdalene Demtark. —  Augusta Vuylsteke, dv. 
Pieter en Maria Vandoorne — Julia Herremans, 
dv. Cyriel en Ocitavie Huysentruyt. — Ida De- 
muyncic. dv, Honoiré en Elisa Coucke.

STE RFGEVALLEN  :
Gaston Vuylsteke, zv. Leonard en Elodie Wyffels. 

— Idonie Pattyn, echtg. vau Kamiel Lafere. — 
Aimé Decock, echt. Tan Emma Callewaert. —.Jerome 
Lescauhier, zv. Pieter en Nathalie Vanacker. — 
Constant Vercontere, echt, van Marie Lenez.

HUWELIJKEN :
Cyriel Bultinck en Hermenie Vanmaele. — Jules 

Cnockaerij en Elodie Debaere. — Gustave Samyn 
en Marie Maes. — Jules Nys en Octavie Van
steenkiste.

MEN VRAAGT TE KOOPEN per occasie ELEK- 
TRIEKE MOTEUR van een twee of drij peerden.
Adres ten bureele van dit blad.

TE KOOP GOEDE KOOKSTOOF. Inlichtingen 
ten bureele van dit bla-d.

Beurs van Brussel.
61.00 tot —
61.70 > — .—

100.25 » —
93.70 » 94.00
94.50 » —
74.50 » — , -
63.00

Belgische leaning 1* reeks 
» » 2* réeks

Schatkistbons 
Nationale herstelling 
Gemeente krediet 4 1/2 0/°

» 4 %
» » 3 %

W ISSE L K O E R S.
Parijs 93.87 tot 94.50
Londen 61.00 » 61.50
Keulen 24.50 » 25.50
Amsterdam ‘565.00 » 575.00
New-Tork 15.40 » 15.50
Italie 66.50 » 70.g0
Madrid n 267.00 » 271.00

; , , I - r ! ..... .
Uit t*r hand te koop :

Schoon en geriefelijk W O O N H U IS
in de beste voorwaarden goed en sterk gebouwd 
gelegen te ISEGHEM, St Hiloniusstraat, 4

(bij de groote kerk). 
ONMIDDELIJKE iNGEBRUIKTREOING.

Inlichtingen te bekomen ten bureele van ’t blad.

M AR K TPR IJZEN .
KORTRIJK, 19 April. — Haver, 105 tot 108 ; 

peerdeboonen, 92 tot 95; aardappelen, (gele) 23 
tot 24 ; id. roode 23 tot 24 ; eieren ’t stuk, 0,50; 
koolzaadolie, 580 tot 585; lijnzaadolie, 595 tot 
600; koolzaad 210 tot 215; lijnzaad. 200 tot 
225; koolzaadkoeken, 70 tot 75; lijnzaadkoeken, 
104 tot 106; sodanitraat, 157 ; ammoniak, 200 
suikerij, 7,00 tot 7,50; duivenboonen, 86 tot 
8 9 ; hooi, 33 tot 36; strooi, 25 tot 28.

Veemarkt : koeien, 21; stieren, 14; ve«rzen, 
11; ossen, 72.

HUIS VAN VERTROUWEN 

Wilt gij goede en goedkoope, luxe of gewone

M A T R A S S E N
i n  S c h a a p s w o l ,  F l o c o n s ,  C r i n s  

Z e e g r a s ,  K a p o k ,  P l u i m e n  e n z .  a l s o o k  
R e s s o r t k o o r d e n  e n  O v e i 't r e k g -o e d e r e n  

wendt u tot

J u l e s  Ä L L E W Ä E Ü ? T
M RTBASM RKE«

St Amandstraat 5 , ISEGHEM
(dicht bij St H iloniuskerk)

Specialiteit van goed gezuiverd Windhaar 
met ondoordringbare Tijken

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

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

door mij gemaakt.

HUIS
0. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE

S t H ilon iu sstraa 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 ing — 

Z u ivere  en g o e d e  w aren.

OPENBARE VENDITIE
ten verzoeke van W' VICTOR VERFAILLE 

Herberg SINT HUBERT 
Rousselarestraat, bij de Paterskerk.

Op Maandag 26 April, om 11 /2  ure namiddag
zal de Notaris VANDE MOORTELE, openbaar te 
koop stellen: herbergierstafels, toog, glazen, stoelen, 
bierpomp, Buffet, spiegel, weegschaal met marme
ren blad, tafels en banken voor maaltijden, kachel, 
keukenstoof en allerhande gerief.

Komptante betaling. — 10 %  Verhoog

KANTOOR VAN OEN

Notaris Y A N D ï MOORTELE, te Iseghem.
OPENBARE VERKOOPING 

van een

Nijverheidsg-esticht
Twee Woonhuizen 

en Twee W E R K M A.N ’SHUIZEN
gelegen te ISEGHEM, 

noord de Nederweg en Statiestraat.

De Notaris Vande Moortela, verblijvende te Iseghem 
zal openbaarlijk verkoopen ten verzoeke van den Hear 
Leopold Gillion, advokaat te Kortrijk curator der failliet 
van Jules Demeester, de volgende goederen :

KOOP I. — Een huis, groot 9 a. 40 cent. gekend 
ten kadaster, Sectie D. nr P37k gelegen noord den Ne
derweg, bewoond door Emile Kesteloot.

Ingesteld io.ooo fr. 
KOOP II. — Fabiek en land, groot 52 aren 82 centa, 

gekend ten kadaster Sectie D, nrä 933b, 937i ex 634b.
* gelegen noord den nederweg.

Ingesteld : ió.Soo f r .  * 
KOOP III. — Werkmanshuis, groot 8 aren 25 centa. 

gekend ten kadaster sectie D. nrs 934d ex 934b gelegen 
noord den nederweg bewoond door Jean Deleu.

Ingesteld'. 4-Soofr. 
KOOP IV. — Werktnanshuis, groot 19 a. 10 centa. 

gekend ten kadaster Sectie D. nrs 934e ex 934b ; gelegen 
noord den Nederweg, bewoond door Gilbert Vandeputte.

Ingesteld : y.3oo fr. 
KOOP V. — Huis, groot 1 a. 55 centa. gekend ten 

kadaster Sektie A , nr» 4 Ie en 4 lf gelegen in de Sta
tiestraat, in pacht gehouden door M. Adhemar Vande- 
Moortele, mits 750 fr. ’s 'jâars boven de lasten, tot 
1 Juli 1921.

Ingesteld : 20.000 f r .

RECHT van SAMENVOEGING.
Zitdagen :

OVERSLAG : Dinsdag 27 April 1920 ,
om 3 ure namiddag, in de gehoorzaal van het 
VREDEGERECHT, herberg Den Hert, te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING VAN

2 BURGEBSHUIZEN
te ISEGHEM  

(nevens de fabriek Demeester)

De Notarissen VANDE MOORTELE', verblijvende 
te Iseghem, en AMEYE, verblijvende te Rousselare, 
zullen openbaarlijk verkoopen de volgende goederen :

STAD 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 Dem eester en Vande
putte Jean.

K O O P  T W E E . —  Een B U R G E R S H U IS  met 2 a. 9 c. 
erve, bekend ten kadaster sektie D , nummer 937g , palende 
noord de fabriek van Jules Demeester. oost Jules Demees
ter, zu id  den ijzerw eg en. w est 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 « Den Grooten Hert» 
te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING
van het

NIJVERME1DSMATERIEEL
der borstelfabriek Jules Demeester-Bossuyt

te ISEGHEM.
De Notaris VANDE MOORTELE verblijvende te 

Iseghem, op verzoek van den heer Leopold Gillon 
advokaat te Kortrijk, zal openbaarlijk verkoopen 
op DINSDAG 27 ÀPRIL 1920 (overslag van de 
fabriek) om 5 ure namiddag in de gehoorzaal 
van het Vredegerecht te Iseghem, de volgende 
goederen :

I. STOOMKETEL, 34 m2 oppervlakte, con
structeur Mahy.

II. STOOMMACHIEN, 35 peerdenkracht, con
structeur Paret-Missiaen.

III. TRANSMISSIËN — As 6 m. 35 op 70 mm. 
As 12 m. 20 op 60 mm. As 18 m. 25 op 60 mm. 
As 23 m. 20 op 50 mm. Koppelblokken, Kussens, 
Supports, enz

IV. 10 GEBREVETEERDE BORSTELMACHIE- 
NEN.

V. 28 m. 87 DOOMBUIZEN van 112 tot 114 mm. 
diameter met manchons, binders, ellebogen enz.

De vergoedingen wegens oorlogschade worden 
medeverkocht.
Voormelde materieel is zichtbaar alle dagen 

in de fabriek.
Met comptant geld. — Onkosten 10 %•

T J x t  t e r  l i a i i d  t e  k o o p  :
TWEE gerieflijke en onlangs gebouwde

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

gelegen KASTEELSTRAAT, 2 en 6 , dicht bij de 
Markt.

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

Kantoor van den Notaris W fFFELS, te Rousselare

u i t  t e r h a n d  TE KOOP

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

Kantoor van den
Notaris DUPONT, te Ardoye.
TOESLAG Donderdag 29 April 1920,

om 2 ure, te ARDOÎE-TASSCHE, bij Jules Du- 
forret, van :

Gremeente ARDOYE, wijk Tassche
1. Een WOONHUIS (B ïkkerij-W inkel) met 48

aren land, bewoond ea 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, CIGAREH en Ct&ARETTüH
VERKOOP in ’t GROOT en in ’t KLEIN 

Specialite it van Tabak APPELTERRE

A. VANDERHAEGEN- 
VANDENBROUCKE
MEENENSTRAAT, 14

- - ISEGHEM - -

CRÉDIT FONCIER DIVERS
Naamiooze Maatschappij — Kapitaal 3 . 0 0 0 . 0 0 0

Spaarboskjes 3.60 0/0, R s a t e M j e s  4 0/0, 4 2 5  0/0 en 4.50 0/0, Yrij van lasten.
DEPOTREKENINGEN A A N  ZEER VOORDEELIGE VOORWAARDEN

A A N K O O P  en V E R K O O P  Yao Fransch, Eagelsch ea A m srta isc li Papier
aan de voordeelige te wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij

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



Robert DE70LDBR-VBRSCHABVE
Schilder-Glazenmaker 

de Pélichystraat, 18, ISEGHEM

Hont- Mariner en Sieraadschilderingen
VERWEN EN VERNISSEN

GENADIGE PRIJZEN. SPOEDIGE BEDIENING.

Regelmatigen Vervoerdienst 
ISEGHEM-GENT

AD. D E V O S -P IL l EN
Rousselarestraat, 132, iSEGHEM.

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

Verandering van woonst

De belanghebbenden worden verwittigd dat van 
heden a f  dó magazijnen van bouwstoffen, kolen, enz. 
overgebracht zijn nabij de vaart

5, Zuidkaai, iseghem, Telefoon i.
Onze magazijnen zijn altijd voorzien van 

—  CERAMIEKE EN CIMENT TEGELS — 
REFRACT AIRE STEENEN, ARDÜINSTEENEN, 

STOOF- EN SMISKOLEN 
— BOOMSCHE AKTIKELEN — 

LATTEN EN HAAR VOOR PLAFONNEURS 
DRA1NEERBUIZEN 

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

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

SUIKERBAKKERÏJ

V a f )  L a f j d e e k t j e ö )
GRAVINNESTRAAT, 24,

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

C h ocola d e  —- IPralinnen
BIJZONDERE KEUS VAN

SCHOONEenFI JNE GEBAKKEN
voor Doopon, Huwelijken en andere feesten

Voortverkoop in ’tg rootvanS uikerbakkerartike ls
BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.
------- ----------------------- -y .... - ----- --------------

Nieuw e Moderne Inrichting
voor het maken van

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

H e ra ftre k k in g  va n  o u d e  P o rtre tte n

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. II
Rousselarestraat, 82, Iseghem. 

VERZORGD WERK -  SPOEDIGE BEDIENING
ZJc b e g e e f  m i j  o o k  te n  h u i z e .

HUIS VAN VERTROUWEN

AJOEIMERTJIOPPE
29, Rousselarestraat, ISEGHEM.

= = = = =  Oud Huis ROOSE-MAES. —

Groote keus van de laatste nieuwigheden in U ur
werken en Juwaelen, Régulateurs, Pendulen en 
Réveillen.

Zak- en armbanduurwérken in goud, zilver, niellé 
en nickel.

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

■waarborg) Juistheids zakuurwerken : O m éga, Invicta.
Schoone colectie diamanten brochen, barretten, oor

ringen, ringen.
Juweelen in goul, titre-Sx, niellé, doublé en zilver.
Schoone Eerste-Com m unie artikels.
Geschenken in zilver en verzilverd mstaal zooals : 

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

Alle soorten van brillen, pincenez, vergrootglazen, 
thermometers, barometers, naphte- en alcoolwegers.

De voorschriften der Heeren O o gm e e ste rs  worden 
stipt en spoedig uitgevoerd.

Groote Keuä Phonograafs ,  Platen, Naalden, en 
toebehoorten .

Bijzonder werkhuis voor het herstellen van uur
werken, Juweelen en Pnongraafs.
MODERNE INRICHTING -  SPOEDIGE BEDIENING.

Gematigde prijzen. — Waarborg.
Aankoop en verwisseling van ou'd diamant, «goud en 

silver aau de hoogste waarde.

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

OPENING van een W IN K E L
van

Ijzerwaren, limmermansalaam 
en Velobenoödigheden

GADEYNE Kinders
10, Hoek der St Amands en Krekelstaat

ISEGHEM
Voordeelige prijzen en trouwe bediening.

Huis Ed.MAES-NAERT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

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

VERKOOP VAN

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

voor Heeren en Daman 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
van Uurwerken, Goud en Zilveren Juweelen 

DEVIS en TEEKENIN3 worden op vraag gemaakt 
van goud- zilveren en diamanten PARUREN 

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS
WORDEN GEGRAVEERD  

ALLES WORDT TEN HUIZE 
-  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. -

B E R I C H T
a a n  AANNEMERS e n  BELANGHEBBENDEN

Moderne Fabriek 
van Producten in Gewapende Cimsnt

RICHARD DE CLERCQ
Groenstraat, (recht over het Kerkhofj Rousselare.

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 het maken van réservoirs 
voor fabrieken en brouwerijen. Volledige waar
borg.

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

Plaatst uwe aankondigingen in 
< De Iseghemnaar >.

ALLE SLACH VAN

Kleeflerstoffen in zuivere wol
Gemaakte Blousen en Roks

VERKOOP VAN 
Borstels en Kimlerschoeutjes

Bij

J Ü L IA  V E ^ H E L L E
Rousselaresrraat, 21, ISEGHEM.

HUIS

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

FABRIKANT VAN

Tabak en Cigaretten
HANDEL IN 

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

waaronder deze :
C I G A R E N

Quo Vadis, Utinam, der gekende firma Tinchant, 
YGonzalès. Caobas Puntos,

Cigarellos Calba, Emicas, Monies Vestalin, 
Record.

Cigaretten der basta en gekenJsta marken
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.,
Bijzondere prijzen voor Voortverkoopers.

S E R O P - E N T I N ' a
van het Huis

J. Vanlandeghera-Behaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

ALLE SLACH VAN BENOODIGHEDEN
VOOR

— KLEERMAKERS e n  KLEERMAAKSTERS — 
ZIJDEN, PAENE, ROUWFLOERS

Groote keus van lijnwaadartikelen
voor Dames en kinderen.

D00PKLEEDEREN COLS CR WATT EN
Specialiteit en groote keus van 

CDRSSrS Mark H D. B.

J .
BOEK- en STEENDRUKKERIJ

D e  B u s s c h e r e - B o n t e
Bareel der Gazette « D £  I SE G HE M NA A R »

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

Hoofden van Brieven, Enveloppen 
Spijskaarten, Trouwbrieven, Rouwbrieven 

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

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

F A B R IE K  van P A P I ERJ3 N ZA.KK1BN
Registers, Bureelgerief, Emballage Papier, Fantaisieartikelen, Maroquinerie, enz.

G. HOET-ANNE, 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 ?

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

2° Omdat het huis voorzien is vau uitgelezane glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabriekea vau Erankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oógmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

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

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

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Njordstraat, Rousselare.
Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking.

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.

P I A N O S
Verkoop —  Verhuring 

Verwisseling 

—  Stemming —  
en Herstellingen van 

allen aard.

GROOTE KEUS VAN 
-j- S F R © E K M ^ C H Ï I £ 2* £ E f

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. Glement-Glemeöt
20, Gentstraat, ISEGHEM.

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

Raymond Maes-Geldhof
Marktstraat, 4 4 ,  ISE G H E M .,

M A N S -
SCHOONE KEUS VAN

EN V R O U W S T O F F E N
jBllegoederen

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 x3 , T  waalfmaandenatraat, 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 °/*0 
’s jaars of vóór 5 tot 10 jaar aan 4 % ’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 :
M Florent Behaeghe-Mulier

Gemeenteontvanger,
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, W inckel S t Eloi.

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

MIDI
de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

F A B R IE K  V A N

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

satine laine, moirette en zijde 
-  W ITTE en GEKLEURDE MANSHEM0EN -

ELLEGOEDEREN, enz.

LED ER H AN D EL

VALÈRE LARID0N
Koornmarkt, 15, ISEGHÉM.

— CROUPONS — HALZEN — FLANKEN — 
BOX CALP, 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 Schoenmakersbenoodigheden. 
Kamerslissen, Espadrillen

KRUIDENIERSWAREN —  LIKEUREN en WIJNEN 

Agent der
Schrijfmachienen “ UNDERWOOD „

BRAND- en ONGEVÄLYERZEKERINGEN
“  JL.es P a t r o n s  R é u n i s  , ,  

BELGISCH MAATSCHAPPIJ van eersten rang 
gesticht in 1887.


