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Geen oorlog meer.
Verleden week las ik in een Hollandsch 

blad d it “ In Belgie geene sporen van 
den oorlog meer te zien waren » !

De schrijver van dat artikel had eenige 
dagen in Belgie gereisd : Antwerpen 
was in feest — ’t carillon speelde te 
Brugge —  Oostende was overbevolkt 
van vreemdelingen — en ’t besluit van 
dien reiziger was d.it het volk in Belgie 
den oorlog sedert lang vergeten had !

Waarlijk,  ̂ die den toèstand van ons 
volk maar langs den eenen kant be
schouwt, kan nog al gemakkelijk zeggen 
dat de oorlog ver en weg is, met al 
zijne droeve gevolgen.

Feesten en kermissen volgen elkaar 
op. Er wordt geld verteerd en verspeeld 
veel meer dan vroeger. Er heerscht een 
ongehoorde- drang naar gen >t en ver
maak. Voor kleedij en opschik ziet men 
naar geene prijzen, ’t Geld wordt ge
makkelijk gewonnen maar nog al veel 
gemakkelijker verteerd. Ja, er en is 
geen oorlog meer !

En nochtans, hoe droevig en is de 
toekan d niet voor ons volk.

llosveel «HîiaeaiUu hxâsjpiglriaça ziUcu 
niet zonder dak ! Hoeveel duizenden 
hectaren grond liggen niet verwoest ! 
Twee jaar verliepen sedert den oorlog, 
en er werd toch zoo weinig teweegge
bracht De oorlog heerscht nog in de 
Frontstreke in al zijne wreedheid.

En buiten de Frontstreek is er daar 
geen gevolg van den oorlog meer te 
zien 1

Welke verwildering bij het volk ! 
Hoevelen zijn er niet die sedert en door 
den oorlog hunne christelijke plichten 
leerden verwaarloozen. En de zeden 
hoeverre zijn ze niet achteruitgegaan.

Deze sporen van den oorlog zijn 
duidelijk te zien en zullen nog langen 
tijd blijven. Huizen zullen herbouwd 
worden, landerijen zullen geëffend 'wor
den — en de oorlog zal daar uit zijn en 
vergeten schijnen, maar de godsdienst 
en de zeden en zullen nog niet zijn bij 
ons volk wat ze vroeger waren.

De praalbogen van Antwerpen, de 
klokken van Brugge en de Hôtels van 
Oostende en dragen geene teekens van 
den oorlog, en toonen noch armoede 
noch achteruitgang, ’t is waar — maar 
de oorlog zit nog diep in de ellende van 
onze frontbewoners en in d ; verwilde
ring van ons volk.

De oorlog en zal in langen tijd niet 
vergeten geraken !

Voor de verwoeste streken.
GROOTE BETOOGING TE OOSTENDE

Zondag had te Oostende eene groote betooging 
plaats der geteisterde streken.van West-Vlaanderen. 
Aan het hoofd van den stoet werd een groot 
plakkaat gedragen met als opschrift : «  Albert I, 
grootste der Köningen, heb medelijden met de 
geteisterden van Vlaanderen, wil dat hun schade 
van ’14 terstond uitbetaald wordt». De goteister- 
den van Diksmuide droegen een plakkaat « Van 
schapen kunnen wij wolven worden».' Veurne 
werd voorafgegaan door het opschrift : Zonder 
steungeld moeten de grijsaards omkomen », en Corte- 
marck : « Wij eischen eindvonnis zonder uitstel 
en de waarde van 1914».

Er waren verder ook afgevaardigden van Beerst, 
van Mariakerke en van Reckhem. Om half vier 
kwam de stoet op het stadhuis aan, waar de meeting 
plaats had. Aan het bureel namen plaats de volks
vertegenwoordigers der stad Oostende. De heer 
Peiren zat de vergadering voor en nam'het woord. 
Hij onderzoekt wat er voor de geteisterden tot 
heden gedaan werd. Hij somt de bekomen wetten 
9f  ea ket werk der tribunalen. Brugge sprak 527
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vonnissen uit, Veurne 2451 ou leper 1674, te 
samen een 4000 vonnissen voor 100.000 geteister- 
den. Het duurt 5 tot 6 maanden voor men eenen 
titel bekomt en evenveel tijd voor de uitbetaling. 
Wat werd er tot heden uitbetaald : In het arron
dissement Brussel 11(50 millioen, Charleroi 106 
millioeu, Namen 33 millioen, Gent 40 millioen, 
Doornik 42 millioen, Luik 455 millioen. In West- 
Vlaanderen daarentegen : De kust 61 millioen, 
Brugge 50 millioen, Veurne 30, leper 12 millioen, 
’t zij 153 millioen, minder dan voor Brussel alleen. 
Voor vijf Waalsche firma’ s 257 millioen alleen. 
Tegen dat onrecht moeten we vandaag protest aan- 
teekenen. Op de 1229 millioen gingen er 363 
naar de Vlamingen en 866 naar de Walen. Over
gaande naar de Coöperatieven zet hij er het doei 
van uiteen en beknibbelt verder zeer hevig de ver
schillende stelsels van wederopbouw waarvan het 
stelsel Jaspar het derde i .̂ Duidenden Vlamingen 
leven in de grootste armoede in Frankrijken zijn 
niet in de mogelijkheid naar Vlaanderen terug te 
komen om er te leven en£te sterven.

Hij stelt ook voor het steungeld voort te be
talen aan jong en oud die onbekwaam zijn te 
werken, want de Vlaming is te fier om te bede
len en wil werken als hij kan.

De heer Glorie, volksvertegenwoordiger voor 
leper, legt de vermenigvuldiger of coefficient uit, 
en hekelt verder het stelsel Jaspar wat betreft de 
weierbeleggingspremie, evenals zijn voorstel om, 
door een koninklijk besluit,'te laten beslissen 
wanneer men zal betaald worden. Indien het zoo 
voortgaat zal het nog honderd jaar duren. Wij 
weten dat er rechtbanken zijn die de zaken laten 
rusten, omdat er verandering zal komen aan de 
wet, maar zij doen onrecht. 5Zij moeten voort de 
oude wet toepassen. Hij steltvoor iu ieder dorp 
eene rechtbmk in te richten.

Al de zaken zoudeu moeten geloot worden, want
I i*ui 'ÂljU VAiiiWijij du ill* liCC

komen.
Op ieder dorp zouden ook een paar menschen 

moeten gevonden worden om de anderen te helpen. 
Ge moet bonden stichten om uwe zaak vooruit te 
helpen.

laMsci û m c iL
Is Belgie nog onafhankelijk ?

De Ministerraad van verleden week heeft 
onze aandacht gevestigd op een treurig feit.

« De Standaard » bracht een brutaal stuk voor 
den dag en dit stuk ging uit van Frankrijk, 
naar aanleiding van het zenden van munitie 
naar Polen.

Frankrijk eischte den doorvoer, en een hoog- 
waardigheidbekleeder, M. Paleologue, hoofd 
van de fransche buitenlandsche zaken, zou deze 
walgelijke woorden toegesproken hebben, die 
klinken als eene bedreiging : « Indien gij niet 
handelt zooals wij verlangen, krijgt gij moei
lijkheden in uw eigen lmis, want wij hebben 
hier te lande eene pers in onzen dienst.

Dit zijn geen fabels. Luistert wat er over 
die zaak in den laatsten ministerraad uitgelekt 
is : « Minister Delacroix bracht den heer Mil- 
lerand ook op de hoogte van de brutale * woor
dennota » door den heer Paleologue, hoofd 
van buitenlandsche zaken, aan het kabinet van 
Brussel gezonden. Ze kwam neer op een bevel, 
dadelijk ter hulp van Polen te snellen. Minister 
Delacroix weigerde aan dit bevel door M. de 
Margerie gebracht, zoo maar te gehoorzamen. M. 
Millerand verklaarde van deze nota niets te weten 
en verloochende geheelemaal het optreden van 
M. Paleogue. »

De houding van M. Delacroix was kranig; 
doch dit feit toont de geestesgesteltenis van 
het fransch Gouvernement : komen moeien met 
onze zaken en orders geven. Neen hoor we 
zijn het vrije Belgie. En hebben we ons land 
vrijgevochten tegenover Duitschland, het is niet 
om slipdrager te spelen van Frankrijk.

Natuurlijk, M. Millerand, hoofdminister van 
Frankrijk heeft de gebruikelijke verontschuldi
gingen aangeboden ; 1-Jij verklaarde van deze 
nota niets te weten en keurde het optreden van 
M. Paleologue at. Maar waar rook is, brandt 
het

Welkeen kaakslag voor de nationaalpolitiekers 
en hun pers, wanneer een . franschman zegt :
« Wij hebben hier te lande .een pers in onzen 
dienst. » Hoe treurig ! en zulke verkochte pers 
kapt geheele dagen op de Vlaamschgezinden, 
zulke pers riekt overal aktivisme en duitsch- 
gezindheid, zulke pers speurt verraders op !... 
En ze staat ten dienste van een vreemd land 
met vreemd geld. Is de fransch-brusselsche 
pers niet rot ! Waarom lezen de Vlamingen 
zulke dagbladen.

Het fransch-belgisch verbond zal in het bui-' 
tenlanisch overzicht worden behandeld. Slectits 
eene vraag hoeft gesteld te worden : als er 
bevelen klinken in eene zaak waar Belgie niets 
in te zien heeft en Frankrijk onrechtstreeks 
in betrokken wordt, zooals Polen. Wat zal er

gebeuren als Frankrijk rechtstreekts in ’t ge
drang. treedt ! Wij willen zijn en blijven een 
vrij, onafhankelijk land, dat voor niemand kruipt.

Over het nieuw m inisterie !
Achter de schermen, wordt een nieuw ministe

rie opgebouwd. Het is de goeie tijd voor 
plannensmeeders. De nationalen en liberalen 
houden mordicus aan een « zakenkabinet », 
war.t ze verlangen eenige liberale ministers op 
de planken te krijgen in het kleed van zaken- 
ininisters. De rondreis van M. Franck geeft 
daar bijzonder aanleiding toe : ze vinden het 
eerte zoo jammerlijke zaak, dat een minister 
op de hoogte van zijn vak juist zou aftreden. 
Daarom vragen de liberalen ware het niet moge
lijk. dat Franck in de regeering bleef als 
zakenminister.

Men heeft veel gesakkerd tegen ,een ministerie 
van * Union Sacrée », maar het schijnt, dat 
het de eenige leefbare regeering blijft. Katho
lieken en socialisten bijten niet in den appel 
van de liberalen ; Huysmans van den eenen 
kant, Poullet van den anderen houden staan 
dat een katholiek-socialist ministerie best mo- 
gelijK 'is.

Op het kongres der katholieke standorga- 
nisatie, zegde minister Poullet : « In alle bladen 
worden wij aangevallen en men verwijt ons, 
katholieken, dat wij ons door de socialisten 
te vebl laten beïnvloeden Het is echter on
waar dat wij onder den duim der socialisten 
liggen. Vele van de in de laatste kamerzitting 
gestemde maatschappelijke wetten, zoo onder 
andere de wet op de pensioenen, opdan acht- 
upmarbeid, komen op ons kristen democratisch 
programma.
k Toegevingen werden gedaan : het is echter 

(Jbrin tcl verklaren dat wij ailén bereid gevon
den werden water in den wijn te doen, getuige 
daa,rvan de gestemde verhooging in zake de 
wedden der geestelijken, de erkenning der ge
lijkheid van vrije en gemeenteonderwijzer. Z oo
lang er waarborgen zijn wat betreft de vrij
heid van godsdienst en onderwijs, is het de 
plicht der katholieken deel te nemen aan de 
regeering. »

Eene onnoozele in te rp e lla tie !
Arme sukkel, die de Vlamingen duivelen 

wil ! De liberaal Mechelynck heeft gevraagd 
een interpellatie te houden over het geval De- 
beuckelaere fronter), beschuldigd tijdens den 
oorlog desoldaten tot desertié aangezet te hebben.

Waarom weer kabaal maken in de kamer ! 
Als M. Mechelynck het noodig acht, dat hij 
de zaak overhandige aan den Prokureur des 
koning», Dat is te simpel ; publiek verdacht 
maken, dat heet patriotisme !...

De taa lw et in het Senaat.
De commissie voor binnenlandsche zaken 

van den Senaat, kwam Dinsdag bijeen om de 
taalwet te bespreken.

De bespreking liep over algemeenheden. Na
tuurlijk vreesden eenige leden voor de bedreigde 
nationale eenheid. De indruk van verschillge 
leden was dat de grondslag van de wet zou 
gewijzigd worden. ,

Heeren Senators, weest voorzichtig breekt 
uw eigen ruiten niet. Vlaanderen wil geen 
tweetaligheid meer : in Vlaanderen vlaamseh — 
Vlaanderen is moe van wachten ; werpt de 
massa in armen nietvan de bestuurlijke scheiding, 
maar daarvoor moeten de heeren senators uit 
hun ivoren toren treden, en luisteren naar de 
gemoedstemming van hun bloedeigen volk.

M inister Destrée en de Schoolstrijd.
Altijd moeten we op de bres staan voor de 

ziel onzer kinderen. Wanneer zal de tegen
partij ons gerust laten ? Minister Destrée isoc.) 
heeft weeral iets uitgevonden om ons langzaam 
de keel toe te nijpen en ook om geld te ver
kwisten. Hij is zinnens 97 nieuwe schoolop
zieners te'benoemen.

Waarom ? natuurlijk onder voorwendsel dat 
de kantonale schoolopzieners het werk niet 
meester kunnen. Die benoemingen zouden om 
trent een millioen aan de Staatskas kosten. 
Ware het niet eenvoudig een gepensionneerde 
onderwijzer te plaatsen bij ieder schoolopziener 
als sekretaris.

Wat zit daar achter? Een beambte van het 
ministerie van Destrée heeft het bekenJ gemaakt 
aan de «Journal de Liège » : De schoolopzieners 
zijn vo jr hit algem en katholiek, in wie we 
geen vertrouwen hebben ; we willen nevens 
hen of boven opzieners benoemen die hen 
afspieden en ons inlichten. »

Hoe walgelijk ! — Wilt ge meer weten. Het 
ministerie van kunsten en wetenschappen heeft 
een stuk gezonden naar de vereenigingen van 
so:ia listissch ’ onderwijzers, om ze op tijd te 
verwittigen Ziehier wat er op dit stuk ge
schreven staai.

« Weest zoo goed de leden van u.ven bond 
te verwittigen dat er verscheidene plaatsen van 
kantonale en hooïdopzieners open staan :

Voorwarden : 1) Tien jaar uitoefening van het 
onderwijzersambt voor kantonale opziener en 
twintig voor hoofdopziezer.

2) Onderwezen te hebben in de 3 graden.
3) Zich verbinden een exaam te ondergaan 

binnen de 2  jaar
Deze roode kandidaten aan tijden verw ittig d  

zullen den voorrang krijgen bij de oude onder
wijzers, die hun wettelijk diploma bekomen 
hebben na moeizame studie. Welke politike  
winkel en laagheid ?

M. Destrée, was het daarom dat ge in 1918 
schreef aan Kardinaal Mercier : < Vast besloten 
ben ik nog altijd en zooveel het in mijne macht 
is, voor onzen heropbloei het gevoel van na
tionale broederlijkheid te handhaven, dat, in  de 
beproeving onze macht was » ? Doch de onder
vinding heeft ons geleerd rechtzinnigheid bij 
de socialisten en recht is verre te zoeken.

Onder den dekmantel van verdraagzaamheid  
en zoete woorden, grijpen ze naar de keel met 
het woord « Rood of geen brood » —  « Rood 
of dood ».

Handen af van het kristen onderwijs, handen 
af van de ziel onzer kinderen !

Deze streek van M. Destree is zoo brutaal 
dat zij onmiddelijk eene logenstraffing vraagt 
vanwege minister Destree. Is deze daad, w aar 
bevonden, dat het eene schande weze zulk een 
minister van kunsteu en wetenschappen te 
dulden.

3ELGIE en FRANKRIJK.
De, militaire overeenkomst tusschen Belgie 

en Frankrijk i.s geteekend. De eigentlijke tekst 
is nog niet gekend, en zal eerst aan Kamers 
ea Senaat medegedeeld worden eer wij hem 
krijgen. Men weet er toch ’ t volgende van :

’t Is een overeenkomste voor het geval dat 
Frankrijk en Belgie door Duitschland aange
vallen wordt. — Bij ’t ontstaan van oorlog 
tusschen Frankrijk en Duitschland. blijft Belgie 
vrij zilt' te oordeelon wie de aanvaller is, en 
dus o:' het moet helpen of niet — Belgie houdt 
zijn volle vrijheid zeil zijne legersterkte te 
bepalen, 't Is eikel een technische overeen
komste die vóórziet wat Belgie en Frankrijk te 
doen hebben ia geval dat ze samen tegen den 
geineenzamen vijand ten strijde trekken, om 
alzoo beter en doelmatiger hunne verdediging 
te verzekeren. ' 1

Die overeeenkomste en voldoet de fransquil- 
lons maar half, zij hadden een nauwer verbond 
geweuscht; De Vlamingen zeggen : a ls 't  alzoo 
is ’ t kan er nog door, inaar wij zijn ont- 
trouwig dat z ! ons verder willen binden, 't En 
is de moeite niet weer 1 zoo lange te onderhan
delen om tot zulk een flauw beestje van akkoord 
te geraken; ’ t zullen daar misschien steerten 
aan zijn, en dat ware slechter :

W ij gaan ’ t moeten elfenaan zien :
Kr is ook sprake van een economische over

eenkomste met Fran-krijk, maar de die gaat 
nog trager. Minister Jaspar over die zake 
zijn gedacht gevraagd door fransche g a s t 
schrijvers zegt daarover het volgende :

’ t Is wel een beetje de schuld van Frankrijk
dat die overeenkomste achterblijft.

Frankrijk en doet niets voor ons. Daar zijn 
b. v. de stapelhuistaksen die men zoo dikwijls 
beloofd heeft af te schaffen en die altijd 
voort blijven bestaan.

Die stapelhuistaksen bestaan hierin : De koop
waren, die te Antwerpen gelost worden voor 
lilzas Lotharingen, betalen in Frankrijk 3,50 fr. 
de honderd kilo inkomende rechten, en staan 
alzoo kostelijker als die waren die langs 
Duinkerke komen. Nu is dat van minder be
lang : aU alles toch zoo duur staat 3,50 fr. 
per honderd kilo en is de eeuwigheid niet. 
Daarbij er is schaarschheid in grondstoffen, 
elk grijpt waar her. te pakken is, gelijk wat 
het kost, en Antwerpen en lijdt er niet door. 
Maar laa-, eens de eerste schaarschheid ver
dwijnen, en laat de normale prijzen weerkeeren, 
dan komen de prijzen langs Antwerpen te 
hoog, en al de handel gaat langs Duinkerke.

Men vergete niet dat Hlzas en Lotharingen 
tan tijde der duitschers geen stapelhuistaksen 
betaalden,' en dat die streken het natuurlijk 
afzetgebied zijn der have van Antwerpen.

Frankrijk verbiedt ook den invoer van bel
gisch glas, baksteenen. dakpannen, en menig
vuldige andere artikels. Dat alles en is niet 
van aard zegt Jaspar o a  «vergreet« vrieië*



schap te doen ontstaan. Daarbij Belgie is voor 
den vrijhandel en Frankrijk, wil altijd door 
inkomstrechten zijnen handel en nijverheid be
schermen. Moeilijkheid te meer die een overeen- 
komste in den weg staat.

Dat is de zienswijze van minister Jaspar.

EEN NIEUWE PRESIDENT ?
Deschauel en geneest niet, en hij en is niet 

meer in staat zijn ambt te vervullen, de 
mensch heeft te veel gewerkt, en hij is zoo 
neurasteniek ofte zenu wz wak dat hij niet meer 
en weet waar zijn hoofd staat. Zijn ontslag 
zal hij nemen gehjel in ’ t korte toen nog. 
Wie gaat hem opvolgen ? — Er is sprake van 
Peret, Jounart, Ribot, Pams, Leygues, Arayo, 
Casteinau, Foch. Ze noemen ook Millerand, 
Millerand zegt dat hij niet fen wil. Foch en 
Casteinau en zullen waarschijnelijk ook niet 
willen, en de franschinans zullen tusschen de 
anderen kiezen dien ze liefst hebben.

IERLAND.
De toestand blijft onveranderd : hard tegen 

onzachte tusschen Ieren en Eugelschen. De 
Major van Gorck zit in ’t gevang, en hij en 
wil niet eten bij zooverre dat hij op sterven 
ligt van honger. Hij wil alzoo Lloyd George 
dwingen hem los te laten, maar hij en ge
raakt -'niet los. ►

ENGLAND en RUSLAND.
Men weet dat Kamenew en Krassine te Lon

den zijn om te onderhandelen over ’ t hernemen 
van handelsbetrekkingeii tusschen England en 
Rusland. Reeds wareii verscheidene maatschap
pijen gesticht en geregistreerd in England om 
handel te drijven. De russen gingen bijzonder
lijk autos koopan en vervoermiddelen, en in 
verwisseling goud en gefabrikeerde waren le
veren, dia reeds gereed stonden om verscheept 
te worden.

Doch al met eens brengt de “ Daily Herald » 
uit dat ’ t gouvernement van Moscow 75,000 pond 
in goud aangeboden heeft, ’ t zij 3,700,000 fr. 
otn die gazette te koopen.

Lloyd George neemt dat zeer kwalijk. Bij 
een bezoek van Kamenew verwijt hij hem die 
handelwijze en zegt er nog bij dat hij uiterst 
mistevreden is - over Kamenew «zijn doeninge, 
daar hij invloed zoekt te oefenen op de be
slissingen van den opperste raad der arbei
derspartij in England. Bovendien Kamenew 
heeft medegeholpen om de russische kroonju- 
weelen in England te doen verkoopen.

Kamenew met het onschuldigste gezichte van 
de wereld antwoordt op dien stortvloed van 
beschuldigingen dat hij van niets en weet en 
naar Moskow gaat om uitleg.

’t Is ’t beste dat ge kunt doen herneemt 
Lloyd George : hadt ge England niet verlaten 
’k ging u doen buitenzetten.

Krassine blijft te Londen toch zijn de onder- 
handelingen voorloopig afgebroken.

PALESTINA.
De katholieken en boffen maar weinig met 

de handelwijze der Engelschen in ’t H. Land. 
Twee gevaren bedreigen daar de katholieken : 
het sionismus en de protestantsche propagande.

Het Sionismus : Men weet dat er onder de 
joden een verlangen bestaat om weer het
H. Land meester te worden en daar een joodscheu 
staat te stichten. England heeft beloofd de 
sionisten te steunen en steunt ze. De joden 
zijn volop bezig met Palestina te veroveren.
Zij hebben da'ar machtige banken gesticht die 
aan de joden geld leenen aan 3 %  terwijl 
zij van anderen tot 10 ° /0 vragen. Al de 
gronden en eigendommen die te koope komen, 
koopen zij op, en laten ze maar aan jode.n.
Als 't alzoo voort gaat en zal er in eenige 
jaren geen middel meer zijn van te leven 
tenzij voor joden, 't En zijn de katholieken 
alleen niet die daarover mistevreden zijn, grie- 
ken, turken, beduinen en alle andere volkeren 
en zijn 't niet min.

Kardinaal Bourne, aartsbisschop van West
minster in eene redevoering roept op dat feit 
de aandacht der engelsche katholieken en on
rechtstreeks ook van het engelsch gouvernement.

De protestantsche propagande is ook hevig 
aan den gang, en sticht er veel kwaad.

England, men vergete het niet is een pro- 
testantsch land, en blijft fanatiek. Overal waar 
England meester is, is ’t hetzelfde : zoolange 
de katholieken maar eene onbeduidende min
derheid en zijn hebben ze hun van ’t engelsch
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door A. D . Crake, B. A. 
naar het engelsch bewerkt door J. C M. W eael.

« De Christenen bestaan nog, » zei de Legatus.
« Ik houd in het algemeen niet van strengheid, 

« m erkte Cornelius op ; » maar kon men die 
ongeloovige snoodaards verdelgen, ik zou er 
weinig naar omzien w elke middelen men er 
toe gebruiken zou. »

«W ij gebruiken middelen genoeg, » antwoordde 
de Legatus ; « pijnbanken, roodgeheete nijptan
gen, haken, de wilde dieren, de ijzeren stoel, 
’t werd al beproefd ; in de amphitheaters ook 
heeft men goed gewerkt, en bijzonderlijk te Rome. »

« Ach ! waarom ben ik daar niet ! » riep Eu- 
crates uit.

« Maar nog blijven er bij duizenden en tien 
duizenden verborgen, en hunne gruwelen dagen 
de góden uit ; het bloed hunner kinderen, in 
mysteriën vergoten, als offer aan eenen ezelskop, 
roept om wraak ; al wat afgrijselijkst is wordt 
in hunne geheime vereenigingen bedreven, w aar  
zij zich met hçtvleesch hunner slachtoffers voeden.

«H ebben w ij er nog vele in Antiochië ? »  
vroeg Cornelius plotselings.

« Ik vrees dat zij hier nog zeer talrijk zijn ; 
w ij hebben vernomen dat onlangs eene geheime 
vergadering werd gehouden. Vele van de goden- 
verza^ers behooren tot de hoogere standen der 
maatschappij, en worden gevonden in gezelschap
pen, waar men ze nooit zou gaan zoeken. »

bestier te belooven : maar worden zij eeue 
macht waar men mede rekenen moet, ’ t en 
zijn geen moeilijkheden die hun gespaard worden.

RUSLAND en POLEN enz.
De onderhandelingen te Ruga gaan beginnen. 

Polen komt er voor den dag met èen wel 
bepaald program. Als er nu geen vrede ge- 
teekend wordt ’t en zal aan Polen niet liegen.

Lithauen heeft nu bij het duitsche gouverne
ment geprotesteerd, omdat de duitschers zooveel 
bolchevisten langs Lithauen vrijlaten,:

Lithauen wil onzijdig blijven, en niets 'doen 
wat aan Polen o f aan Rusland kan mishagen.

’ t Geschil tusschen Polen en Lithauen zal 
volgens overeenkomst door den volkenbond 
beslist worden.

Wynkel St Eloy.
Wat beduidt dat woord, en hoe wordt het ge

schreven ?
I. Oorsprong van dat moord. Twee uren in 

’t ronde noemt men die parochie, volgens de oude 
volkstaal der streke : Kapelle, Winkel, Winkel- 
Kapelle. Verder op en officieel zegt en schrijft 
men : Wynkel St Eloy.

Het woord wordt natuurlijk samengetrokken uit 
Wynkel en uit St Eloy. Wynkel is ’t oude Win
kel, Wiinkel, Wynkel. De lettergreep in, wordt 
volgens den algemeenen regel uitgesproken met de 
onvolkomene i, maar wanneer er een tand- of 
keelleter op volgt, dan krijgt de i, in de oude 
West-Vlaamsche uitspraak den klank van de heldere 
i of ii, y. Alzoo Winkel. Wiinkel, Wynkel. (Zie 
Debo, Idioticom, bladz. 402).

Winkel beteekent stapelplaats of voorraadplaats 
van allerhande waren '  zoo nog onze hedendaagsche 
winkel.s De Eomeinen hadden op de groote heer
wegen zulke stapelplaatsen hier en daar opgerich"., 
tot onderhoudt van hun leger. Ze noemde ze ta- 
berna, ’t oud duitsch winkel. Dien uitleg is niet 
ontbloot van waarschijnelijkheid, zegt Kanonik 
Tanghe.

In oude tijden winkel beteekende ook hoek, ge
weste, in ’t latijn angulus. Zoo gebruikte men 
dit woord in ’t hoog en in ’t nederduitsch. Dien 
uitleg vindt ook meest bijval bij de oudheidskun- 
dige, zooveel te moor dat Wynkel nen hoek, een 
geweste was van de al oude parochie van Gulleghem.

St Eloy. — De bijnaam van St Eloy kan anders 
niet spruiten dan uit de relikwien van dien heili
gen, aldaar aan de Kerk geschonken. Alzoo lees 
ik in eenen uitleg van parochienamen. Die uitleg 
is onvoldoende.

De oude parochie van Gulleghem had hier eeue 
kapelle, waar men de relikwien veraarde van 
St Eloy. Gulleghem kwam er alle jare 'in baêvaarfc, 
en daar het gewoonlijk ’s zomers was en heet, 
de beêvaarders laafden hunnen dorst met kernmelk, 
aan ’t oude kerremelkhof, nog bestaande op Wyn
kel. Die kapelle was kleen on armtierig, — in 
’t begin zelve met strooi bedekt. In die bidplaats 
bestond er onder den titel van St Eloy een be
neficie, gegeven door den prelaat van d’abdij van 
St Maartens tot Doornijk, en was van 't tijdelijke 
bestierd door ’t magistraat van Gulleghem. Èen 
beneficiant moest er twee maal te week mis lezen ; 
toen woonde hij op de parochie niet De laatste 
priester aan de kapel gehecht was Jacobus Marche-

iier, wonende tot Iseghem, alwaar hij, ove^eed.ir^ 
740 (1). Men oordselde dat die staat van zaken 
moest verbeteren, en op het verzoek der Winkel- 
naars, dienden de wetheeren van Gulleghem eene 

aanvraag in bij den abt van St Maartens tot 
Doornijk, om tot Wynkel eenen priester ter plaatse 
te hebben, gelast met het kwijten der* lasten, en 
met onderpastoreel werk, zooals preeken, onder
wijzen, biecht hooren en berechtingen doen. Die 
eerste Onderpastoor kwam hier toe in 1741, en 
dicht bij do kapel, bouwde men een huis. Hat was 
de kapellanij, en, alhoewel herbouwd, dient zij 
nog hedendaags als woning van den Heer Onder
pastoor. Na vele moeilijkheden wierd Wynkel af
gescheurd van Gulleghem, en afzonderlijk in 1747, 
door den bisschop van Doornijk, tot parochie in
gericht. Meu noemde de parochie Wynkel St Eloy.
De kapel verdween en miek eeuige jaren nadien 
plaats voor de nieuwe, in rococo stijl, parochiale 
kerk.

II. Men vindt dat moord geschreven op verschil- 
lige manieren.

(1) E. H. Jacobus Franciscus Marchelier, was zoon van 
Hilarius Marchelier en van Maria Vanden Berghe. — 
Koster van St Hdonius kerk van iseghem en ontvan
ger der abdij van Sjt Maartens te Doornijk.

E. H. Marchelier wierd geb. te Iseghem, den 4 Oc
tober 1693 en overleed den 1 Juni 1740.

Aldus sprekende, zag hij Emilius strak in de 
oogen. De jongeling verbleekte, werd rood, en 
beefde.

« Emilius, » vroeg hem zijne moeder, «  zijt gij 
niet wel ? Cornelia geef het water over. Gevoelt 
gij u ziek mijn zoon ? »

« Het is niets » stamelde hij.
’ t Is hier zoo heet, » merkte zijn vader op ; 

« laat ons eene wandeling doen in den hof ; 
middelerwijl zullen de slaven het tafelfeest be
reiden. »

Emilius hoopte dat de koelte der buitenlucht 
hem goed zon doen, en hij werd geruster ; 
edoch,) hij gevoelde maar ai te wel dat het 
hachelijk oggenblik,’ t welk hij zoolang gevreesd 
had gekomen was Hij wandelde alleen, wan
neer zijne zuster bij hem kwam.

« Lieve Emilius, wat is dat? » vroeg zij. 
« Ik zag den Legatus naar u kijken terwij hij 
sprak, en gij sidderdet even alsof gij een ver
borgen Nazarener waart. O Emilius ! we k ver
schrikkelijk geheim is dit ? Moogtgij het aan uwe 
zuster niet vertrouwen ? Zie, de Legatus wandelt 
met on^en vader! Hoe e-nstig zij spre ien !*

Emilius antwoorde niet, en zijne zuster begon 
te weenen. De jongeling gevoelde dat het noo
dig was al zijne krachten in te spannen ; hij 
poogde de tranen, die uit zijne oogen sprongen, 
te weêrhouden, maar ’ t was te vergeefs. Hij 
meende te verstikken, en ’t was hem alsoï hij 
geerne in de aarde zou zingen en niet meer 
gezien zijn.

Dat de lezer hem niet verkeerd beoordeele ; 
Emilius was zeer kloek. Hadde hij geroepen 
geweest, gelijk vele Christene jongens, om in 
het Amphitheater te sterven, Christene ouders 
achter zich latende, hunnen laatsten zegen ont
vangende, van hen slechts scheidende om ze in

.In 1794, als wij deel mieken van ’t Bisdom
van Doornijk, schreef men : Winckel St Eloy. *

In 1820, als Wynkel stond onder ’ t Bisdom
ran Gent, schreef men : Wynckel St Eloy.

In 1832, viud ik het geschreven in oude ver
slagen : Wynkel St Eloy.

In 1835, als wij deel uitmieken van ’ t üisdom
van Brugge, zooals wij er tot nu toe onder ge
bleven zijn, vind ik geschreven VViukel St Eloy.

Nu, dus in 1920, drukt de almanak van ’t 
Bisdom : Winckel-Sint-Eloy.

De officieële stempel van de Gemeente zegt : 
Wynkel St Eloi

Mijn gedacht is dat Winkel St Eloi of Wyn
kel St Eloy de twee beste en even goede vormen 
zijn.

— Wij vernemen dat in ous narrig  Wynkel 
St Eloy, als nieuwe Overste van het giiustig ge
kend klooster, gekozen en aangesteld is : Zuster 
Edmondine. Onze hertelijke gelukwenschen en voor 
lange jaren !

Isegbeiiïs eerste Gijzelaars.
Den 12e September 1914, den Zaterdag van 

Iseghem Kermis was een heugelijke dag. Van 
’s morgends liep het gerucht rond dat eene 
sterke Duitsche patrouille in Ingelmunster ver
toefde en in aankomst was naar Iseghem ’ t Was 
eilaas ! ten volle waar. Rond 8.30 u. kwamen 
ze de Gentstraat ingereden : eenige cyclisten 
voorenop, gevolgd van 240 soldaten te peerde : 
Ulanen en dragonders.

De politieagent Henri Baes, niets vermoe
dende, kwam juist uit het Oudemannenhuis 
en wierd verzocht, na afgetast te zijn, zonder 
veel complimenten, te willen-piaats nemen op 
den automobiel, ’ t Was de eerste gijzelaar.

Aan de post was ’ t de beurt van landbou
wer Alidor Vanderhaeghe. Alidor had van zijn 
gansche leven geen duitsche soldaten gezien.
« ’k wil weten zei hij, hoe die kerels er uit 
zien. » Hij dronk zijne pint uit in « Het Pa
radijs » en ging buiten, lmmediaat sprongen 
twee soldaten toe die met gewapenden revolver, 
Alidor vriendelijk verzochten eventjes te willen 
plaats nemen naast zijnen Stadsgenoot...

Rond 9 u. stationneerde de gansche bende, 
rond het klooster der PP Capucienen, op het 
land van C on stat Dejonghe, neffens de sui- 
kerbakkerij van Simetier. Èen troepken soldaten 
werd voarenop gezonden, Abealewaarts. Daar 
wierden ze onthaald o l  geweersschoten gelost 
door gendarmen en vrijwilligers die al den 
overkant der vaart verscholen zaten.

Vijf minuten later wierd het klooster omsingeld : 
eene bende van 20 à H) soldaten drong binnen 
en verplichtte al de paters die zij ontmoetten 
of uit hunne cel dreven, te gaar staan naast 
elkander tegen den muur geleund, onder doods
bedreiging. Ten slotte wierden P. Gardiaan en 
P. Benedikt, toen vicaris, onder het bevel « mit » 
tusschen soldaten meegenomen. Hun wierd door 
nen officier gezeid dat ze gijzelaars waren. Ze 
wierden naar buiten geleid en moesten plaats 
nemen op den auto, waar hooger genoemde 
burgers reeds zaten benevens Albert Neyrinck 
van Ingelmunster.

De auto reed weg Waarheen ! God wist 
het naar de dood w ellicht?... Wat kon men, 
in dsia begin»» -voornamelijk, -vau Otntsehe 
soldaten niet verwachten ?... Toch kwam ons 
toen het denkbeeld der do3d niet duidelijk 
voor oogen ; wij waren, die eerste oogenblik- 
ken, als verbeest, gedacntenloos. Eerst wat 
later, toen de hoop was heengevlogen weldra 
weer thuis te zijn, kwam de gedachte der 
dood ons bevangen : de mogelijkheid, de 
waarschijnlijkheid weldra te worden gefusiljeerd 
na mogelijks voorafgaande mishandelingen, 
deden koude rillingen ons wazen doorloopen 

Aan Cachtem braksken wierden de gebroe
ders Albert en Lucien Neyrinck -  een zat 
op den anto naast ons, de andere ging met 
velo aan de hand tusschen de soldaten — 
vrijgelaten. Doch in hunne plaats wierden alle 
mannen, die in de herberg zaten aan de vaart, 
meegenomen met nog eenige andere die op 
hun land werkende waren.

Zoodra wij op grondgebied Rumbeke waren, 
ontboden wij den Rittmeister en vroegen hem 
of wij terug mochten, aangezien wij als g i j 
zelaar voor Iseghem, enkel en alléén voor 
Iseghem verantwoordelijk stonden. « Nein » 
klonk het antwoord ruw en barsch. En ver
der moesten wij.

Aan Rumbeke sloeg de gansche bende den

eene betere en schoonere loopbaan weder te 
ontmoeten, hij zou de dood hebben kunnen ver
achten ; maar zijn kruis was zwaarder. Aan 
degenen die hem het meest beminden, was hij 
gedwongen de bitterste zielensfoltering aan te doen. 
Ook stormde het verschrikkelijk in zijne ziel. 

Nu kwam zijn vader tot hem, en zei :
« Kom met mij, Emilius ; ik zou u over iets 

willen spreken. »
Zij wandelden sprakeloos langs de voetpaden 

naar het boschje van plantanenboomen. Emilius 
hoorde zijn hert kloppen ; een tijd lang sprak 
niet een van beiden ; eenieder maande zich aan 
tot vastberadenheid: in de beproeving die hij 
ging onderstaan.

« Emil us, » zei Cornelius eindelijk, » gij waart 
imner rechtzinnig ;■ nooit hebt gij gelogen ; nu 
wil ik u eene vraag doen, die ik nauwelijks 
over mijne lippen kan brengen. »

Hij zweeg eene wijl, en hernam dan met blijk
baren tegenzin :

« Waart gij tegenwoordig in de vergadering 
van de Nazareners den anderen nacht ? »

« Eene hevige bekoring, de geweldigste die 
hij ooit gevoeld had, noopte Emilius om zijn 
geloof te verloochenen. Hij overwon ze nochtans 
door eene bovenmenschelijke. poging, ja, waar- 

I lijk bovenmenschelijk, want de gratie om te 
overwinnen was goddelijk. t 

«V a d e r ,»  antwoorde hij, » ik  was e r .»  
Cornelius verschrikte, als hadde hem eene 

slang gebeten 
Hij hief den arm omhoog, gelijk om te slaan, 

maar weèrhield zich. Met eene stem die beefde 
van ontroering, ging hij aldus voort :

« Waarom waart gij daar ? O ! zeg het mij, 
mijn lieve zoon Was het als burger, ijverig voor 
de eer der góden, verlangende die goddeloozen 
aan de overheid bekend te maken ? ;

W ordt voortgezet.

weg in naar het kasteel van den weled. Heer 
graaf van Rumbeke. Op den Ruyter gekomen, 
reed de groep op den boomgaard eener tame
lijk  groote hofstede. W aarom  de Duitschers 
daar stand wilden houden können w ij eerst 
niet vermoeden ; doch ’t bleek weldra wat 
gaande was. Krijgsraad zou gehouden worden 
om over ’t lot te beslissen der medegenomen 
burgers. Allen wierden losgelaten, uitgenomen 
twee die onder beschuldiging stonden op de 
soldaten te hebben geschoten, 't W as de ge
naamde M isplan van Rousselare en Renaat 
Declercq, uit de Rousselarestraat, verkooper 
van « Het Volk ». Na twee drie minuten beraad
slaging, werden, zij, om onvoldoende bewijzen, 
van de doodstraf vrijgesproken, doch daarom  
niet vrijgelaten : ze wierden, de handen on 
den rug gebonden, op een karreken gestoken.

Vandaar reden we verder op. ’t Begon te 
regenen : lichte stüifregen met wind : vuil 
weer dat ons gemoet nog verzwartte. Zoo ge
rechten w ij rond 3 u. in Staden, waar w ij 
ons eerste beet te eten kregen : wat choco
lade met een glas bier, ons door de brouwerin  
der plaats gejeund.

W eer voorwaarts! Onze auto immer voorenop. 
Enkel v ijf, zes cyclisten-soldaten reden 'gedurig 
een heel endeken vóór ons, maar geheel de 
ruitersbende kwam achter. W e dienden b lijk 
baar als borstweer 

Rond 5 u, wierd boer Vanderhaeghe losgelaten. 
W ij hadden vrijlating gevraagd voor alle vier. 
Eerst was het door den Rittmeister toegestaan ; 
maar door toedoen van nen halven duivel van 
nen officier wierd de gegevene toelating, inge
trokken : Alidor • alleen mocht naar huis. O 
die gelukkigaard ! .. .

Ondertusschen was de regen verfeld ; bij 
poozen goot het water. Van dan voort begon 
onze moed diep te zinken. Langs de baan 
noch huis noch stake; hier en daar in de 
vernte eene landsche doening; links zagen w ij 
nu het vrijbosch. In die richting reden w ij, 
gevangenen van eene bende die w ij tot alles 
bekwaam oordeelden. Somber voorgevoel over
viel ons : niemand sp rak .....

!s Avonds om 8 ure kwam geheel de bende 
toe op het hof der W - Zwaenepoel. (gelegen 
op het Roggeveld, gemeente Eessen) Na een 
tw intigtal minuten wachtens wierden w ij uit 
den auto gehaald en in huis geleid. De voute 
wierd ons aangewezen als nachtverdlijf.

W e sliepen dat we ronkten —  geweldige  
aandoening martelt a f! —  tot ’s anderendaags
9 ‘u In den keuken, naast de voute, zaten 
reeds de officieren te beraadslagen, waarover 
verstonden we niet.

Ze brachten ons te eten ’t Smaakte alzoo 
tusschen have en hebbelijk. Buiten stond de 
onheil-voorspellende auto te ronken dat h i j  
daverde van klaar ongeduld om ons verder te 
voeren.

Op eens hooren w ij een geweerschot knallen, 
dan twee drie, een tw intigtal reke. Onze eerste 
indruk was : nu is ’t zeker gedaan met ons : 
ze worden aangevallen Doch ’t geschut ver- 
dapperde langsom meer ; ’t regende kogels : 
ze botsten tegen de muren der hofstede dat 
het kletterde, schoten bij tientallen te gelijk  
door het dak der woning, boven ons hoof&> 
m o -Lmig—dat we bij momenten opwipten v a n v ~ 
verschot ’t W aren de dappere vrijw illigers  
van Th ielt en Oostende die ’s nachts waren 
toegesneld en in gevecht lagen met den vijand.
— Na een kw artier vechtens, kwam opeens de 
Rittmeister in persoon binnengestormd, recht 
naar de voute en bevool ons te volgen. W at 
hij eigentlijk bedoelde kwamen wij nooit te 
weten ; doch in de keuken gekomen, zegde 
hij kortweg : «blijft hier en wacht * ; we zagen 
hem niet meer.

Rond 9 u kwamen de eerste soldaten de 
hofstede binnen gestormd en heetten ons proficiat. 
W e waren verlost. O de blijde oogenblik!..

Op eens kwam van onder de keukenvloer 
hevig gebuigch. W ij en de soldaten keken ver
wonderd rond, w ij met an^st, de soldaten uit
dagend en dreigend. Dan e ïrst zagen w ij dat 
de kelderdeur, met nen beiemsteel a l buiten 
was versperd en vaste gebonden. De deur 
werd geopend en zeven jongheden die daar 
de nacht gevangen hadden overgebracht, kwamen 
verward binnen gevlogen.

Ons w ierd dan gevraagd de stervenden en 
gekwetsten te gaan helpen : wat w ij geerne 
deden. Toen alles veerdig was vergaderden 
w ij in eene herberg recht over de kerk van 
Eessen, waar w ij twee, drie glazen bier dron
ken m et brood en hespe.

’t Smaakte heerlijk dezen keer ! Van ons leven 
aten w ij betere hesp noch dronken lekkerder bier.

Twee raadgevingen aan ae landbouwers.
1° Het uitdoen «1er aardappels is verschoven. 

Vele landbouwers hebben er wellicht niet aan 
gedacht plantgoed voor toekomende jaar afzon
derlijk te bewaren, en bovenal dit plantgoed 
zorgvuldig uit te lezen. Zij handelen verkeerd.

Er is haast bij om nog iets te doen inzake 
uitlezing. Ziehier op welkef manier men reeds 
aanzienlijk zij ie aardappelenopbrengst kan ver- 
grooten. Meu kieze het plantgoed uit. de beste 
partij. Alvorens bet uitdoen te beginnen over
zie men reek per reek. Men kappe enkel de 
allerschoonste struiken uit. Indien de eene of 
andere struik min geeft dan men ervan ver
wachtte wordt die struik niet gekozen. Men 
verWerpe ook de doorgroeide knollen Het plant, 
goed alzoo gekozen, wordt alleen bewaard, best 
in lattei'jkjes, in een koele, luchtige klare 
plaats.- Z >o men over geen lattebakjes beschikt, 
beware men de aardappelen in ‘ een klein spit 
waar ze noch te idik noch te warm liggen. — 
De aardappel moet kunnen geplant worden met 
zijn eer.s..e . k?est.

2° Kaop uw zaaigraan aan een zaadbond. 
Er zijn zàadbonden te Waereghem, te Coucke- 
laero/un elders.

In een volgend nummer nog meer over uit
lezing.

NIEUWS.
Een B edrieger gekn ip t.— Sedert eenige weken 

liep er in de omstreken een persoon, rond de 25 
jaren oud, blond vau haar, mager, gewone gestalte 
en zeer net gekleed, rond, die zich uitgaf als 
invalide van den oorlog ( toont zijn gekwetst been



dat omwonden is )  en bood aan bijzonderen ten hun
nen huize, eenen grooten kader aan met vergroot 
portret, om er reklaam vin te maken. Hij stelde 
den prijs op 45 fr. mits eene borgsom van 5 of 
10 frank te geven. Zelfs meer indien het kon luk
ken. Om het volle vertrouwen in te boezemen zijner 
kliënten toonde hij een pasport op den naam van 
Jan De Ridedr, geboren te Antwerpen, den 21 
April 1897, steendrukkersgast, laatst gehuisvest te 
Antwerpan ; daarbij gaf hij een kwijtschrift met 
het tiket van het huis « Photographie Helios », rue 
de la Brasserie. 70, te Berchem-Antwerpen. Hij 
had in Gent en omstreken voorzeker ten minste een 
90 tal slachtoffers gemaakt.

De politieagenten van Kortrijk, Vrijdag avond 
op dienst in Overleye vernamen dat die kerel zich 
bevond in de herberg lut * Volkspark » . De gast 
werd naar hdtj pjlitiebureel gebracht. In zijn bezit 
vond men de ,'papieren van Jan Deridder. den ge
zegden aftroggelaar. Ook had hij nog wel een 100 
tal kwijt8chriften bij hem van personen van Iseghem, 
Wareghem, Beveren-Leie, Harelbeke. Kortrijk en 
nog veel andere gemeenten, die zoo bereidwillig 
geweest zijn hunne centen op voorhand voor een 
portret te . geven Hij zegt dat hij ten minste van 
150 tot 200 slachtoffers gemaakt ïheeft.

De aftruggelaar werd ter beschikking van den 
prokereur des Konings gesteld en vervolgens in 
het gevang opgesloten.

S T A D S N IS U  W S
Zondag 19 September te 6 u. in den Café Royal 

Nieuwstraat, vergadering voor den Winkeliersbond.
S-J1— Maandag 20 September te 7 u. in den Café 
Royal Nieuwstraat, algemeeue vergadering voor 
den Burgersbond.^Dagorde: 1 Voordracht over Stands- 
organisatie door den E,H . Dr Vàn Merris, 2. Mede- 
deelingen : a) nieuwe huishuurwet en zegelrecht, 
b) werk van den leertijd, c) verplichtend boekhouden.

Feest vergsLdering’
van den

m  d îii GMISTEN IL M IiC H E I MEISJESSTUOIEKRING van fssghem
gegeven door den

STUDENTINNENBOND
Op Maandag aanstaande 20  S ep tem b er  1920.

in. de zaal der 
JONGELINGEN-CONGBEGATIE achter de kerk 

te 5  ure zeer  stipt
----------------------  V r i j e  Iiiffa .il ff. -----------------------

SPELWIJZER :
]. Spansche Dans, vierhandig klavier- Juf. L. Buysse

stuk A. Spillebeen
2. Wiegeliedje, muziek van Eh.Kurvels 4- Clement
3. Voordracht, door E. H. DEWÜLF
4. Arm Vlaanderen, gedicht door Fritz-

Franeken I. Setle
5. Zampa, zeahandig klavierstuk van F. O. Pattyn

Beyer M. V. d. Walle 
A. Spillebeen

6. Mijn Vlaanderen hoe lang nog, woor
den van C. Hodister Muziek van 
E. Martony O. Mestdagh

7. Drie Blommen, gedicht van Al. Nahon M. V. d. Walle
8. De wraak of het gevolg der slechte lezingen,

Tooneelspel in drie bedrijven.
Eerste bedrijf

ROLVERDEELING :
Mevrouw Vernaeiden J wen. G- Mestdagh
Jufvr. Malvina, hare dochter M.-J Denys

1 Adela Wraakzucht -jB. Lariaon
Koba, meid van Mevr. Veruaelden M. Strobbe
Amandina, i R. Windels,
Joanna, I 1- Sette, v
Antonia, ( Gf. Staelens,
Hendrik», > werkmeisjes A. Kerckof,
Filipinna, I A. Vandeputte,
Karolina, I M. Dupont,
Paulina 1 L. Dumoulin

9 Moeder, gedicht van Fritz Francken Q. Staelens
10 Hemelhuis, lied, woorden van R.

Declerck, Muziek van Hullebroeck R. Windels

11 Deknsvanmoeder) öedichten A - Vandeputte
1 2 ’t Meezeken woorden G. Gezelle.

Muziek van Mortelman A. Clement
13 De wraak, tweede bedrijf
14 In ’t IJzerslijk, koorzang woorden van

C. Verschaeve, muziek van De Hovre

“  M S  ’ • % Ä *  *■
16 Vlaandren. lied, woorden van W. Gys-

seis, muziek van Veremans O- Mestdagh
O m h a lix iff.

17. De Wi$ak, derde bedrijf.
18. Daar is maar een Vlaanderen, boorden 

van R. Declerck, muziek van Jef Van Hoof •
19. De Vlaamsche Leeuw.

BIJ DE S T U D E N T E N .
Wij hadden het groot genoegen Donderdag avond 

het gezellig feestje bij te wonen, gegeven door 
den Studentenbond «Vlaamsch en Vroom » in de 
Congregatie. Niettegenstaande er weinig propaganda 
gemaakt werd waren de toehoorders zeer talrijk.

Het feest werd ingeleid door een welkomsgroet 
van den Heer Voorzitter F. Sarre. Daarop volgde 
de opvoering van den eenakter « Het Eerste 
Communiekantje ». Vervolgens werd het driestemmig 
koor « Ons Vlaanderen » gezongen. Nog andere* 
Vlaamsche liederen en een leuke voordracht kregen 
wij te hooren. Indrukwekkend vooral was de voor
dracht «Jan Breydel bij het graf zijner moeder». 
Het feest werd besloten met een puike klucht 
« Zonder Vlaamsche Hoogeschool » waarin ons zoo 
aanschouwelijk voorgesteld werd hoe ons Vlaamsche 
vólk no£ veracht en verschopt wordt ter oorzaak 
van het, nu nog verfranschte, hooger onderwijs.

Geheel het feest oogste veel bijval en getuigt 
van de jeugdige Vlaamsehe kracht van den Stu- 
dentenbond.

Mochten wij nog veel zulke gezellige bijeenkomsten 
' hebben e.i mochten de menschen nog beter ver

staan dat zij daar, aan de heldere bron waar het 
Vlaamsch leven zoo frisch opborrelt, onze beweging 
juister kunnen nagaan dan in de vertroebelde 
zeisels van de priesterhatende Fransch-Belgische 
rioolpers.

Ingang der Scholen.
Volgens de wet zijn de ouders verplicht hunne 

kinderen die in de jaren zijn hot onderwijs te 
moeten ontvangen naar de school ‘ te zenden op 
atraf.

St. JOSEPHS GESTICHT.
Lagere School :  Ingang : Maandag aanstaande 

20* dezer te 8 uur.
De ouders, die hunne kinders nog niet hebben 

laten inschrijven, mogen zich ook op morgen 
Zondag 19' aanbieden.

Middelbare School : Ingang : Dinsdag 28° dezer, 
tt 8 uur ; niet Donderdag 23*.

De Bestuurder,
A. VAN O VERSCHELDE.

KNECHTENSCHOOL VAN HET H. HERT.
Het bestuur der H. Herteschool heeft de eex de 

ouders te berichten, dat de school herbegint, 
maandag, 20 September aanstaande.

Om 8 ure solemneele mis ter oere van den 
H. Geest in de kerk van het H. Hert.

De kinders die nog niet ingeschreven zijn en 
deze school bïgeeren bij te wonen, zijn verzocht 
het trouwboekje hunner ouders mede te brengen.

Geene onkosten zijn gespaard gefeest om, tijdens 
het verlof, de school gansch in het nieuw te zetten 
en volle lig in te richten met zes klassen. De 
vierde leergraad voor leerlingen van 12 tot 14 jaar, 
met uitgebreide en nieuwe leervakken is geopend.

Ouders, zendt uwe kinders regelmatig ter school 
en houdt ze nooit zonder wettige reden, te huis.

N IJ V E R H E ID S S C H O O L
Schooljaar' 1 9 2 0 -1 9 2 1 .

De inschrijving; zal plaats hebben op de Zondagen 
3 en 10 October, van 11 tot 12 ure voormiddag 
in het lokaal de Pe'lichystraat.

N. B Voor verdere inlichtingen zie de plakbrieven.

MARKT VAN ISEGHEHÜ 18 SEPTEMBER.
— Boter 16 fr. de kilo. -  Eieren 0 ,7 0  cent.

0

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN :

Albert Vandaele zv Georges en Bertha Vander- 
zype. — André Mestdagh zv. Alois en Emelie 
Naert. —■ Julienne Delaere dv. Camille en Maria 
Verledens. — Simonne Huysman, dv. Bemi en 
Blanche Gryspeert. — Joseph Vanpachtenbeke zv. 
Eugeen en Elisa Cools. — Albert Vanbelle zv. 
Camille en Maria Decoutere. — Margareta Dnmon 
dv. Hector en Leontine Stove.

STERFGEVALLEN :
Mathilde Vanlerberghe hnish. 73 j  ong. dv. 

Severin en Rosalie Herpoel. — Leonie Wybo, 
kloosterl. 40 j. dv. Fransiscus en Marie Vande- 
wynckele. — Joannes Naessens, zb. 86 j. wr Rosalie 
Kerckhof. — Cyriel Weens, landwerker 58 j .  ong. 
zv. Pieter en Sylvie Vermeersch. — Romanie Vatr- 
daele huish. 83 j .  w* Leopoldus Noppe. — Alice 
Meurisse, 4 1/2 j .  dv. Adolf en Maria Meulebrouck.

HUWELIJKEN :
August De Jonghe,| landbouwer 42 j .  en Zulma 

Mulier huish. 39 j. — Remi D iibaare, b^rstelmake r 
26 j .  en Elisa Houthoofd huish. 35 j.

P A T R IA
ROUSSELARE, 32, Noordstraat, 32, ROUSSELARE

9p entele minuien van de Statie en dicht bij de Markt.

GASTHOF -  DRANK EN SPIJSHUIS
—  M O D E R N E  IN R IC H T IN G E N  —  
V O O R D E E L IG E  V O O R W A A R D E N

Garage -- stallinp -  Bergplaats voor vélos en rijtuigen.
Middenhuis van katholieke Burgerinrichtingen.

, Ruime zalen
voor allerhande bijeenkomsten en Feestvergaderingen

om het aankoopen of 
bouwen van hu^en

te vergemakkelijken worden aan zeer gema
tigden intrest en met gemak van betaling door 
Het « B E L G IS C H  G R O N D K R E D IE T  >• toege
staan

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

OPENBARE VERKOOPING 
van een

Schoon WOONHUIS met HOF 
te INGELMUNSTER, Iseghemstraat.

De Notaris Alberic LE C0RBE31ER te Iseghem, zal 
openbaar verkoopen :

Een schoon WOONHUIS met HOF, samen groot 
volgens titel 2 aren 70 centiaren, staande en gelegen 
te Ingelmunster, in 't kadaster bekend Sektie D, deelen 
van Nummers 259 en 260. Injestel 10,825 fr.

Gebruikt door Alois Daplancke, zonder pacht.
TOESLAG op Woensïag 29 September 1920, om 3

re namiddag ter herberg “ DE KA.PELLE » te
Ingeliaunster (Statie), bewoond door Heer Emile
De Bruyne.

De kooper moet zich voorzien van zijn huwelijksboekje
of een uittreksel van zijnen geboorteakt.

O P E N B A R E  VERKO OPING V A N

Twee Schoone WOONHUIZEN met HOF
Wijngaardstraat, en

Twee WOONHUIZEN met LAND
Mol, te  ISEGHEM.

De Notaris Alberic LE CORBESIER te Iseghem, 
daartoe in rochte benoemd, zal met de pleegvormen 
der wet van 12 Juni 1816 en ten overstaan van 
den Heer Vrederechter van ’t kanton Iseghem, 
openbaar verkoopen :

KOOP 1. —  Een WOONHUIS met aanhoorigheden 
en hof, Sektie A, nummers 785b en deel van 784» , groot 
2 a. 92 ca. 4

Onmiddelijk ingenottreding.
KOOP 2. — Een WOONHUIS met aanhoorigheden 

en hof, Sektie A, deel van nummer 784“ , groot 2 a. 49 ca.
Gebruikt door Joseph Vandommele mits 19.50 fr. te 

maande.

KOOP 3. -  Een WOONHUIS met land, Mol Sektie D, 
nummers 423, 43) ea deel van 426, groot 14 a. 20 ca

Gebruikt door de W ' Leperck mits 130 fr. ’s jaars 
tot 1 November.

KOOP 4. -  Een WOONHUIS met land, Mol Sektie D, 
nummers 427 en deel van 426, groot 13 a. 10 ca.

Gebruikt door de VVe Pattyn mits 124 f r . 's jaars tot
1 November.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden. 
Z i t t i n g e n  :

INSTEL op Vrijdag 24 September 1920,
TOESLAG op Vrijdag1 8 October 1920, telkens om

2 ure namiddag, ter zittingzaal van het Vredegerecht te 
Iseghem, ter herberg “ DE GROOTE HERT „.

1/2 % Instelpenning.
De koopers moeten zich voorzien van hun hkvr«lij les

boekje of van een uittreksel hunner geboorteakte.

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

Zich te bevragen ten bureele van ’t blad.

Studie’s van den Notaris De Brabandere te Ifeul«* 
beke en Vande Moortele te Iseghem.

Op Dinsdag 28  September aanstaande
om 8 ure voormiddag

ten hove van Alois VERGOTE, te Meulebeke
langs de gravier van de Sneppen naar de plaats.

Venditie van

Huismeubels, alaam
(wagens karren, eegden, jumelle, afroomer, aalpomp 
metjachtwial, timmermans-en bakkersalaam, eni.), 
en strooi 2500 k rogge, — 2500 k. tarwe, — en 
3000 k. haver strooi en 3000 k. hooi.

LEENINGfcN

M AR K TPR IJZEN .
KORTRIJK, ra Sept. -  Haver, 90 tpt 95 ; 

peerdeboonen, 80 tot 85 ; aardappelen, 34 à 36 
Boter 15 à 16 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,75; 
koolzaadolie, 405 tot 000; lijnzaadolie, 405 tot 
410; koolzaad 150 tot 16) ; lijnzaad. 140 tot 
15 koolzaadkoeken. oO tot 62 ; lijnzaadkoeken; 
95 ; sodanitraat,, 104-000; ammoniak, 160-000, 
suikerij, 70 tot 73 ; duivenboonen, 70 tot 73 
hooi, 20 tot 22; strooi, 22 tot 24

Beurs van Brussel.
Belgische leening 1* reeks 61.90

» » 2* reeks 62.20
Schatkistbons 99.70
Nationale herstelling 94.40
Gemeente krediet 4 1/2 °/° 92.00

» » 4 ->/<. 76.00
» » 3 °/. 67.25

WISSELKOERS.
Parijs 93.80 tot
Londen 49.05 »
Keulen 21.00 »
Amsterdam 439.00 »
New-York 14.27 »
Italie 58.50 »
Madrid 191.00 »

62.00
00.00
99.80
94.20
00,00
00.00
00.00

94.30 
49.20 
23 00 

449.00 
14.32 
62.50 

195.07

BIJ

Michel Dalle-Devoldere
Rousselarestraat, 55 , ISEGHEM

TE BEKOMEN :
Allo slach van Cigai*3i, Cigaretten en Tabak

der best gekende merken 
I N  ’T  GROOT E N  I N  'T  K L E IN  

en aan voordeelige prijzen.

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

MATRASSEN
Alex. Roose-Vuylsteke, Gentstraat,
is sedert 15 SEPTEMBER overgebracht geworden 
naar de
de Pélichystraat, 1 2 , Iseghem

(nabij de St Hiloniuskerk)

T E  K O O P
in de KETELSTRA.AT n° 4 een schoonen toog 
met marmeren blad en volledig winkelgerief.
Alles in zeer goeden staat.

~OCCASION MOTEUR GAZ PAUVRE (W interth u i)
60 à 70 H. P. bon. état Écr. S. A. G. G. Rue 
Marnix, 30, GAND.

Kantoor van den Notaris LE CORBESIER te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING 
van

T E  I S E G H E M
5E011 HOFSTEDE met land en meersch, samen 

groot 1 h, 61 a. 50 cent. Verdeeld in 3 koopen.
Gebruikt door Joseph Geldhof en Camiel Van- 

ackero tot 1 November 1920, mits 370 fr. ’s jaars 
boven de lasten.

T E  E M E L Q H E M
Een WOONHUIS met land, samen groot 1 h. 

0,8 aren. Verdeeld in 2 koopen.
Gebruikt door Frans D’hondt, tot 1 November 

1920, mits 275 fr. ’s jaars. »

T E  I N G E L M U N S T E R
Een HOFSTEDE met boomgaard en hof, zaai

landen en meersch, samen groot 3 h. 41 a. 45 c. 
Verdeeld in 6̂ koopen.

Gebruikt door Emiel Monserez-Verpoort, tot 1 
Oktober 1921, mits 500 fr. ’s jaars.

Z i t d a g e n  :
INSTEL op Dinsdag 15 Oktober 1920
TOESLAG op Dinsdag 26  Oktober 1920, telkens 

om 2 ure in ide Zittingszaal van ’t Vredegerecht 
te Iseghem.

Met tusschenkomst van den Notaris VAN CAILLIE 
te Oostende.

S T U D IE  V A N  D E N

Notaris ŸANDE MOORTELE, te Iseghem./
I.

X J i t  t e r  b a u d  t e  l t o o p e n  :

Twee aaneeapalende Woonhuizen,
dienende voor handelshuizen, met samen 5 a. 15 ca. 
erve gelegen te Iseghem, Rousselarestraat, nrs 
29  en 31.

Voor inlichtingen zich te wenden bij den No
taris Vande Moortele, te Iseghem.

II.

5 Werkmanswoningen
met ongeveer 4 aren erve voor ieder, gelegen aan 
den Krekelklljtstraat, te ISEGHEM.

Te koopen separaat of bij samenvoeging.

Uit ter hand te koopen :
GEMEENTE CACHTEM.

Een WOONHUIS met LAND
Zuid langst de vaart,

kadaster sektie A. ‘ nr* 468e, 469e, en 470b, groot 
29 aren 15ca, palende noord den keiweg langs 
de vaart, oost, zuid en west Charles Tytgat. Zonder 
pacht gebruikt door Alois Maes, aan 8 fr. per 
maand.

Voor inlichtingen zich te wenden bij den notari« 
Vande Moortele, te Iseghem.

Kantoor van den Notaris WVFFELS, te Rousselare

I.
TU i t  t e r  la a n d  te> k o o p  :

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

. II.
VENDITIE van

Mobilaire Voorwerpen
A K K E R  A L A  A M ,

B E  EST IA L E N  E N  VRUCH TEN  T E  V E L D E  
op Vrijdag 2 4  Sept. 1920 , om 1 u. namiddag 

ten hove gebruikt door 
Juf. Elisa Ponceele, te  ROUSSELARE( wijk) Vierweg 

Compiant geld. Gewone voorwaarden.

KANTOOR VAN DEN

Notaris DUPONT, te Ardove.
TOESLAG Maandag 13 September 1920 , om

4 ure, te Ardoye-Dorp, in de GOUDEN SGHA.AR, 
van:

Zes Woonhuizen
en 1 hectare 37 aren 12 centiaren ZAAILAND

te ARDOYE, bij de Oorpplaats,
langs de Beveren kalsijde.

Ingesteld 1 82 50  f r .

Steengroeven van Perlonjour te Zinik (N. M.)
Exploitatie van den blauwen steen, genoemd klein graniet,

voor gebemwsn, monumenteu van allen aard, kunstwerken, sluizen,
bruggen, bevloeringwerken, enz.

------------ S T I C H T I N G  V A N  1 ™ -  R A N G  ------------

J a a r l i j k a c h e  u i t g r a v i n g  : 2 5 . 0 0 0  k u b i e k e  m e t e r a

Ruwe steenen, sneden, gezaagde dorpels van alle afmetingen

4 2  G R O O T E  T O E S T E L L E N  O M  S T E E  M E N  T E  ZAGEN. 
BOUWKUNDIGEN, 0NDERNEMENS, MARMERSTEENHOUWERS, VRAAGT ONZE PRIJZEN.

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

B l a a m l o o z e  ] V E » a t s c l ) . a p p i j  g e a t i e l i t  i n  ± 8 3 5

Maatschappelijke zetel : Kleinen Zavel, 5 , Brussel.

H V D A T J J C ’ tTK’ f  op den voet van merkelijk verminderde tarieven zonder
I l  I I  U I  i ll li fr iV L C iC j.l  L l l r C i i l  vooraf^aandelijke kosten namelijk om het aankoopen

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

R ECHT van door La Royale Beige, mits eene zeer gematigde premie de terugbetaling , b ij
sterfgeval, te doen verzekeren van liet verschuldige kapitaal.

— L ijfre n te n  en Levensverzekeringen —
n h l i f r n t i a n  4  1 IJ) O In  gewaarborgd : 1° door overeenkomstige pandleeningen ; 2° door 
U U l I g d U c l l  ^  1,-1 /O jj0(. maatschappelijk kapitaal en de voorbeboudingen (17,000,000).

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

Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders geheeten worden.
Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatien, hunne terugbetaling eu de betaling der 

koepons zich wenden tot den heer OMER SAEY, Wisselaar, 1, St-Jorisstraat, KORTRIJK.



Studie van den Notaris Vande M oo rte le  te Iseghem,

X J x t  t e r  I i a i i c I  t e  k o o p
in blok of gescheiden ; volgens keus :

Eene HERBERG “  Het nieuw Kruis „
‘ * en

Acht werkmanswooningen,
onlangs nieuw gebouwd, gelegen te EMELGHEM, 

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

Moortele te ISEGHEM.

OPENING Yan eenen Kruidenierswinkel
4, SINT HILONIUSSTRAAT, 4

BIJ

G. CLEMENT-BORST
K O S T E R  

VERKOOP van (Conserven, Chocolade, Biscuiten, 
Chicoreien, Voederdeeg, Oliën, Zoetekoek, Fijne  
Specerijen, enz.

SPECIALITEIT : Van Verschgebrande Koffies, —  
Hollandsche Kaas, — Allerlei Gebakpoeder, —  
Azijn, Bougien. en Thé

Allergoedkope prijzen berekend naar den afslag. 
OVERTREFT ALLE CONCURENTIE 

[VERKOOP IN 'T KLEIN EN IN ’T GROOT.

NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS!
SCHURFT EN JICHT

van alle gedaante genezen door

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

verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

E l e x i t *  P b i l i jD p a t i f c
alleen te verkrijgen in de 

APOTHEEK

LALEMAN-GHEKIERE
Opvolger van A. ROOENBACH.

B r u g s t r a a t , 2 , ISTH & H EM .
alwaar uitleg en gebruik wij ze u zullen 
verschaft worden.

)  G e n t s c l ie  S C H I Z j D E R S C H O O I j  (  
)  Kammenstraat, 16, GENT. (

--------------- Gesticht in 1890 ------------------
Bestuurder Dr M. Dominique STEURBANT.

Praktisca onderwijs der nabootsing van hout, 
marmer enz. Groote eereprijs Wereldtentoonstel
ling Gent 1913.

Aflevering van het bekwaamheidsdiploma na (  
volledigen kursus van 6 maanden (1 Oct. einde /  
Maart) J

Prospectus gratis op aanvraag —  ook Zondag \ 
}  lessen. " {

Alvorens uioi inkoopin te doen voor het 
aanstaande winterseizoen komt zien en over
tuigt u van de nieuwigheden en bijzonder 
voordeelige prijzen der PELSWAREN die ik 
u kan aanbieden

Th. SCHOENFELD
34, Hoogpoort, 34,

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

beste voorwaarden.

HET HUIS

ULYSSE-LOTTE, te Peruwelz
kan u leveren 

alle gevraagde Bouwmaterialen, 
Kalk in klompen

voor de landbouwers aan zeer voordeelige prijzen 
Aarzelt niet zijne prijzen te vragen.

HUIS VAN VERTROUWEN
T  G O U D E N  S C H A A P

Wilt gij goede en goedkoops, luxe of gewone

M A T R A S S E N
OP MAAT

in Schaapswol, Flocons, Ci'ins 
Zeegras, ICapojc. P lu im en  enz. alsook  
R essortkoorden  en Overtrekçjoederen

wendt u tot

J u le s  A l l e w a e r t - P a p m e i i l ie r
| V I Ä T « Ä .S M Ä K :B f f  

St Amandstraat, 5 , ISEGHEM
(dicht bij St Hiloniuskerk) .

Specialite it van goed gezuiverd W indhaar 
m et ondoordringbare Tijken

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

Verzorgi m rk  — Spoeiije beiiening.
*1 de b ij m ij gekochte m atrassen z ijn  gew aarborgd

door m ij gem aakt.

Doctor i l .  Van Quaelhem 
spacialiteit van Tanden en Gebitten

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

Te koop de Herberg TRiPOLI
Z ich  te  bevragen, M a rk ts tra a t, 4 0 .

HUIS VAN VERTROUWEN.

Wilt gij sterke en schoone STOVEN
mendt u tot het huis

A. DECOUTER E-DEN Y S
S tatiestraat, 34, (Kruisplaats)

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

stoven, pompen, zink en loodwerk, enz.
P R IJ Z E N  B U IT E N  A L L E  CONCURENTIE

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

door mij gemaakt. *

Nieuwe Moderne Inrichting
voor het maken van

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

Heraftrekking van oude Portretten

Portretten op Doodsbeeldekens
gemaakt in 21 uren

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

Bijzondere Prijzan voor Hu,velijksgroepen

ID R IR M - M E m L E
Rousselarestraat, 82, Iseghem.

VERZORGD WERK -  SPOEDIGE BEDIENING
I k  beg -eei m i j  o o k  te n  h u i z e .

Huis Ed.MAES-NAËRT
GEDIPLOMEERDE -GOUDSMID

Gentstraat, 4, ISEGHEM
—  (recht op de M ark tstraa t) —

VERKOOP VAN

Alle slach van J u w ee len
U U R W E R K E N

voor Heeren en Damen in goud, zilver en n ickel. 
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 UurVerkea, Goui en Zilveren Juweelen 

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

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS
WORDEN GEGRAVEERD  

ALLES WORDT TEN HUIZE
-  IN VOLLE jVERTROUWEN AFGEWERKT. -

HUIS
0. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE

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

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

zelve schilderen.
— Eerlijke en trouw e bedien ing — 

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

SUIKERBAKKEBIJ ■

V a t )  L a n d e g j l j e f p
GRAVINNESTRAAT, 24,

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

Ohocolade —  Pralinnen  
BIJZONDERE KEUS VAN

SCHOONEenFIJNE GEBAKKEN
voor Doopen, Huwelijken en andere feesten 

Voortverkoop in ’t  groot van Suikerbakkerartikels
BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

HUIS

Ach. De Gezelle-Vyncke
Rousselarestraat, 109-111, I3EGHEM.

FABRIKANT VAN

T a b a k  en O ig a re t te n
HANDEL IN 

üigaren, Snuif, Rook- ea Roltabak 
Toilet artikelen, Zeepan, enz.

waaronder deze :
C I G A R E N

QuoVadis, Utinam, der gekende firma Tinchant, 
YGonzalès. Caobas Puntos,

Cigareltos Calba, Emicas, Monies Vestalin, 
Record. ̂

Cigaretten' der bests en gekenlste 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, Violtette en Scheerzeep, Sunlichtzeep, 
Eau de Cologne n° 155, tuben voor het reinigen 
der tanden, Roodkleursel voor de lippen, Poudre 
de riz, Pommade voor hit haar en moustachen, 
Brillantine Marie-José, Haarverf, Valsch haar. 
Netten voor het haar, Kammen, Haarspellen, 
Krulscharen, Aluinsteen, enz , enz., 
Bijzondere prijzen voor Voortverko'opers.

H! E R O P  S  N T  NTGK
van het Huis-

J. Vanlandegiieiü-Beliaeglie
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

ALLE SLACH VAN BENOODIGHEDEN
VOOR , .

— KLEERMAKERS en  KLEERMAAKSTERS — 
ZIJDEN, PAENE, ROUWFLOERS 

Groote keus van lijnwaadartikelen 
voor Dames en kinderen. 

D00PKLEEDEREN —  COLS — CRWATTEN 
Specialiteit en groote keus van 

CORSETS Merk H. D B.

Robert DHVOLDER-VGftSCHABVE
Schilder-Glazenmaker 

-: de Pélichystraat, 18. ISEGHEM :-

Hout- Marmer en Sieraadschilderingen
VERWEN EN VERNISSEN

GENADIGE PRIJZEN. SPOEDIGE. BEDIENING.

Met dezen breng ik het publiek ter kennis 
dat ik m ij kom te vestigen als MEESTER
KLEERMAKER.

In volle vertrouwen zal ik goed en verzorgd 
, werk leveren tot ieders voldoening, volgens 

de laatste modellen.
Spoedige bediening.

R O B E R T  M A E S .  
M arktstraat, 44, Iseghem.

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

Raymond Maes-Geldhof
M a rk ts tra a t, 4 4 ,  IS E G H E M .

SCHOONE KEUS VAN

M A N S - EN V R 3 U W S T 0 F F E N
iC Llegoeder en 

W itte en Fantasieartikalea
Bijzonder assortiment van 

HEMDEN, COLS en PLASTRONS

A N T W E R P E N ’S

B O U W - &  H Y P O T H E E K B A N K
Naamlooze M aatschappij.

Maatschappelijk Kapitaal : 5,000,000 frank.
Zetel : Nr i3. Twaalfmaandenstraat, ANTW ERPEN.

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 °/0 ’s jaars 
kunt uitzetten.

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

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

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

AGENTEN :
Mr Florent Behaeghe-Mulier

(Gemeenteontvanger,
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, W inckel St Eloi.

IPï DE GOUDEN PLUIM

de Pélichystraat, 25, ISEGHEM
FABRIEK VAN

Gemaakte Yroutf- en Kinlerkleeieren
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine lame, moirette en zijde
-  WfTTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -

ELLEGOEDEREN, enz.

Mekau’eke Steeibakkerij “  0e Zwaan,, 

Baksteen
van Ie kwaliteit, formaat der kust. 

Verzendingen per schip, ijzerenweg en tram. 
E ig e n a a r  AUGUST C 0N S TA N D T,

Oudenburg, bij Oostende.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNA.EVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk  
W estm in ster Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale.
V e r k o o p  v a n  " W " i j n e n

HANDEL in KOLEN.

Brouwers, Bier en W ijnhandelaars, Likeuristen
wendt U tot het Huis

J o s e p h  M o r a y e
GENT, 28, Koestraat, 28 GENT

-----  T e l e f o o n  1 1 6 0  -------------------
voor alle benoodigheden, stopsels, kapsulen, etiketten, 
stop- ea spoelmachienen, kranen, essencen en extrak- 
ten voor likeuren en siropen. Deelgenoot en ver
tegenwoordiger der groote stopselfabriek « L a A n d a -  
luza » voorheen « Letlelier & Rosiers ».

Op aanvraag stalen of bezoek ten huize.
Volledige toestellen voor het aftrekken der bieren 

op flesschen en het fabrikeeren voor limonaden en 
mineraal water. Filters, enz. enz.

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

Spairb)Vij33 3.60 0/0, foitelMjes 4 0/0, 4.25 0/0 ea 4.Ö0 0/0, vrij yan lasten
DEPOTREKENINGEN A A N  ZEER VOORDEELIGE VOORW AARDEN

AANKOOP en VERKOOP m Fransch, Engelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen b ij

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

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

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

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

,2° Omdat het huis voorzien is vin uifcgelezme glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland ea Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieëa zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeächreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met tijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van oenen schoonen keus juinellen, lougnes-vnes, barometers en kunsto#gen. 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers ; 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

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

Men lette goed op ons adres :
Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Miordstraat, ftausselare.

Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking.
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*


