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Vlaamsche Soldaten, ge lenkt 1302 !
Koning A lb ert.— Voor het offensief van 1918.

11 Juli 1302.
Zondag toekomende verjaart de slag
der Gulden Sporen. Hij werd geleverd
te Kortrijk den 11 Juli 1302
«D e slag van Kortrijk, zegt FunckBrentatio, een Fransche schrijver, is eene
der voornaamste gebeurtenissen der mid
deleeuwen, zoowel in opzicht van politieke
en maatschappelijke als vaa krijgsgeschie
denis. »
Hst is eene gebeurtenis die verdient
iedereens aandacht op te wekken, doch
meest van' al van ons Vlamingen ;
aangezien het onze voorvaderen waren die
te Kortrijk da zegepraal be laaiden en dat
de zegepraal eenen afdoenden invloed
uitgeoefend heeft op de lotsbestemming
van het Belgisch vaderland.
De Vlamingen moeten natuurlijk de
eersten z jn om de strijders van Kortrijk
hunne hulde te bieden. Maar is ’t dat
geheel Belgie de vruchten van den hel
denmoed ónzer voorvaderen geniet, waar
om zou geheel Belgie in die huldebetooging
niet mededoen ?
Viert den 11 Juli ?

Bodriop en M ropn zijn.
Van dag tot dag wordt het klaarder
en duidelijker dat de socialisten het werk
volk bedriegen en bij do n neus leiden ;
en ongelukkiglijk er zijn nog werkmenschen, weinig in getal, maar er zijn er
toch nog die ziende blind zijn.
Ten einde orde en welstand, vrede en
overeenkomst te doen heerschen, is er
in de Belgische Kamers een groep tot
stand gekomen om de werkmenschen te
laten deelnemen in de winsten aller
nijverheidsondernemingen. Weet ge hoe
veel socialisten van dien groep deelmaken?
Geen één
De deelname der werklieden in de
winsten staat geschreven op het pro
gramma der Belgische Katholieken en
wij juichen uit ganscher herte daaraan
toe. Op het programma der socialisten
is daar geen spraak van. Waarom?
Te Gent bestaat er eene maatschappij
onder de naam van « Tissage et filature
réunis » « Vereenigde Weverij en Spinne
rij », ingericht met een kapitaal vanéén
millioen. Een der beheerders dier maat
schappij is de minister socialist Edouard
Anseele. In 1919, dus in het verloopen
jaar, bedroegen de winsten dier maat
schappij één millioen, drie honderd en
drie en dertig duizend, vijf honderd en
zestig frank.
Dus met 1 000 000 winnen de soci
alisten 1.338.560 frs. ; dat maakt 133 fr.
per honderd.
En weet ge wat de minister socialist
Anseele daarvan uitgedeeld heeft aan de
werkmenschen? Geen cent.

Notarieele en andere
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Het is bij ia ongelooflijk en toch ’t is
waar. — W j staan borge voor de echt
heid dezer cijfers.
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En nu werkmenschen hoed af voor
minister Arseele.
Op de maren onzer stad, hangt te
genwoordig een plakkaat waarop te lezen
staat « Wij weigeren onze ellende te vergrooten en eischen dat u groothan
delaars, speculanten en woekeraars var
allen aard, oerst de enorme winsten ver
minderen die de oorzaak zijn van het
duur leven » .
Laat ons hopen dat onze socialisten
zulk een plakkaat in geschenk zullen
zenden naar munster Anseele.
Wij katholieken, wij keuren stellig de
handelwijs rf van alle vroegere en tegenwoordige woekeraars en andere zeepbarons,- gelij-c waar en in welke partij
zij te vinden zijn. Wij wenschen vooi
de werklieden rechtveerdigheid, genegen
heid en liefV e ; wij vragen voor hen een
eerlijk bestaan. De wet Gods en de voor
schriften vai den catechismus zijn en
moeten blijve.n voor iedereen eene strenge
plicht; zij 2ijn heilig en zalig.
Ea daaron zeggen wij aan alle weldenken :!<> yerkm *uschen • Doet de oog ' 1’
open ; de socialisten willen van geer
goed kooper leven welen; zij willen dal
gij ongelukkig en verdrukt blijft om te
beter u te (minen ophitsen, bedriegen
en bij den neus leiden.

Het Miraku ens Onze Lieve Vrouwbeeld
te Lombaertzijde
Zondag nam.ddag 27 Juni werd het mirakuleus
beeld van O. L Vrouw van Lombartzijde (bij Nieuwpoort) op plechtige wijze terug in de voorloopigo
kerk ter vereering van de geloovigen uitgesteld.
Dit gaf aanleiding tot een grootsche en merendü
godsdienstigeplechtigheid, die zooveel te meer aangrij
pend was daar ze gebeurde in een omlijsting van
puinen en in de herinnering aan de dood.
Dit mirakuleiis O. L. Vrouw Beeld heeft al een
heele geschiedenis beleefd Vóór den oorlog werd het
vereerd als een 1er vermaardste van heel Vlaanderen.
Gedureude deti tijd der novene, kwamen telken
dage de scharen bedevaarders uit alle hoeken] van
’t Vlaamsche land het Maria Beeld van Lombartzijde
vereeren.
’t Beeld is, ruim zes eeuwen geleden, opgevischt
geworden in zeit, door visschers van ’t d orp .’t Bleek
alras dat O. L. V. de geloovigen die ’t beeld vereerden,
en teharer inte ïtie te Lombardzijde kwamen (dienen)
gelijk men in de volkstale zegt, met bijzonder graties
en gunsten overlaadde. Voor den loop der tijden
werden dan ook menigvuldige wonderen geboekt ;
iedere bezoeker van ’t dorpskerkje kon, in den
vooroorlogschen tijd langsheen de wanden van de
kerkmuren de ontelbare gaanstokken en krukken en
dankbare gedachtenissen zien hangen om verkregen
genezingen. Rondom d e ’ kerke was een archaischen
kruisweg aangelegd met bankjes voor de bedevaarders.
Die bankjes waren uitgesleten van 't klare knielen.
Geen enkele visscher die naar Ijsland trok of op
’t noorden vaarde, liet na hier eerst blootsvoets den
kruisweg te komen doen, en dan ter kerke het
Maria beeid te vereeren Dit alles om van zeerampen
en ongelukken gevrijwaard te blijven.
Wat er met dit mirakuleus beeld in den oorlogstijd
geschiedde ? Een heel verhaal, maar om historische
en andere redenen uiterst belangwekkend. Hoevele
zulke gebeurtenissen voorgevallen in de IJzerstreek,
blijven helaas nog onbekend.
De invloedrijkste parochianen van Lombartzijde
hadden, bij^’t beginnen der beschieting in October
1914, schuilplaats gezocht in een kelder van ’ t dorp.
Ze meenden, och arme, daar veilig te zijn ! Indien
kelder zaten ze, een achttal huisgezinnen, in afwach
ting dat ’t gevaar opklaren zou. Maar ’t gevaar nam
toe en al die menschen, christelijk en in-goed tot
in merg en been, meenden geen beter daad te kunnen
verrichten, dati hun leven onder de hoede te stellen
van O. L. V. van Lombartzijde. Door de mannen
werd het beeld, processiegewijze en binst ’t kanon
in hun onmiddelijke nabijheid donderde, uit de kerk
gehaald en naar den kelder gelragen. Enkele dagen
nog bleven ze daar onder de bescherming van O.
L. V. voorthuizen als mollen onder den grond. Maar
’t gevaar werd zoo groot, de beschieting zoo geweldig
— eene bom sloeg een gat in de keldervaute —
dat allen ijlings op de vlucht moesten. Eenigen
ouder hon midden een kogelregen ongehoord, kwamen
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naar Nieuwpoort gevlucht, het grootste gedeelte echter
nam de wijk naar Oostende. Hoeft het gezegd dat
alles, maar alles, in den kelder achterbleef. Ook
het beeld van O. L.
V.
Maar pas te Oostende aangekomen werd de E.
H. Caemerlinck op de hoogte gesteld. DeLombartzijdenaren vroegen hem, midden de grootste ramp die
hen in menscheng ïheugen teisteren kon, toch alles
in ’t werk te stellen om hun O, L. V. te redden
en naar Oostende over te brengen, ten einde toch
iemand te hebben « om hun nood, hun ellende en
hun verdriet over te maken». Deken Camerlynck
bleef aan die bede r.iet ongevoelig en door bijzondere
omstandigheden ge iolpen werd in November het beeld
plechtiglijk aan èe vereering der geloovigen in de
hoofdkerk van Oostende tentoongesteld. Het was
gevonden in een loopgraaf en als door een wonder
slechts lichtelijk op
derugzijde geschramd. Een
duitsch soldaat hal het op aanzoek medegebracht.
Het beeld bleef te Oostende, in de hoofdkerk,
tot op heden, dag waarop het plechtiglijk terug
werd gehaald. Het dorpje had te dezer gelegenheid
■een feestelijk kleedje aangetrokken. Aan de geveltjes
der schamele barakken rankte loover en gekleurde
festoenbandjes en op ieder dak — geen enkele uitzon
dering ! — stak de vlag, al was het bij velen een
vlagje van ’n fra n i! Overal aan de vensters, vlag
getjes, wit-blauw, ter eere van O L. V Een triomf
boog midden ’t d<rp met boven het zoo passend
jaarschrift: « Ave Legina pacis, Maria cadenti succure
pia »
Voor de kerk een prachtig altaar waar straks het
lof zou gezongen worden
Om drie uur namiddag ging de geestlijkheid, van
Lombartzijde, vergezeld van een stoet maagdekens
en van burgerlijke overheid naar ’t ook platgeschoten
Westende het beeldafhalen. Tot hier werd het gebracht
door den E. H. Deken van Oostende zelf en stoetsgegewijze. midden een overgrooten toeloop van volk
\Sïg-^ile terugweg aan, net btieui voorop De w'eg
Wis bestrooid met bloemen, loopgraven-bloemeu, »
bioedroode papaver« en hoogopgeschoten fleurig lisch.
Zóó’ n plechtigheid pakt u tot in ’t diepste van uw
g moed In zulke omstandigheden beseft ge hoe diep
d godsdienstzin geankerd zit in ons Vlaamsch volk
v,.n den buiten ec welke beteekenis het echt aan
de kerk in het openbaar leven.
Midden de puinen, met als achtergrond de gekanteelde stukgeschoten stad Nieuwpoort, werd door
E. H. Deken Camerlynck een plechtig lof gezongen
Hij besteeg ook het predikgestoelte en hield een
treffende aanspraak, over de maatschappij gebouwd
op Gods woord. Volksvertegenwoordiger Hamman
woonde die plechtigheid bij.
’k Heb er velen zien weenen.
’ En ’t slotwoord werd gesproken door een oud
peetje, ver in de tachtig, die ook, ten gruwelijken
tijde, in den keldei zat : « Mijnheer ze klappen van
decoraties, maar v'at heeft een decoratie bij zulk
een plechtigheid te beteekenen. *

t.

OE GEMEENTESEKRETARISSEN.
Do middenafdeeling vergaderde Dinsdag. Minister
Jaspar was aanwezig en bracht de zienswijze der
regeering voor, ten eerste over het minimum der
jaarweide. De regeering kan de minima van het
voorstel van Maenhout niet aannemen om 2 rede
nen 1° omdat ze te hoog zijn 2C omdat ze alle ge
meentebegrotingen te zwaar belasten.
De regeering kan de regeeringstoelage van 5 0 %
niet aannemen : 1° omdat ze de schatkist te zwaar
belasten 2° omdat ze indruischt tegen de zelfstandig
heid der gemeenten.
De regeering stelt voor het stelsel, thans toege
past op de gemeenteontvangers, ook hier in voege
te brengen. De minister fbeloofde doelmatige ver
betering.

OUDERDOMSPENSIOENEN.
De 2do afdeeling hield eene vergadering onder
voorzitterschap van den heer Helleputte.
De heer Masson medeonderteekenaar, legde het
ontwerpuit.Tweehoofdverdeelingen : 1 °«Tijdelijke»
tegemoetkomingen aan al de in nood zijnde ouder
lingen — 2° stortingen van belanghebbenden, van
den werkgever, van Staat, Provincie en Gemeente,
ten einde aan alle werklieden, landbouwers, neringdoeners enz... een pensioen te verschaffen aan 65
jaar ouderdom.

FONDS DER KEURLEERLINGEN.
De Amerikanen en vreemdelingen hebben aan
Belgie geld gegevon voor de hoogescholen — alsook
om de bekwame kinderen uit de volksklas de ge
legenheid “te geven hoogere studiën te doen. Het
kind der arbeidsklas, rijk aan beloften — maar arm
aan geld, zal kunnen studeeren op de kosten van
het fonds der Keurleerlingen.
Te dien einde zullen ten voordeele dezer scholen
desnoods ook in de lagere klassen van het middel
baar onderwijs door de zorgen der gemeenten,
«Fondsen der Keurleerlingen» worden opgericht
welke, na door den Staat te zijn toegelaten van
deze toelagen bekomen.
Het Fonds wordt elk jaar vernieuwd. Het aan
vankelijk krediet wordt op e'e'n millioen frank be
paald. De regeering belast zich met de boekhouding
van het Fonds.

MINISTERRAAD.
Op het Departement van Geldwezen werd gister
morgen onder voorzitterschap van M. Delacroix een
ministerraad gehouden.
Minister Van der Velde zegde dat de staking in
Kongo geene staking was van blanke ambtenaren
— doch dat er slechts eenige moeilijkheden waren
opgerezen met de zwarten van eenig groote centra :
dit in verband met vorige stakingen.
Vervolgens is besproken geworden de kwestie van
175 Dnitsche binnenschepen, die in belgische havens
onder sekwester liggen.
Tenslotte werd nog besproken de dotatie of ver
goeding der oud-strijders. De Regeering zal hare
beslissing over deze kwestie aar. de Kamer kenbaar
maken — doch slechts na de conferentie van Spa,
wanneer de oorlogsschade aan Belgie vastgesteld is.

DE KAMER.
Het gaat er tegenwoordig nogal rustig toe in
de Kamer. Onze heeren volksvertegenwoordigers
houden zichnog altijd bezigmet de nieuwe huishuurwet. Ze stemden dat de huurprijs van 1914 ver
hoogd mocht zijn met 30 O/o, alsook verscheidene
artikelen van dezelfde wet.

1.
ITALIE.

Giolitti heeft een ministerie samengesteld dat
door Kamers en Senaat wel ontvangen werd.
Giolissi is van 1812 dus 78 jaar oud, maar
jon g van herte en vooruitstrevend van strek
Op aanvraag van M. Duysters wordt de stem
king. Een man met haar op de tanden die
ming dier wet in tweede lezing uitgesteld tot
hij nog heelt, en wel de eenigste man die in
volgende week.
staat was eene meerderheid bijeen te krijgen.
M P iem ez
(k a th .) vraagt o n m id d e lijk m ededeeHet voornaamste doel onzer politiek zeide
lin g van het w etson tw erp , in za k e de v e rg o e d in g
hij, is : Vallen en blijvenden vrede veizcKeren
aan de o u d -strijd e rs .
van Italie en van Europa.
M. J anson
(lib ), minister vannationaal ver
Met de bondgenooten moeten wij nauwe en
weer, zegt gehandeld te hebben
in overeenstem
hertelijke betrekkingen - onderhouden ; met de
ming met de
aniere leien der Regeering. De
andere volkeren, zelfs met de Russen moeten
Regeering denkt er niet aan om dit hoogstnoodig
wij ten spoedigste weer vriendschappelijke be
debat uit te stellen. Doch hebt nog wat geduld.
trekkingen hebben.
M. D e veze (lib.) herhaalt zijne vraag tot inter
Er zal een wetsontwerp ingediend worden
pellatie over de woorden van M. Vaniervelde, uit
waarbij internationale verdragen maar geldig
gesproken op het advokatenbanket vai Luik.
en worden door goedkeuring van Kamers en
De grondwetsherziening gaat zijn gang. Men is
Senaat, ’ t recht om oorlog te verklaren en
weer gekomen aan den twistappel : Vrouwenstenivrede te sluiten zal ook aan ’t parlement voor
recht voor de Kamer. Liberalen en socialisten
behouden worden.
zullen weerom manœ?reeren zoo goed mogelijk : ze
Ondervraagd over zijn gedacht nopens een
zijn bang vai de vrouw. Recht zoeken ze niet,
protectoraat op Albanie antwoordde hij dat hij
gelijkheid ook niet - Mansart (soc.) e.i Deveze
daartegen was, en eer de volle onafhankelijk
(lib) doen zich gedurig door'de Katholieken uit
heid van Albanie wenschte.
lachen. Ze vinden dat de vrouw te dom is om
Zijne binnenlandsche politiek is de volgende :
naar de wetgevenIe stembus te gaan!... Zijn onze
Het gouvernement zal geene besluiten en
belgische vrouwen niet zoo slim als de duitsche,
wetten meer afkondigen tenzij in bijzondere
fransche, engelsche, ame.rijcaansche vrouwen ? Zijn
gevallen — samenwerking zal ondersteun w o r
onze moeders en zusters niet zoo verstandig als
den, en aan de gemeenten en provinciën zal
de dubbeljongens van 21 jaar? De tegenstand
van liberalen- en socialisten kan maar uitgelegd
meer eigen macht en vrijheid gelaten worden.
worden uit vrees voor politieke gevolgen. Er zijn
Italie zit met eene schuld van 93 milliard
veel kwesties waarvoor de vrouw wel te pas zal
waarvan 20 milliard in buitenlandsche leeningen.
komen met haar stenrecht : beter dan de mannen
Bespaaringen zijn noodig. Eerst zullen de mi
zal ze zorgen vojr de openbare zedelijkheid, voor
litaire uitgaven verminderd worden.
de vreie van het land, voor de kinderopvoeding,
Geen werkt te kort dus voor ’t nieuw mi
voor den godslieust, voor de sociale en politieke
nisterie, doch hoelange zal het duren, en wat
gelijkheid der vrouw, vo)r de liefdadigheids inrich
zal Giolissi daarvan kannen verwezenlijken ?
tingen.

o f zal zijn ministerie gelijken aan dat van
onzen Delacroix dat ait alle soorten van poli
tiekers is samengesteld en weinig o f niets kan
tot stand brengen ?

RUSLAND.
De strijd met de Bolchevisten is halen en
brengen, ’ t en komt noch eens nog aaders een
einde aan. ’t Is nu zes jaar dat Russeland in
oorlog is, en oorlogen k03t een schrik van
geld. Al de mante, goud en zilver dient na
tuurlijk om aankoopen te betalen in de vreemde.
In ’t land zelt' en is er anders niets dan papier.
— Een schrik van papiergeld, Ten tij ie van
den keizer was er papiergeld en de munteen
heid, de rouble was vier fr. weerd.
Dan is Kerenski gekomen, die in geldnood
zijnde roubels uitgaf — na Kerenski Denikine
de ükraniers, de Donkozakken de, Soviets ’t gaf
al nieuwe roubels uit, ze zijn ernaar ook.
Ben roubel van de Romanoffs o f van ’t k e i
zerrijk is 80 roubels van de Soviets weerd.
Een roubel van Kerenski telt voor 14 van
de Soviets. — De Fransche frank doet 400 rou
bels van de Soviets, bij zooverre dat ge met vier
zulke roebels omtrent nen halveu cent zoudt
koopen — ze staan beueen hun weerde van
papier en inkte, ge zoudt er geld aan verliezen
met valsche te doen drukken.
Te Odessa kost een gazette honderd roebels
een kilo vleesch 3,000 eu een paar schoenen
60,000. Dat is in weerde van voor den oorlog
400 fr., 12.000 fr. en “240,000 fr. - In tegen
woordige wisselweerde 0,25, 7,50 en ISO fr.
— Een russische rentenier, die voor den oorlog
120.000 fr. rijke was heeft nu juiste genoeg
om een paar schoenen te koopen !
Zooverre heeft het bochevismus met zijne
Soviets Rusland gebracht, ’t Is misschien wel
die hopelooze toestand die oorzaak is daf de
oorlog daar voortduurt, Z’en hebben niets meer
te verliezen en alles te winnen met vechten.

IERLAND en ENGLAND.
’ t Gaat er van langsom slechter, ’ t Is een
echte revolutie, en de ieren zijn besloten niet
meer op te houden eer ze hunne volle onaf
hankelijkheid hebben. England wil met geweld
den ierschen opstand onderdrukken, ’ t en lukt
niet. — De Engelsche socialisten beginnen mee
te doen met de ieren. England zal nog spel
hebben.
In Egypte en Mesapotamie en zit het ook
niet al te pluis, en England is verplicht een
goed leger op de beenen te houden om zijn
gezag daar recht te houden. Persie, dat een
Engelsch protectoraat moest worden streeft
naar volle onafhankelijkheid, en wordt daarin
gesteund door Rusland. England ligt met de
vreeze dat Persie, gansch onafhankelijk zijnde
naar Rusland zou overslaan, en dat alzoo voor
de russen de weg naar Indie zou openstaan.
De oude strijd tusschen engelsche en russische
belangen is dus weer aan de gang, en men
begint te begrijpen waarom de Soviets hunne
bolchevisten politiek naar het oosten uitbreiden.
Dat ze daarin gesteud worden door de duitschers
en duitsch goud is gemakkelijk te verstaan.
Al wat england kan verzwakken is troef in
de kaarten der duitschers. De oneerlijkheid der
middelens om tot een doel te geraken en zal
geen duitscher tegenhouden.

FRANKRIJK.
De onderhandelingen met het vaticaan gaan
traag maar zeker vooruit. Een vertegenwoordi
ger zal er komen, spijts alle tegenwerking van
vrijmetselaars en papenvreters.
Frankrijk begint in te zien dat ze van de
engelschen bij ’ t vier gezet werden met het
vredeverdrag. E n g la n d 'heeft in ’t Oosten de
beste brokken voor zich ge notnen, en aan
Frankrijk den overschot gelaten. Laatst in een
kamerzitting heeft Briand nogal duchtig de bolle
gewasschen van Clemenceau, en bewezen dat
zijn voorganger grootelijks de fransche be-,
langen geschaad had met Palestina en Mossoul,
tegen overeenkomsten in, aan England over te
laten. In gebied van Mossoul alleen zijn er 1800
fransche scholen. Geheel dat gebied met zijn
rijke petroolbronnen is nu in engelsche handen !
Daar is er weinig op geantwoord.

DUITSCHLAND.
Volgens de laatste statistiek, (April 1920) zijn
er in Duitschland :
Oorlogs gekwetsten 1350000
Soldatenweduwen
550000
v
Oorlogsweezen_______ 1180000_________________
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EMILIUS
H IS T O R IS C H
T A F E R E E L
u it den tijd der keizers Decius en Valerianus
249-260
door A. D. C rake , B. A.
naar het engelsch bewerkt door J. C. M . W

eale.

Zij sprongen in allerijl achter een bosschage,
stapten haastig voort, en verdwenen aldra in de
bosschen, welke zich achter het landhuis uit
strekten. Na eene uur gaans kwamen zij aan
dezelfde woning, waar Emilius, door de wolven
vervolgd, en op het punt er door verslonden
te worden, eene veilige toevlucht gevonden had.

900000 oudsoldaten die een pensioen noodig
hebban. Daaromtrent oen half millioen soldaten
die zwaargekwétst we'den en tot werken o n 
bekwaam zullen blijven. Daarbij komen nog
een aantal borstzieken die hunne ziekte binst
den oorlog door lijden en gebrek opgedaan
hebben en die ook tea laste zijn van den staat.
Ze hebben eens willen oorlogen !

VAN OVERAL.
In America is de strijd voor den aanstaande
presidentsverkiezing ten volle aan den gang.
In Italie, in de omstreken vau Ancona niéuwe
werkstakingen. Da grieken hibban van Smyrna
uit de vijandelijkheden begonnen tegen de
turksche nationalisten. England steunt. met
zijn vloot, en tegen alle geval heeft het 20000
reservisten weer oude.' de wapens geroepen.

Verjaring der dood
van M. August VERMEIRE
op 4 juli 1918.
Deze week is op h 't stedelijk kerkhof de graf
stee! geplaatst over de stoffelijke overblijfsels val
M. Aug. Vermeire Da zerk draagt voor inschrift
de spreuk die de H Kerk op den H Ftfffteiscus
van Assisi toepast : « Arm en ootmoedig treéd hij
rijk den hemel binnen »
Donderdag aanstaande, verjaardag der begraving,
zal in St Hiloniuskerk te 6.30 ure eene verjaarsmis voor M Vermeire gezongen worden, gevraagd
door de onderwijzers van Sint Josephsgesticht.
Vrienden en bewonderaars van dien heiligen man
zullen er aan houden om in die mis tegenwoor
dig te zijn.
Wij laten hier de levensbeschrijving volgen,
welke op 8 Juli 1918 door den E. H. Bestuur
der van ’t gesticht, op het kerkhof uitgesproken
werd.
Eermeerde Heeren,
Geachte Collejjas,
Mijnheer en,
Al strijd alle eerbetuiging tegen den innigsten
wensch van den dierbaren afgestorvene, toch kun
nen wij dien ditmaal niet inwiliigen, omdat wij,
maatschappelijke wezens, onze diepe dankbaarheid
moeten uitdrukken om al het goede, onze hooge
bewondering voor het heldhaftige onder ons ia
zijn leven verricht. Vooraleer dus een laatste
afscheid te nemen van de stoffelijke overblijfsels
van dien h iligen man, willen wij eenen la.tsten
blik werpen op zijne zoo verdienstelijke loopbaan,
opdat de zalige lessen die hij, van het jaar 1862
tot nu, alhier door woord en daad gegeven heeft,
mogelijks lange in ons geheugen geprent blijven.
God heeft dus de lange verzuchtingen van zijne
heilige ziel verhoord en hem aldus Donderdag laatst
de veryulling van zij no bede geschonken, namentlijk dat hij wellicht sterven mochte Hij is ge
storven, gestorven gelijk hij geleefd had, nederig,
arm en diep godvruchtig.
Is het niet waar,. Mijnheeren, dat deze drie
hoedanigheden, ootmoedigheid, armoedigheid en
christtne overtuiging de drie hoofdkenmerken van
zijn leven waren ?
Uitschijnen bij zijne medeburgers is bij hem
altijd ongewenscht geweest Al bezat hij -erfan d 
en gemoedsbegaafdheden aan weinigen in zoo hooge
mate door de Voorzienigheid geschonken, toch is
van zijne lippen nooit het minste woord van
eigenroem gevallen. Schoon voorbeeld voor al wie
het geluk had met hem in aanraking te komen !
En toen het toch eens noodig wierd dat hem’ van
anderen hulde gebracht wierd, wist hij de eerebetuiging van hem zelven af te weren, om de ver
dienste ervan aan andersn toe te schrijven. Zoo
sprak hij op het onvergetelijke huldebetoon van
21 Oktober 1906 : « Huisvaders van I>eghem, aan
u allen te samen komt de eere toe der Eerekruisen
die door zijne Heiligheid aan uwe school zijn
toegekend. » In het uitoefenen van zijn ambt was
er geen werk zoo nederig, zoo minst verheffend,
of het was bij voorkeur het zijne. En toen hij
latertijds om weekheid ontslagen was, hoe dikwijls
heb ik hem te vergeefs van het zoo weinig op
zijnen stand passende werk van het sehoolreinigen
willen afhouden. Hij loefde, buiten de uren die
hij aan de goede werien en genootschappen in
het openbaar moest besteden, stil, eenvoudig, als
een kluizenaar. Jaren lang heb ik hem, omdat ik
zulks als min voegend op zijne weerdigheid aan
zag, tegengehouden naar het oudenmanhuis te gaan ;
en toen het toch eindelijk noodig wierd, om oorlogsbezetting en andere redens, hem in zijne
vigen, de mannen langs den eenen de vrouwen
langs den anderen kant, op banken nederzaten.
Verder nog verhief zich een vloer, waar de ze
tels op stonden voor de priesters, voor de altaar
dienaren, voor de lezers en zangers, alsmede
den preekstoel. Eene gordijn dekte het altaar voor
het gezicht. Alleenlijk zag men, door eene o,pening
naar boven, zeven lampen branden, die van
het gew elf nederhingen.
’ t Was middernacht voorbij, en de dienst b e 
gon, In die dagen van wreede vervolgingen,
nam men de stille uren tusschen middernacht en
het op dagen der zon te baat, om de Hei.ige
Mysteriën te vieren.
De lagere geestelijken traden binnen, gedoscht
in een wit ! leed als nu, alba geheeten, rond het
lijf met eene gordelriem vastgemaakt, en nederhangende tot op de voeten. Hen volgde de diaken,
dragende, eene kostelijker kleeding, waar men
den naam van dahiatiek aan gaf, en eindelijk
de priester omhuld in een wijden kazuifel.

Het was zulk een landhuis, als in die tijden
door de hooge standen der buitenlieden van Syrië
werd bew oond. Een licht aan een der vensters
geplaatst, was als een baken voor de verdoolde
reizigers, die van Antiochië of elders langs hier
De dienst ging voort. Wanneer de priester en
kwamen. De buitenzalen waren met meubelen
de diaken achter de gordijn verdwenen, werd
voorzien naar de mode van den dag. Achter
het gebed ge?egd, waarna men het introït, of
deze leidde een gang tot eene groote kamer, op
de inleiding tot de Mis, zong.
eene gansch andere wijze versierd dan de huizen
Het Evangelieboek werd nu in plechtigen om 
ter stede of ten platten lande.
megang tot den lessenaar gedragen. De diaken
Onmiddelijk vóór de deur, door dewelke zij
stapte, met het boek in de hand, voor den priester,
er binnen gegaan waren, verhief zich een muur
in wien Emilius den vreemdeling herkende, dien
van planken die het westelijke gedeelte van
hij in het woud had ontmoet.
het overige der zaal afscheidde. De ruimte
tusschen de deur en het houtwerk was aan
Daarop volgden lezingen uit het Heilig Scrhift,
de boetveerdigen, en de geloofsleerlingen, of
aanvangende met het Oude Testament, waarna
candidate« voor het Heilig Doopsel, overgelaten,
het Epistel werd voorgezongen, en het Evangelie
’t Was dan ook h e r dat Emilius, te midden
door den dia en afgelezen.
van een veertigtal andere geloofsgenooten, die
Toen zei de diaken met luider stemme :
verschilden zoo van ouderdom ais van weerdig- .
«
Dat de boetveerdigen en geloofsleerlingen in
heid, plaats ham Eteocles ging tot in het midden !
yrede vertrekken. »
der Kerk, waar de grootste menigte der geloo-

begeerte te voldoen, juichte hij van bljdschap,
omdat hij daar te midden van al wat klein en
nederig is, zelve verdoken eu vergeten zijne laatste
jaren ging mogen slijten. De oortog h;eft, hem
naar het hospitaal gebracht, alwaar hij gestorven
is, zooals hij het wenschtte, in de vergetenheid
en de armoede.
De armoede, Mijnheeren, die heeft hij waarlijk
vrijwillig aangenomen, die heeft hij met voorliefde
gepleegd. Heeft ooit een meusch een armer huis
houden gehad ? Wij, die twintig jaar lang deur aan
deur woonden, en het voordeel hadden hem in
zijn gansche gedoen gade te staan, hebben dikwjls
onder malkaar gezegd : Zoo ,arm leeft geen mensch
op Iseghem ! Voedsel, kleederen, huissierraad, dit
alles was hem zijne minste bekommernis lutegendeel, als hem iet of wat door vrienden of be
wonderaars, ook al om hem met liet noodige te
voorzien, geschonken wierd, ’t en duurde geenen
tijd of ’t was in de handen van anderen, die hij,
wij weten het, dikwijls ten onrechte, als
noodlijdender aanzag dan zijn zelven. Hij bominde
den nood van anderen ; voor zijn eigen had hij
niets, wilde niets hebben, en kón niets hebben :
het geven was hem een drift geworden, meer,
eene overdrevenheid. Tot op zijn sterfbed toe
overmeesterde hem nog die drift van zelfverlooche
ning, daar hij bij het toedienen van het nood
zakelijke om zijne laatste levenskrachten op te
houden herhaaldelijk vroeg dat men dit liever
aan andere zieken zou gegeven hebben. — Doch
niets zal in zijne loopbaan meer zijne liefde tot
de armen en de armoede kenschetsen, dan dat hij
oppermeester van eene burgerlijke school met een
toenmalig inkomen van
verschillende duizende
franken, bij het overgaan in 1879 naar het St
Josephgesticht, als eerste voorwaarde bij
den
Eerweerden Heer Bestuurder stelde dat hij zou
mogen meester zijn in de kostelooze school tegen
den karigen loon van 900 fr. uit den schoolpen- '
ning. Daar nochtans te midden der kinders van
de min begoede familien heeft hij, naar zijn eigen
woord, onzeggelijke genoegens gesmaakt Daar heeft
hij van 1879 tot 1894 zijn volle talent kunnen
uitoefenen van leermeester en christene opvoeder :
Vele onder de vrome werklieden van Iseghem
aanzien hem voort als hunnen grooten weldoener,
als den behouder van h,un christen geloof, als den
beschermer hunner zielen.
Kon hij anders, Mijnheeren, dan zijne diepe
overtuiging van christen mensch door zijne liefde
tot den evennaaste te laten uitblijken ? « ’t Jaar 78
kwam, sprak hij, en ik wierd hoofdonderwijzer
in de Stadsschool, maar ’ tjaar nadien wilden de
geuzen ons heilig geloof uit de zielen der kinderen
rukken. Ik, en de heeren ondermeesters der Stadschool wilden in zulk eenen aanslag niet mede
werken. In oogstmaand 79 dienden wij ons ontslag
in aan het bestuur van stad, en den 2 October,
dag der inhuldiging van de nieuwe school, dreunde
de° stad van ’t gezang vau een nieuw, blij, on
sterfelijk en vaderlandsch lied : Ze zullen haar
niet hebben, de schoone ziel van ’t kind. Dat ik
daarvoor sacrificiën heb moeten doen, zulks heb
ik geern gedaan, en ware het te herbeginnen, ik
deed het wêer, zonder voor het minste te aarzelen. »
Ja, hij beminde de zielen der kinders — en
-hij leidde ze op in eer en deugd, — de zielen
der jonkheden, — en hij stichtte ze door zijne
heilige voorbeelden, — de zielen van allen, be.kend of onbekend. Nooit hoorde hij het overlijden
melden van iemand, nooit zag hij van op zijne
kamer eenen d^ede ter begrafenis dragen, of hij
stond op en bad driemaal de Akten tot zielelafenis ; en wa3 de afgestorvene lid der^ congregatie,
van St Hiloniusgilde, van derden reg*el, of andere
zijne genootschappen, hij vond het als eenen
liefdeplicht die Akten tot tienijiaal toe te herhalen.
Gewezen meester der zielen, kon hij vau op zijne
ziekenkamer nog niet nalaten een ongelukkig,
onbegaafd schepseltje op te leiden tot zijne Eerste
H Communie, op te leiden in de allernoodigste
grondbeginselen van het christen geloof.
Deze overgroote naastenliefde, Mijnheeren, is het
noodzakelijk gevolg bij den christen, van de liefde
tot GrA . E i of M. Vermeire God beminde! Zijn
gansche leven was eene gedurige vereeniging met
God. De dag was hem te kort voor zijne gebeden.
Ik ben altijd verachterd, zei hij som3. Dagelijks
zagen wij hem ter kerke gaan, ingetogen zoo het
den gang van eenen heilige past. om daar, lange,
zeer lange vdór het decreet der dagelijksche Com
munie, zijne ziel te gaan vergasten aan de H.
Tafel. Van al de boeken zijner bibliotheek, zoo
vrijgevig weggeschonken, blijven enkel nog eenige
zwartdoorbladerde, afgelezene, voor hem nooit uit
gelezen Bijbelboeken, Levens van Heiligen, Na
volging van Christus, en andere soortgelijke. In
de laatste weken herleerde hij nog, hetgeen hij zoo
dikwijls aan anderen onderwezen had, fijnen CaDe geloofsleerlingen, in wier midden Emilius
zich bevond, moesten nu weggaan, alsmede de
gedoopten die boetveerdigheidj deden voor de
eene of andere zware zonde.
Emilius verwachte Eteocles in de eerste zaal ;
hij kende niets van de natuur der mysteriën die
hij niet mocht bijwonen ; deze wetenschap was
voor de gedoopten alleen voorbehouden, zoo
groot was de zorg waarmede vroeger de H. Kerk
het Lichaam van haren Heer voor alle heilig
schennis bewaakte. Aleeç hij vertrok, sprak hij
met den priester Cyrillus, die hem opschreef
als geloofsleerling.

XI
De Geloofsleerling..
Vele maanden waren verloopen sedert de ge
beurtenissen, in de laatste kapittels verhaald.
De Winter was voorbij, en de Lente tooide
opnieuw de velden rondom Antiochië, en ver
wekte blijdschap en lust Rozen en leliën verhieven
hun hoofdeken uit het gras en wenden het naar
omhoog De zon lachte aan den helderblau wen
hemel, en schoot hare stralen in het hert van
den dankbaren grond Bladeren botteden uit en
overdekten de wouden met jeugdig groen, waar
de nachtegaal zich in verdook, wanneer hij zijne
heerlijke zangen aanhief.
Maar eilaas ! herleefde ganssh de natüur, en
waren de vogelen blijde en lustig, zoo menig
menschenhert was doorgriefd van den scherpen
doorn der hevigste smert. Niet ëën toch leed
zoo veel als dat van Juba Nog immer moest de
fiere Afrikaan gebukt onder het vernederende juk
der slavernij, den scherts verkroppen van Eucratus, en, verduldig in schijn, maar met woede
in de ziel, de zweepslagen en stampen van den
hooveerdigen Griek verduren.

techismus En toen hem gevraagd wierd, waartoe
hij dat toch eigenlijk deed, gaf hij voor kort en
kernaclitig antwoord : « geleert daarmee leven ...»
Hij zou er mogen bijgevoegd hebben : en sterven.
Zijn einde voelende naderen, bracht hij zijne laatste
dagen over in zielsverheffing tot God, en, al kon
hij nog spreken, het
eenigedat wij uit hem kre
gen, was een ja of een neen, en een ’k bedank u.
Ja, Mijnheeren, M. Vermeire was een wonderbare
man, een heilige. En kondenwij hem hier beschouwen als vereerder van Maria,als bewonderaar van
den II Franciscus, zijn voorbeeld in de gewillige
armoede, als lid van de andere godvruchtige genoot
schappen, hoeveel meer nog zou ons zijne heiligheid
uitschijnen. En mochten wij benevens zooveel ernst,
de gezellige luimigheid van zijn karakter beschrij
ven, hoeveel wonderbarer nog zou hij ons voor
komt !
Welaan, Mijnheeren, tot slot van dit kort over
zicht op zijn edelmoedig leven, laten wij voor zijn'
open graf eene plechtige belofte uitspreken. Zijn
voorbeelden van nederigheid, van zelfsopoffering tot
aan de armoede, van liefde tot God en den evenmensch, zullen ons een spoorslag wezen om ons,
eenigerwijze toch, denzelfden weg te doen bewan
delen. En wie wij ook zijn mogen, priesters, meesters
in de katholieke scholen, invloedhebbende burgers,
eerlijke werklieden, vurige jonkheden, leden van
Vincentius genootschap, van Hiloniusgilde, en alle
andere maatschappijen waarvan de afgestorvene hert
en ziel was, wij Deloveu dat wij na hem niet alleen
onze eigene ziel zullen willen zalig maken, maar
ook dat wij met al onze krachten, eensgezind zooals hij het altijd wenschte, zullen werken aan de
stoffelijke, on nog veel meer, aan de zedelijke heropbeuring van onze door den ooflog zoo diep getei
sterde maatschappij. Mot deze belofte zog ik aan
onzen lieven meester : M, Vermeire, vaarwel, bij
God ! tot wederzien, in den Hemel !
8 7-18.

Benoemmsvan M. Francois
lirai
Ö
tot Burgï eeslai* der Stad Iseghem.
Zaterdag 26 Juni verscheen in de Moniteur de
benoeming van M. Bral-Donego, als Burgemeester
der Stad Iseghem. Het nieuws was weldra de Stad
rond en de huizen wierden bevlagd, gelukwenschen
wierden hem van ten alle kanten aangeboden. Het
nieuws was blijde nieuws voor de bevolking. M. Bral
telt 68 jaren, hij bezit een ijverig en werkzaam
karakter die hem in eenige
jaren
aan’t hoofd
eener der aanzienlijkste schoenfabrieken van ’tland
stelde. Als vakkundige, heeft hij zich in menige
omstandigheden weten te onderscheiden in verschil
lige tentoonstellingen der schoenfabrikatie en wereld
tentoonstellingen, hier en in andere landen. In
het Syndikaat der schoenfabrikanten van Belgie
was hij vertegenwoordiger, alsook lid- van den
jury in menige tentoonstellingen. In
December
1911 verwierf hij den titel van Ridder van het
Kroonorde Den 27 Januari 1912 had ter dier
gelegenheid een banket plaats, aangeboden door
den plaatselijken bond der schoenfabrikanten en
lederhandelaars vau Iseghem, waarbij zich de
borstelfabrikanten en eenige plaatselijke nijveraars
van hier aan deelnamen. MM. Panl Decoene-Mortier,
Jules De Meester, M. Tytgat van Brussel, MM.
Crochon en Vermaut namen er het woord.
In de gemeentekiezingen van October 1911 wierd
M. Bral gemeenteraadslid gekozen, en in April 1913
Schepen in vervanging van M. Van Naemen, be
diening die hij tot elks voldoening vervulde tot
wanneer M Eugeen Carpentier zijn ontslag gaf
als Burgemeester, en hij gansch het last op zich
nam om de stad te bestieren, samen met M. Jean
Coueke. Elkendeen moet getuigen dat M. Bral
sedert zijn schepenschap de bevolking ten dienste
stond en dat hij van ’s morgends tot ’s avonds
te beene was, in don binnen als op den buiten
om alle werken persoonlijk na te gaan, en goed
ta schikken. Iedereen weet dat hij niets beters
begeert dan alles te doen wat mogelijk is voor
den bloei en groei van koophandel en nijverheid,
en de verfraaing der stad. Het nazien der gravieren,
straten en waterloopen der stad en te lande, de
werken langs de boulevards verdienen al zijnjaandacht en iever. Spreken wij hier ook terloops
van die prachtige feest van Zondag 20 Juni, die
zulke groote menschenmassa in Iseghem bracht,
die tot nu toe nooit gewoteu was, en dit schoon
en prachtig monument waarmede hij de Koornmarkt
versierde en die daar heden staat als een majes
tueus pronkjuweel op deze schoone groote plaats
die nu sierlijk en smaakvol met bloemen en groenten
beplant is en van eene vuile unreine, eene aan
gename plaats en een der schoonste voorpleinen
van statiën geworden is van gansch de provincie.
Menige openbare werken moeten nog uitgevoerd
De roovers hadden, in een ongelukkigen stroop
tocht, een aantal hunner dapperste mannen ver
loren. Alle aanslag op het landhuis, waar Eucratns
met zijne moeder in woonde, moest dus worden
uitgesteld. Reeds meer dan eens had Juba de
toetaling gevraagd om de woning van zijnen
meester te ontvluchten en in de wouden te gaan
leven. Maar hem wierd geantwoord dat hij zijne
vrijheid door eene kloeke daad moest verdienen.
’ t Is noch om te zeggen, noch om te schrijven,
welke folteringen Juba, gedurende deze treurige
maanden, te onderstaan had. Hij gaf geen acht
op de scheld woorden en slagen van Eucrates :
maar iedere spotternij, iedere mishandeling ga
derde hij in zijn hert- op, en zou ze, op den
dag der wraak, zijn meester duur doen bekoopen.
De jonge Griek was verwonderd over deze ver
andering in het gedrag van zijnen slaaf, maar kon
er de oorzaak niet van gissen. Hij haatte en
verachtte Juba, gelijk wreede menschen iemand,
dien zij e r g beleedigen, haten en verachten.
Hadden slaven en meesters ter school geweest
bij het Christendom, welkeen ommekeer in hun
leven, in hunne gevoelens, in hunne betrekkingen '
met elkander ! Hoe zouden beide beter hunne
driften hebben weten aan band te leggen ! Den
waren God niet kennende, en geen eeuwig geluk
te gemset ziende na de bittere rampen dezer
wereld, had Juba zijne ziel verkocht aan den
prins van het kwaad, en zou eerlang den koop
prijs' ontvangen.
Voor ons zijn er vele redenen om te gelooven,
gelijk eertijds de Christenen, dat de afgoden
der heidenen niet alleenlijk vertegenwoordigers
waren van ideale personen die niet bestonden,
maar dat de geest der duisternis de namen en
hoedanigheden der valsche góden aannam, hunne
priesters en priesteressen ingaf, en de aanbidders
bedroog.
Wordt voortgezet.

worden, onder andere de duikers in de Rousselare
straat en andere waarvan de kredieten reeds voorzien
en gestemd zijn. Andere zijn ir|ontwerp, maar de
Stad moet hiervoren naar geldmiddelen uitzien oin
deze te kunnen uitvoeren, dit is hetgeen bij het Stads
bestuur ter studïe ligt.
M. Bral is de tiende Burgemeester van Iseghem
sedert de onafuankelijkheid van België Wij wenschen
hem good bestier en aan zijne gelukkige familie
herfcelijken proficiat, en verhopea dat hij het woord
van den H. J. Chrysostomus inlaehtig zal blijven:
Den Stadsbestuurder die zijne onderhoorigen vrede
bezorgt heeft veel goeds gedaan.
De plechtige inhuldiging zal plaats hebben, Zon
dag den 18 Juli aaistâairle, i.i den namiddag, om
3 ura stoet, g ï v o r m i door alle naatschappijen van
Stad — waarna oeening dar schoolkinderen op de
Groote Markt ; — feestmaal bij inschrijving —
’s avonds muziek concert.
De Heer Burgemeester weigert, en dit is eene
schoone daad alles dat aan hem zoude kunnen eere
brengen, maar aan de Stad onkosten doen.

Inhuldiging van den

E.

H. Dewasch

ais Pastor van hat H. Hert.
Verleden zondag was de ptrochie van het H.
Hert volop in feest b i j, de ii.huldiging van den
nieuwen pastor, E. H Dewasch. Aan de paterskerk
wierl Hij verwelkomd door de geestelijke en wereld
lijke overheid, alsook door den kerkraad. M. Bral,
de I ieuwe burgmeester der st: d, met eenige korte
woorden drukte de gevoelens vin welkom uit aan
den nieuwen Heer Pastoor. Daar ia trok een prachtige
stoet met muziek, schoolkinderen, zinnebeeldige groe
pen voorbij het verhoog waarop de nieuwe herder
plaats ger omen had. De huize a der straten waren
oprecht scPoon versiert ; de armste werkmanswoning
was in feastgetaoi ; men mag zeggen de nieuwe
Pastoor va 1 het H Hert is met geestdrift ontvangen
door zijne parochianen. En hoe vriendelijk knikte
glimlacher d de nieuwe herder naar het volk, dat
hem zoo liefderijk verwelkomde. Iedereen was er
waarlijk tevreden over.
In de kerk gakomen, leidde Ie Z. E. H. Deken
vaa Roeselare c.en nieuwen Pastoor naar de doop
vont, naar den biechtstoel, n.iar den predikstoel
en kommunie enz. en legde de verhevene beteekenis
uit van het herdersambt : groole plichten voor het
zielenheil.
Waarlijk de inhuldiging van den nieuwen en nog
flinken Pastoor E. H. Dewas;h — is uitstekend
welgelukt en hjeft den besten indruk gelaten aan
de parochianen van het H, Hert. Mocht zijn ambt
vruchtbaar zijn voor de zielen

JCJBILÉ
van

Mgr. den Bisschop /an Brugge.
Z H. Monseigneur Waefeliert, bisschop van
Brugge, zal binnen kort zijn jubilé vieren. Het
was op 28 dezer maand 25 ja ir geleden dat Z. H.
als bisschop werd ingehuldigd.
Z. H. Pans Benedictus XV heeft hem vereerd
met het Pallium, eene zeer zeldzame onderschei
ding die gewoonlijk enkel aan de aartsbisschoppen
en aan zekere uitgelezen bisschoppen wordt verleend.
Het Pallium is een band vai witte wollen stof,
voorzien met kruisen, lang genoeg om twee schouders
te bedekken en om langs voren en langs achter met
eenen tip neer te hangen. Het wordt boven het
kasuifel gedragen. De Palliums, ieder jaar- te Rome
verveerdigd met de w ol'der twee lammeren ge
kweekt in de godsdienstige gestichten, zijn gewijd
door den Paus of bij zijn belet, door eenen Kar
dinaal, in de Basiliek van Sint Pieter. De Paus
draagt het Pallium van rechtswege ; hij zendt het
a a n de aartsbisschoppen, die geane enkele bisschop
pelijke bediening mogen doen vooraleer het ontvan
gen te hebben. Hij kan het verlaenen aan eenvoudige
bisschoppen die hij wil vereeron. Het is stipt per
soonlijk.

Geld verkwistingen vai ons gouverne
ment te Brussel.
Miljoenen warden besteed aan domina werken
te rw ijl Duizende
menschen in de Vlaanders
zonder
huis en dak zitten te wachten achter
het geld der oorlogschade.
Eene bagatel van twee miljoen frank om eenen
zolder te arrangeeren. — De regeering vraagt aan
de wetgevers, om te beginnen, een krediet te stemmen
van twee miljoen frank, om veranderingswerken uit
te voeren op een deel der zolderingen van het Pa! eis
van Justicie te Brussel (zijde gelegen langs den
kant der Ninimenstraat).
Zoo het schijnt, moeten de zolderingen veranderd
worden in lokalen, bestemd voor diensten van het
algemeen parket.
Dat gedeelte van één zolder moet kolossaal groot
zijn en die veranderingswerken enorm, want, twee
miljoen frank, en dat nog maar om te beginnen, is
precies geen lachespel.
Zou men niet beter doen daar in den omtrek eenen
eigendom te koopen daar al de noodige diensten in
te richten ?
Twee miljoen frank verteeren om eenen zolder te
arrangeeren, die 50 meters hoog gelegen is, en waar
men naar toe moet met eenen ophaalbak, dat is
niet alleen weinig pratisch, maar effenaf zot.
Wanneer gaat dat miljoenenverbrassen ophouden ?

Nog een kem el-.— Een ander krediet van negen
miljoen is, bij wijze van amendement, op de begrooting
gebracht, voor het bouwen van een Kunstpaleis op
den Kunstberg te Brnssel.
Wanneer gaat men ophouden met de menschen
den zot te houden ?
Wij zijn voor de kunst, zouden graag een kunstpaleis
in de hoofdstad zien en achten, dat er moet gewerkt
worden, maar de tijden welke wij beleven, zijn van
zulken aard dat men beter zou doen de negen miljoen
te bezigen om de huizen te herbouwen van de dutsen
die de verwoeste streken door den oorlog van alles
beroofd zitten en die daar reeds een jaar en half
zitten te weenen en te treuren over hunne groote
verliezen.
Dat men beginne met woningen te bouwen voor
diegenen die er geene hebben en die geroepen zijn
de miljoenen voor het land te winnen !
Dat zijn paarden die zeerder, loopen.

Duitsche Kolen.
Eene groote hoeveelheid Duitsche kolen, half
vette en magere, zullen in het korte afgestaan
worden, eerst aan de nijveraars, daarna aan de
kolenhandelaars.
De verkoop zal geschieden per scheepslading van
500 tot 2000 ton.
De belanghebbenden moeten de aam raag doen
bij den Kolendienst (I e Bestuur) Madouplein 7,
Brussel.

JUW EELEN.
Maandag laatst werden te Parijs de; juweelen
verkocht van de artiste Gaby Deslys, die over
eenige maanden overleden is De opbrengst wordt
geschonken aai de armen van Marseille.
De verkooping bracht in het geheele 2,303,000 fr.
op. Een halssiaraad werd verkocht voor 402,100 fr ,
een oostersche peerdensnoer voor 462.000 fr ! !
Die koopers en hebben zeker geene redens van
klagen over hat duur leven !

Onmer schelijke Duitscbers.
’t Schijnt dit er nu nog 17 Belgen in eea
Duitsch gevangenkamp opgesloten zijn. Ze moetei
lastig] werk
errichten en krijgen slecht etec.
’ t Zijn 15 W .len en 2 V amingen, ze werden i i
1916 door Du tsche rechtbanken veroordeeld in de
Walenstreek, naar Duitschland overgebracht, en
zijn daar jiog.
Ze züyCn tech zeker wel algauw verlost ge
raken, nu dat die onrechtvaerdige handelwijze aaa
de ooren gekomen is.

Oe nieuwe Huishuurwet.
Het is nu al de de vierde wet die minister
Vandervelde in de Kamer doat stemmen over
de huishuur.
Onze groole Woeste z ;i bij de bespreking
van do eerst) dier wettei [dat zij het begin
was van de onteigening.
W aarlijk Woeste zag klaar. Want hot is
toch wel alz)o. W e li recht hebben de eige
naars nog o ' er hunne huizen die ze verpach
ten.
Ja, die wetten schijnen gemaakt om de kleire
eigenaars te plagen.
Eerst de kleine eigenaars treffen ; dan Ce.
groote — en het socialismus zegeviert.

Verhoog van Reiskaarten.
Sedert den 1 Juli worden de tarieven voeir
het vervoer op den ijzerenweg verhoogd als
volgt :
REIZIGERS : verhoog 10 ten honderd.
REISGOED : verhoog 50 ten honderd.
Tarief 4 verh oogt-van 25 ten honderd.

Aardappelen.
Van den ! Juli af en is er geene verguaing o f toelating meer vereischt voor den uitvoer van aardappelen.

Brieven uit Frankrijk
De negen tienden van de brieven die uit
Frankrijk n: ar Belgie komen en dragen den
naam van de provincie niet waar de plaats
van bestemming gelegen is. Daardoor ontstaat
er vertraging in het bestellen,
Dus, bij het opgeven van uw adres, doet ge
wel den naam van de provincie ook aan te
duiden.

De talrijke families.
Over eenige weken hebben wij meegedeeld
dat er in Frankrijk een comiteit gesticht wierd
om de talrijke families in Frankrijk aan te
moedigen.
Zondag laatst was er nu groote feest in Ryssel
voor Noord-Frankrijk. De minister Breton kwam
de feest'voorzitten en met hem waren nog vele
hoogeplaatsto personen.
Er werden gouden en zilveren medallies ge
schonken aan de moeders van groote families.
Eene landbouwers familie van Duinkerüe
kreeg den eersten prijs : 5000 fr. en eene
gouden medallie. Vader en moeder en 19 kinders waren tegenwoordig.
Verders werden gedecoreerd moeders van 13,
11, 9 en 8 kinders,

STADSNIEUW S.
— Dinsdag laatst kwam een voerman met zijn
gespan bij de vaart op het oogenblik dat de koeien
van Victor Brouckaert naar de nabijgelegene weide
trokken, ’k Weet niet hoe dat het gebeurde, maar
eene prachtige koe wierd haar linker schoe afgereden.
De verzekering op de werkongevallen zal hier van
groot voordeel zijn.
— Woensdag namiddag kwam een landbouwer van
Lendelede met een wagen hooi door de Hondstraat.
Henri Debacker, 16 jaar oud, ook van Lendelede,
bij de Sneppen, wis bij den wagen en verloor opeens
zijnen kloef, viel, on ongelukkiglijk liep het achter
wiel hem over het lichaam. Die het zagen gebeuren
sprongen ter hulp, de jongen wierd in' de Halve Maan
gedregen. Doktoor Verhammo wierd bijgeroepen bestatigde inwendige kneuzingen en diende den
jongen de beste zorgen toe — De broeder van den
jongen werd verleden jaar gedood door eene grenaat.
— Jules Stragier, die voor de duitschers den opkooper was der streek en woonde te Emelghem werd
deze week veroordeeld tot 30.000 fr. boete door het
oorlogstribunaal.

KORTRIJK, 28 Juni — Haver, 95 tot 100 ;
peerdeboonen, 90 tot 95 ; aardappelen, (oude)
30-35 ; nieuwe 35 tot 33 ; eieren ’t stuk, 0,65;
koolzaadolie, 415 tot 420; lijnzaadolie, 425 tot
430 ; koolzaad 155 tot 160 ; lijnzaad, 180 tot
000; koolzaadkoeken, 70 tot 75 ; lijnzaadkpeken,
80 ; sodauitraat, 108-109; ammoniak, 155-160;
suikerij, 75 tot 03 ; smkerij-boonen, 68 tot 69.‘
hooi, 2 ï tot 25; strooi, 24 tot 25
Veemarkt : koeien, 71; stieren, 53; vearzen,
3 2; ossen, 91 .
Vlasmarkt : Veldroote, van 1600 tot 2000 fr.
de baal van 100 k. ; blauw vlas, van 2000 tot
2300 fr. de baal van 100 k. ; witte vlassen
Leieroote, van 2300 tot 2700 fr. de 100 k .
•volgens kwaliteit ; dubbele oude vlassen, van
3500 tot 1000 fr. ; putvlas, van 3000 tot 3800 fr.
de 100 k. ; klodden, vuile, van 100 tot 150 fr.
de 100 k. ; klodden, gezwingelde, van 650 tot
725 fr. de 100 k. ; naturen, van 900 tot 1000 fr.
de 100 k.

Beurs van Brussel.

Oe Kiezerslijst van Iseghem
bevat 7715 getal stemmers, waarvan 3812 man
nelijke en 3933 vrouwelijke. Dit is te samen
7745 gemeentek ezers.
1

Uit ter hand te Koop
de hiernavolgende

Goederen

1) Een zeer garieflijk WOONHUIS, met stagie,
kelder, keuken, varder gerief, met schoonen hof en
achter diensten voor woonhuis, winkel of gelijk
welk bedrijf.
2) Een zeer schoon geriefelijk WOONHUIS met
stagie, groote kelderingen, keuken en verder geriefplaatsen, metgroite ingangpoort, hebbende voorheen
gediend tot brouwerij, thans ongebruikt.
Koop 1 en 2 gelegen te Iseghem in ’t midden
der Stad, ?de Pélichystraat, 10 en 12.
Koop twee onmiddelijk in genot treding.
Voor alle verdere inlichtingen zich te wenden bij
M. DECOENE-MORTIEB, Groote Markt, Iseghem.

Doctor H. Van Quaethem

59.90
60.00
100.00
94.20
92.50
73 00
66.00

Belgische leening 1' reeks
»
»
2* reeks
Schatkistbons
Nationale herstelling
Gemeente krediet 4 1/2 °/°
»
>
4 %
»
»
3 »/.

60.10
» 00.00
» —.—
» 00.00
» 00,00
> 00.00
00.00

W IS S E L O E R S .
94.00 tot 95.00
45.80
45.60 »
31 00
29.00 »
405.00 » 415.00
11.75
11.50 »
67.00 > 71.50
190.00 » 194.00

Parijs
Londen
Keulen
Amsterdam
New-York
Italie
Madrid

■ r r il I II p L II

om het aankoopen of
bouwen van huizen
te vergemakkelijken worden aan zeer gem a
tigden intrest en met gemak van betaling door
het < BELGISCH GRONDKRED1ET >» toege
staan .

L C L N I 11 b U i l

Voor verdere inlichtingen wende men zich bij

specialiteit van Tanden en Gebitten

Ph. VERBEKE, Rousselarestraat, 25, Iseghem

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

Rousselare.

HUIS VAN VERTROUWEN.

Wilt gij sterke en schoone STOVEN

MATERIEL. NEUF DISPONIBLE :
1 Machine à /apeur de 45 à 53 HP.
1 Chaudière à ' apeur 2 tubes intérieurs 5 0 m 2
avec chambre di; combustion pour déchets.
1 Mach<ne à lacher la paille, les écorces.
1 Grand ventilateur 1 m. diam ètre.
1 Presse à ta i.
1 Pompe à diaphragmes et moteur électrique
sur chariot et 1 dito â bras.

A vendre : chez Joski & Dauge,
4 , Rue de Gourtrai, Grand.

wendt u tot het huis

A. DECOUTERE-DENY S
S taties tra a t, 34, (Kruisplaats)
------------------

I S E G H E M

------------------

Zelfde huis aanveerd ook alle herstellingen van

stoven, pompen, zink en loodwerk, enz.
P R I J Z E N B U I T E N A L L E C O N C U R E N T IE
Verzorgd werk.
Spoedige bediening.
Al de bij mij gekochte stoven zijn gew a a rb org d
door mij gemaakt.

UURTABEL DER REIZIGERSTREINS
van 1 Juli tot 3 0

September.

Brugge-Kortrij k .
Brugge
Thourout
Lichtervelde
Rousselare

Iseghem
Kortrijk.

5.01
5.15
5.47

5.16
5.46
5.57
6 17

8.47 9.45
5.29
9.17 10.05
5.59
9.33 10.14
6.179.52 10.27
6.34
7.21 10.09 10.39
7 51 10.41 11 00

Oostende
10 22
10.29
10.42
10.51
11.15

10.52
11.20
11.33
11.48
12.13
12.45

12.42
13,12
13.22
13.37
14.00
14.30

Heyst
15.35
15.43
15.56
16.08
16.28

OosteMe
15.50
15.59
16.10
16.22
16.43

15.25
15.55
16.05
16.25
16.43
17.15

18.18
18.48
19.08
19.25
19.46
20.18

18.41
18.58
19.09
19.42

18.18
18.43
18.54
19.13
19.23
19.56

19.37
19.57
20.06
20.16
20.29

19.50
20.10
20.19
20.32
20.41
21.03

20.10
20 35
20.46
21.03

17.14
17.29
18.08
18.35 21.22
21:40

21.01
21.27
21.48
22.15
22.37

21.30
21.54
22.13
22.30

Kortrij k-Brugge
Kortrijk

Iseghem
Rousselare
Lichtervelde
Thourout
Brugge

5.40
5.22
5.35
6.02
6.11
6.50

6.32
7.04
7 17
7.38
7 56
8.29

9.25
9.58
10.11
10 32
10.42
11.16

7.12
7.45
7.58

12.18
12.51
13.04
13 25
13.35
14.10

13 47
14.07
14.16
14.29
14.37
Oostende

14.02
14.22
14 31
14.45
14.54
15.15

15.14
15.47
16.00
16.29
16.38
17.10

Kor trij k-Meenen-Yp er-P Dperinghe.
Kortrijk
Meenen
Komen
Ieperen
Poperinghe

6.45
7 05

5.56 '6.09
6 22 6 34
6 43 6 58
7.10 7.29
7.33 7.52

8.16
8.35

9.30 12.05
9.54 12,31
10.13 12.52
8.09 10.39
15.27
8.23 11.24
15.47

15.10
15.34
15.53
16.19 17.32
17.52

Poperinghe-Ieperen-Meenen-Kortrijk.

—
W ij harhilen wxt we 'vroeger zeiden' :
5.30 5.57
Poperinghe
Da decoraties en zullen Frankrijk niet redden.
5.50 6.17
Ieperen
7,; moeten dea catechismus leeren aan het volk.
6.45
Komen
De redding ligt -in den godsdienst.
7.18
Meenen
’ t ls genoeg te zien ook hier in Belgie : in
7 47
Kortijk
de streken waar rer minst go Islieast is, ?iju
Rousselare -Yperen.
er ook minst kinders.
6.43
6.1
8.5
7.23
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
11.1
10.19
13.30
12.48
Commissie der Nationale Erkentelijkheid.
15.23
14.41
17.19
16.37
21.21
Eervolle onderscheidingen.
20.40
De Commissie van Nationale Erkentelijkheid
zal eerstdaags zijne werkzaamheden eindigen.
De personen die in onze [provincie verblijven,
die nog geen'rekw est ingediend hebben, en die
recht op erkentelijkheid van wege de Natie,
verworven hebben :
1°. Door buitengewoon joorlogsdiensten aan
het land bewezen ;
2^, Door feiten van vaderlandsliefde en bur
gerdeugd of bijzondere diensten aan het land
bewezen ;
3°. Door hunne toewijding aan bijzondere
werken, worden verzocht zonder verw ijl hunne
aanvraag naar den Heer Gouverneur der P ro
vincie West*Vlaanderen te B ru gg e,. te sturen.
De aanvragen die ingediend worden na 15
Juli aanstaands zullen niet rna^r in aanmerking
genomen warden.
De rekwesten moeten vermelden : Naam,
Voornamen, Beroep, Nationaliteit, plaats en ge
boortedatum, woonplaats. Volledige inlichtingen
nopens de gepleegde daden van vaderlandsliefde.

M A R K T P R IJ Z E N .

K ortrijk-G cnt Z
6, 0
8,02
10,47
14,58
19,43
21,03

7,41
9.03 St P.
12,26
16,36
20,55
22,41

K o rtrijk Brussel. N.
6,02
6,45
8,15
10,57
12,51
19,10
21,00

9, 2
8,28
10, 4
12,55
15,45
22,40
23, 5

Rousselare • Maanen
5,42
7,36
10,22
13,49
16,40
19,33

6,17
8,11
10,57
14,22
17,15
20, 8

8.40 10.47
12.35
9.00 11.07 11 27 12.55
9.37
11.51 13.58
9.57
12 09 14.18
10.30
12 36 14.52

8 49
9.08

Yperen-Rousselare.
5.53

11.11
12.58
15,24
18.4
18.41
20.48

6.35
11.53
13.40
16. 6
18.46
19 23
21.30

16.07
16.27
17.06
17.28
17.54

20.24
18.17
17.26 18.37 19.29 20.44
17. 51
19.58
18. 15
20.15
18.43
20.45

Thielt Ingelm unster-W aereghem -Anseghem .
5,22

5,45

-

—

7

7

__

__

9,21
14, 0
16,50
19,52
21.50

9,41

0

8,’ l3
12,40
15,45
19,14
20,55

8,36
13.31
16,08
19,27
21,08

17,11
—
—

G ent-K ortrijk
4 12
6,50
9, 2
13,14
17,04
19.05

5,57
7,59
10,43
14,54
18,03
20.45

Brussel N.-K o rtrijk .
5.10
1,07
11,24
'17, 5
18,15
19,00
19,50

8,58
9,10
14,48
19,15
20,02
22,30
21,35

A nseghem -W aereghem -lngelm unster-Thielt.
___

4,00

—

—

—

9,52
—

17,23

7,15
9,45
11,49
15.39
18,53
21,57

G entZuid.

L ichtervelde-Thielt6,14
7,44
14,59
17,39
19,17

Meanan - Rousselare
6,40
9,10
11,14
15, 4
18,18
21,30

—

10,10
14,28
17,42
20,02
6,54
8, 8
15,38
18, 2
19,50

4,37
6,10
7,40
10,42
15, 5
18,13
20,26

7,59
St Pieter 8,59
» 16,42
» 18,50
21,04

Q ent-Thielt Lichtervel
Zuid
St Pieter
Zuid
St Pieter
Zuid

4, 2
8, 8
11,20
19,06
19,23

5,17
8,53
12,39
19,51
20,24

5,56
9.18
13,13
20,15
20,57

5, 5
6,33
8, 3
11,20
15,33
19, 4
20,45

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN :
Simonne Degezelle, dv. Henri en Madeleine Dewaele. _ Maria D’hondt, dv Jules en Maria Vaudeputte. — Marcel Vansteenkiste, z t . Emile en
Julie Tack. — Rachel Baillu, dv. Leo en Helena

Kantoor van den Notaris WYFFELS, te Rousselare
X -J x t t e r

lia n d

te

k o o p

te ISEGHEM, R ousselarestraat, geteekend n° 5 3 .

HANDEL IN

STERFGEVALLEN :
Irma Debackere. huisli., 24 j. echt. Francis Viaene.
— Andre' Vanneste, 2 m. zv. Jules en Marie
Deblauwe. — Emile Deldaele, schoenm. 51 j. echt.
Pharailde Lavrauw.

—

E erlijke en tr o u w e b e d ie n in g
Z u iv e r e en g o e d e w a ren .

Y a f)

L a f)d e ü t)e tp
GRAVINNESTRAAT, 24,

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

A. VANDEF HAEGENVANDENBROUCKE

O h o co la d e —

- - I SEGHEM

- -

Voortverkoop in ’tg ro o tv an S u ike rb ak k era rtik e ls

Openbare Verkooping

GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

Gentstraat,

4 -,

ISEGHEM

(recht op de M arktstraat)

BESTELLING TEN HUIZE
voor Iseghem en omliggende Gemee.iten.

RAMEN en DEUREN te koop bij P. DecoeneM o rtie r.

—

HUIS

Op DONDERDAG, 8 JCLI 1920, te Iseghem,
Ingelmunster, Oost-Roosebeke, Denterghem en AerOp VRIJDAG 9 JULI 1920, te Ardoye en Deynze ;
Op ZATERDAG, 10 JULI 1920, te Hooglede.

Rousselarestraat, 109-111, ISEGHEM.

Van : S to o m kra an , ijze rw e g w a g o n s , s to o m k etel

FA B R IK A N T V AN

met v la m b u iz e n - b ro u w k u ip , d o rsc h m ac h ien , z in 
ken w a te rb a k k e n m et steekpom p, b u izen , p la te n ,
wagen, dw arsstukken voor ijz e rw e g , lo c o m o tie f
_________
stoomketel.

WYFFELS, te Rousselare.

in 't zwart, in

'i

voor Heeren en Damen in goud, zilver en nickel

Slingeruurwerken, R egulateurs, Reveillen
Groote keus van Ringen en Kettingen

Tabak in bladeren en gesneden

H E IS T E L L IN G E N
van Uurwerken, Goud en Zilveren Juweelen

DEVIS enTEEKENING worden op vraag gemaakt
OPSCHRIFTEN en N A A M L E TTE R S
W ORDEN GEGRAVEERD

-

ALLES W 1RDT TEN HUIZE
IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT.

aan

AANNEM ERSjiN

Bijzondere Prijzen voor Huwelijksgroepen

M. D l

-

B E R IC H T

Rousselarestraat, 82, Iseghem.
JJc b e g e e f m i j o o k ten . h u i z e
HUIS VAN VERTROUWEN

GOUDEN

SCHAAP

Wilt gij goede en goedkoope, luxe of gewone

MATRASSEN
OP

MAAT

in S c h a a p s w o l , F l o c o n s ,

C r in s
Z ee g r a s, K a p o k , P lu im e n e n z. a ls 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

Jules AlLmERT-PARIEITIER

BELANGHEBBENDEN

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 maustachen,
Brillantine Marie-]osé, Haarverf, Valsch haar.
Netten voor het haar, Kammen, Haarspellen,
Krulscharen, Aluinsteen, enz , enz.,
Bijzondere prijzen v o o r V oortverkoopers.

Moderne Fabriek

VERZORGD WERK - SPOEDIGE BEDIENING

’T

INLANDSCHE en VREEMDE

van goud- zilveren en diamanten PARUREN

Pastel

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 AES,
Marktstraat, 44, Iseghem.
IN D E

PLA STRO N

H B R O P E lV I N G
van het Huis

van Producten in Sewapande Cimsnt

RICHARD DE CLEÏCQ

J. Vanlandeghein-ßeli léglie
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

G ro e n s tra at, (rechtover het Kerkhof) 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, (reent over het Kerkhof).

ALLE

SLACH

VAN

BENOODIGHEDEN

MANS-

en

A N T W E R P E N ’S

BOUW-&HYPOTHEEK BANK
Naamlooze M aatschappij.
Maatschappelijk Kapitaal : 5,000,000 frank.
Zetel : N r i 3, Twaalfmaandenstraat, 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 t zicht, aan 3.60 °/0
’s jaars of vóór 5 tot 10 jaar aan 4 % ’ s jaars
kunt uitzetten.
De zekerheid dat uwe spaarpenningen te allen
tijde onverminderd behouden blijven in aan
merking genomen betalen 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 :

M1 Florent Behaeghe-Mulier

KLEERMAAKSTERS —

Gemeenteontvanger,
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Groote keus van lijnwaadartikelen

Mr Achille Tanghe

voor Dames en kinderen.

—

COLS —

VROUW STOFFEN

Bijzonder assortim ent van
HEMDEN, COLS en PLASTR O N S

ZIJDEN, PAENE, ROU W FLOERS

D 00PKLEED ER EN

EN

fîlle g ’oed eren
W itte en Fantasieartikelen

VOOR

— KLEERMAKERS

IS E G H E M .

SCHOONE KEUS VAN

Quo Vadis, Utinam, der gekende firm a Tinchant,
YGonzalès, Caobas Puntos,
Cigarellos Calba, Emicas, Monies Vestalin,
Record.

Cigaretten der besta en gekendste merken

TROUW RINGEN aan voordeelige prijzen

oud e P o rtre tte n

bruin Sepia en

KLEERMAKER

C IG A RE N

U U R W E R K E N

Bromure, Bruin en Charbonpapier

Vergrootingen op alle Modellen

SPOEDIGE BEDIENING.

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

waaronder deze :

Alle slach van Juweelen

Nieuwe Moderne Inrichting

gemaakt in 24 uren

GENADIGE PRIJZEN.

M arktstraat, 4 4 ,

Toilet artikelen, Zeepen, enz.

Portretten op Doodsbeeldekens

VERWEN EN VERNISSEN

Gigaren, Snuif, Rook- en Roltabak
VE RK 03P VAN

van

Hout- Marnier en Sieraadschilderingen

HANDEL IN

Kataloog te bekomen ten Kantoore van den Notaris

H e r a f t r e k k in g

Schilder-Glazenmaker
de Pélichystraat, 18, ISEGHEM

Tabak en Oigaretten Raymond Maes-Geldhof

GEREED GELD.

PORTRETTEN

Robert DËVOLDER-VBftSCHAEVE

Ach. De Gezelle-Vyncke

seele ;

voor het maken van

HANDEL IN
Kruidenierswaren, W ijn e n en Likeuren
Ellegoederen, Cilas en Qleiers.

voor Doopen, Huwelijken en andere feesten

Huis Ed.MAES-NAËRT
—

in Windhaar en Floconwolle

.P ralinnen

SCHOONEen FIJNE jEBAKKEN

Kantoor van den Notaris WYFFELS te Rousselare.

door bevoegd ambt van Oorlogsbuit

M ATRASSEN

-------------

BIJZONDERE KEUS VAN

MEENENSÏRAAT, 14

EMELGHEM-DAM, 22

—

SUIKERBAKKERIJ

VERKOOP in ’t GRCiOT en in ’t KLEIN
Sp ecialiteit van Tabak APPELTERRE

ïmile Dejonghc-Snnnoville

S t liilon iu sstra a t, 6 , IS E G H E M .
Vensterglas, Mastiek, enz... Verfwaren,
Vernissen, Meubelpapier.
Bereiding van alle slach van verven voor die wil
zelve schilderen.

TABAK, CIGAREK en CIGARETTEN

HUWELIJKEN :
Victor Moyaert, lichtbeeldmaker, 38 j. en Julie
Devoldere, kleerm. 37 j. — Florent Laleman, apothe
ker 30 j. en Helena Ghekiere, zb. 22 j. — Jules Vermeersch, landw. 45 j. en Marie-Louise Malisse,
werkvrouw, 42 j. — Edmond Huyghe, handelaar,
26 j . en Suzanna Werbrouck, zb. 24 j. — Pierre
Vanbelle, borstelm. 26 j. en Maria Anseeuw, naaister,
23 j . _ Gustave Callewaert, vlaswerkster, 26 j.
en Martha Mulier, huish. 30 j

IN DEN GOEDEN KOOP

D. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE

:

Een W O O N H U IS

Ruffelet.

HUIS

Hoofdonderwijzer,

C R M ATTEN

Emelghem.

Mr Jules Oost

Specialiteit en groote keus van

Handelaar, W inckel St Eloi.

CORSETS Merk H D 3.
IN DE G O UDEN PLUIM!

IW Â T fîÂ S tW A I Ç E ff

St Am andstraat 5 , I S E G H E M
(dicht bij St Hiloniuskerk)

S p e cialite it van goed gezuiverd W indhaar
m et ondoordringbare Tijken
Ik gelast mij ook met alle herstellingen ten huize.

C R ÉD IT FO N G IER

Spaarboekjes 3.60 0/0, Rentebaekjes 4 0/0, 4.25 0/0 en 4.50 0/0, vrij van lasten
DEPDTREKENINGEN A A N Z ïE R

AANKOOP en VERKOOP

VODZDSEUGE

VOORW AARDEN

yan Fransch, Engelsch en Amarikainscti Papier

aan de voordeeligste wisselkoers.
Verdere inlichtingen kan men bekomen b ij

HUIS VAN VERTROUWEN

M .

PH.

VERBEKE,
Rousselarestraat,

B e s t u u r d e r .
2 5, ISE G H E M

G . H O E T - A N N E , opticien, St Amandstraat 8, ROUSSELARE

A J O E H A E R T HOPPE
29, R ousselarestraat, ISE3HEM .
JU W E E LE N . —
B R IL L E N

—

PHONOGRAAFS

BAROM ETERS —
AANKOOP

UURW ERKEN

THEM OM ETER3

E N V E R W IS S E L IN G E N .

m

Waarom wordt het huis, G. HoetH U IS
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 van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt.
2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen van bril en
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabriekea van F r a n k r i j k , Engeland en Amerika, in goud, zilver,
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr.
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN’.
Het huis is ook voorzien van eenen schoonea keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstosgen.
Specialiteit van thermometers Voor broeimachknen, brouwerijen, baden eu kernen ; maximathermometers ;
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz ..
Germain Hoet-Anne, begeeft zich op aanvraag persoonlijk ten huize, en heeft hoegonaamd met
geene reizigers commerciëele betrekkingen.
Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tagen da N jordstraat, Raussalara.
Er Is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

im

é

de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 3 . 0 0 0 . 0 0 0

Prijzen luiten alle Concwrentie
Verzorgd werk
—
Spoedige Bediening.

Al de bij m ij gekochte matrassen zijn gewaarborgd
door m ij gemaakt.

D ’ ftNVERS

F A B R IE K

VAN

Gemaakte Yrouw- en Kinderkleederen
Groote keus voor alle slach van witte roks,
satine laine, moirette en zijde

-

W ITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN ELLEGOEDEREN, enz.
TE VERKRIJGEN BIJ

J. De Busschere-Bonte
R ou sselarestraa t,

9 5 , löE G H E M .

Da F r a n s o h e Taal, practische leergang v oor
zelfonderricht, ten dienste van alle Vlam ingen, die
zonder meester, het Fransch verlangen te leeren,
met figuurlijke uitspraak der F ran sch e w oorden ,
nauwkeurig en eenvoudig in h e f V laam sch verbeeld.
Dit w erk bestaat uit 3 'deelen.
F ra in soh -V la a m ioh Zakw oorden boek met figuur
lijke uitspraak, inhouden.de alle in de g ew on e spreek
taal gebruikte w oorden ; met uitspraak der Fransche
w oorden in het Vlaam sch.
V l a a m s c h e on F r a n s c h s sam enspraken naar
een klim menden gang bewerkt, met de uitspraak
van het Fransch in het Vlaam sch verbeeld volgens
een zeer eenvoudig en nauwkeurig stelsel, ten gebruike der V laam schsprekeaden. die
verlangen
Fransch te leeren zonder be'iu lp van eenen m eester.
E en b oek deel.
V e r z a m e l i n g van Brieven, s m e e k s c h r if t e n , a a n 
v ra g en , en z., in het V laam sch en F ran sch v oor de
bijzonderste levensom standigheden ten gebruike der
huisgezinnen.
Da E n g als ch a T a a l, practische leergang voor
zelfonderricht ; met figuurlijke uitspraak der Eng elsch e w oorden in het Vlaam sch voorgesteld. Dit
Werk bestaat uit tw ee deelen.
V l a a m s c h - E n g e l s c h Z ak w oorden boek , met figuur
lijke uitspraak, inhoudende alle in de g ew on e spreek
taal gebruikte w oord en .
C a l l e w a e r t ’ s W o s r d e n b o a k , alsook D ictionnaires
L arou sse, groote en kleine-

