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God in de Maatschappij
Er komt Klaarte!...

Ja, er zou geen oorlog meer zijn : 
de Volkerenbond zou alles goedmaken. 
De menschen zouden lammetjes worden. 
En de Volkerenbond blijft nog altijd 
in ’t gebied der mogelijkheden... of der 
onmogelijkheden...

Waarom ? « Indien de Heer het huis 
niet opbouwt zullen ze vergeefs zwoe
gen, die zoeken het op te trekken ». 
Ze konden God missen —  de menschen 
onder malkaar hadden verstand genoeg.

■Doch de boel foetert niet. De Wilsons, 
Clemenceau, Lloyod George, Sonnino, 
Huymans voelen dat het gemakkelijker 
is te oorlogen dan blijvende vrede te 
maken.

Het eene volk mistrouwt het andere. 
En gelijk « De Iseghemnaar » van ver
leden week schreef : « een nieuwe oorlog 
dreigt te • ontstaan niet tusschen de 
volkerei), maar tusschen menschen, een 
oorlog van jaloerschheid, haat, verblin
ding, die opstaat tegen het recht, de 
liefde, het welzijn der menschen zelve ».

En zie plots komt een lichtstraal 
te midden der verwarring. Engeland 
spreekt. De eerste minister, Lloyod 
George zendt een nieuwjaargroet aan 
de millioenen engelsche onderdanen. En 
ten aanzien der wereld, roept hij :
« Noch opvoeding, noch wetenschap, 
noch diplomatie, noch handelsvoorspoed 
zijn de werkelijke grondvesten van vrede, 
orde in de wereld en de maat
schappij, zoolang de stoffelijke kracht 
als opperste macht aanzien wordt. Hij 
roept de failliet uit der stoffelijke krach
ten. Zelfs de hoop welke voor de wereld
ligt in een leven van vrede, beschermd 
door de Volkerenbond, hangt af van 
iets hoogers.

De wereld zal weer in orde zijn, 
wanneer de menschen overtuigd zijn, 
dat ze broeders ondermalkaar hoeven 
te zijn : en de hoop op een broederschap 
der menscheid berust op het dieper geestelijk  

f e i t  van Godsvaderschap.

Verantwoordelijk als wij zijn voor ons 
aandeel in de leiding van het Britsche 
Rijk en voor zijn houding ten opzichte 
der toekomst, gelooven wij dat in de 
aanvaarding van deze geestelijke begin
selen de grondslag ligt voor de wereld
vrede ».

Is het niet wonderbaar, hoe Lloyod 
George, een leek, een protestant, spreekt 
juist gelijk de Paus, die met nieuw
jaar zegde : Er is geen rust mogelijk, 
indien de menschen deze drie plichten
niet volbrengen : plicht van gehoorzaam
heid aan God, plicht van overwinning 
van het vleesch, plicht van liefde tot 
den naaste. .

En de groote engelsche Staatsman 
eindigt : Het is noodig. dat de mannen 
van goeden wil, die werken aan den 
heropbouw der beschaving, deze eeuwige 
waarheden overwegen — Zonder deze, 
geen blijvende vrede.

Zoo spreken de engelsche voorman
nen, die meer dan anderen het lot der 
wereld hebben gedragen —  Zoo spreken 
ze voor millioenen menschen, in een 
land met goud en overvloedigen rijk
dom : het moet zijn, .dat er daar ook

geen geluk en vrede te veel is, niet
tegenstaande de welstand.

Is dat geen ernstige vermaning ? En 
is dat geen les voor zoovelen, die maar 
altijd zedenwet en godsdienst op den 
achterkant steken en durven zeggen : 
God moet blijven buiten het openbaar 
leven, godsdienst heeft niets te maken 
met polidek.

Oogen open ! Wanneer God een 
vreemdeling geworden is in eene maat
schappij, dan hebben we aan de deur 
slavernij, revolutie, anarchie, broeder
oorlog, triomf van het getal en de zelf
zucht, de triomf van de brutale macht 
boven het recht. Dan is de ondergang 
der beschaving nabij.

Er komt klaarte!... Wij katholieken 
verheugen ons dat leeken uit Engeland 
erkennen en voelen dat de geestelijke 
factor zooals Godserkenning, naastenlief
de, godsdienst, de grondvesting  zijn van 
de maatschappij en van de vrede, En 
omdat het socialismus alleen de stof, 
het getal en de brutale kracht aanbidt, 
kan het niets anders voortbrengen dan 
een toren van Babel : d. i. verwarring, 
onrust —  een lompe steenhoop van 
’s menschen bekrompenheid.

Daarom hoog de herten! Te midden 
der mismoedigheid en verwarring, staan 
onze kristene maatschappelijke begin
sels als een zegepralende kracht. Aan 
ons, behoort de toekomst ! We betrouwen 
in Gods wereldbestuur.

B iien la iÈ d  OwzicE
Voor de gpteisterden — Een inlichtings

dienst voor de verwoeste streken werd ingericht 
door den Minister van Landbouw.

Daze dienst heeft ten doele kosteloos aan de 
eigenaars ea landbouwers alle inlichtingen te 
verschaffen, betrekkelijk de pachthoeven, lande
rijen of weiden, die ze verlangen te verhuren 
of te huren. De belanghebbenden kunnen zich 
mondelings of per brief wenden toi, het bureel 
van den <* Bijzonderen Dienst tot heropbouw » —
6, Minderbroederstraat, te Brugge —  de Heer 
L. Boereboom, bestuurder.

Beschermkomiteit van het bestendig Sakre- 
ta ria a t van de kristene middenstandsorganisa
tie  — Dezer dagen werd een beschermkomiteit 
samengestel van het bestendig Sekretariaat van 
de kristelijke middenstandsorganisatie, onder 
eere voorzitterschap van Z. E. kard. Mercier 
en al3 leden : de heeren Staatsministers : P. Segers, 
Helleputte, Van de Vyvere, Carton de Wiart — 
de heeren Volksvertegenwoordigers : Sap, Van 
Cauwelaert, enz.

Do belasting op het Inkomst — Deze belasting 
zal voor het eerste worden geheven op de in
komsten der roerende goederen of kapitalen, 
vervallen van' den 1 Jan. 1920 : elk vervalter
mijn na 31 Dec. 1919 zal, (hoewel daarbij ook 
interesten van een tijdvak vóór dezen datum 
begrepen zijn) dus aanleiding geven tot het 
heffen der roerende taks, op het geheele bedrag 
van het renten briefje; daarentegen kunnen 
de interesten vervallen vóór 1 Jan. 1920 niet 
aan de taks onderworpen worden — zelf niet 
wanneer zij in den loop van 1920. Wordt uit
betaald op de coupons der industriëele schuldbrie
ven vervallen vóór I Jan. 1920 moet evenwel 
de taks van 6 t. h. op de werkelijke inkomsten 
en profijten worden uitbetaald.

Socialistische M inisters. Duur leven — Voor 
onze handelspolitiek hebben we een socialistische 
regeering. Minister Delacroix laat die heeren 
met een grooten mond, die steeds openstaat — 
boeren. En of de zaken goed gaan ! en of 
de menschen tevreden zijn : het leven is nog 
altijd even goed koop nietwaar !...

W e hebben eene « socialistische regeering » ! 
Waarom ! oindat we overal de plompe hand 
van den Staat voelen. Natuurlijk, de socialistische 
ministers zorgen goed yoor hun vriendjes 
wanneer er benoemingen uitkomeu — maar

i daarover willen we niet spreken : dat is slechts 
, pen bewijs dat de heilige eendracht een groote 

leugen blijft. M iar waar we over te klagen 
hebben — dat is over de economische toestand 
van ons land. Is er wel iets belachelijker, dan 
de bemoeiing in den verkoopprijs der eetwaren 
en voor den in- en uitvoer der koopwaren.

Minister Wauters is een noodlottig marn voor 
ons land. De « Gazette ^an Gent » bevat een 
allertreurigst rekwisitorium tegen de handels
politiek van M. Wauters ; dit zijn geen woorden 
doch feiten : M. Wauters en de kaasquestie, 
M. Wauters en de koffie, M. Wauters en de 
bloemhandel. Het gaat zoo ver — om u een 
voorbeeld te geven —  dat de socialistische 
coöperatieven van hot Walenland heftig protest 
hebben aangeteeken tegen de slechte kwaliteit 
van de bloem, die hun door het Ministerie van 
Bevoorrading geleverd wordt. Het moet wel 
zijn dat de bloem in het geheel niet deugdt.

Minister Wauters wil den middenstand dooden : 
en daarom houdt hij er aan zelf te koopen 
en te verkoopen. Dat werkman en burger er 
de dupe van is : dat kan hem niet schelen, 
als zijne vriendjes maar vetbetaalde plaatstjes 
hebben en den Staat regeert. Ziehier nog een 
voorbeeld : M. A-iseele heeft de voorbrengst 
van kasseien van geheel Belgie aangekocht — 
aan een prijs die bijna driemaal zoo hoog was, 
als de prijs van de ingevoerde kasseien uit 
Deutschland. Zoo kan men vriendjes maken 
onder de nijveraars en de fabriekwerkers — 
op de kosten van de Staatskas... van onze 
centen...

« De Standaard » schreef over eenige dagen 
met voile recht : Die plundering der Staatskas, 
ten voordeele van werkgevers en van werk
lieden, kan een tij lelijk succes te weeg brengen. 
£ïet sléchtste, dat men kan van verwachten 
is eene algenieece bankroet... doch ware dit 
juist de gepaste gelegenheid niet om oenen 
Russischen maatschappelijken toestand te schep
pen. -  Dat ons land vervalle in een toestand, 
die te vergelijken zij inet den Russischen war
boel, daarmede zitten diegenen niet in, die er. 
op uit zijn slim te spelen, eigen baatzucht of 
blinden haat te koelen ’>.

De socialisten mogen er fier op gaan : hun 
politiek is kleinzielig, bekrompen, verderfelijk 
voor het land. Met een woord, het zijn onbe
voegden, die de welvaart van het land ver
nietigen.

De huishuur van de m ilita iren — De Katho
lieke Volksvertegenwoordigers Brifaut, de Lie- 
dekerke, Poneelct, Colaert hebben het volgende 
wetsvoorstel ingediend :

De huishuren, welke de belgische militairen 
in wrerkelijken dienst verschuldigd waren ge
durende de eerste 3 jaren van den oorlog, 
krachtens huurovereenkomsten voor 4 Aug. 
1914 in het Rijk gesloten, worden ten beloope 
van 50 t. h. door den Staat gedragen.

Heeft de militair deze huishuren reeds geheel 
of gedeeltelijk betaald, dan kan hij van den 
Staat de terug betaling van de helft der door 
hem betaalde sommen vorderen. De eigenaar 
kan zich door den Staat doen betalen de helft 
van wat de huurder hem nog verschuldigd is.

Een onbegrensd krediet van een millioen 
worde hiervoor aau het Departement van Finan
ciën opengesteld.

Buiienlanüscli Overziclil.
Het vredeverdrag is eindelijk sedert zaterdag 

den 10 dezer in gang. Nu is ’ t officieel vrede ! ! !
America, dat het verdrag nog niet bekrach

tigd en heeft, leeft -ïn '-eenen' toestand die nog 
vrede nog oorlog :en is, . tóaar die Onuitstaan
baar is voor handel én nijverheid. Iedereen is 
dat moe. ’t Schijnt dat ze nu toch in den 
Senaat het verdrag gaan âahriémen gelijk het 
gaat en staat.

Doch zelfs als het verdrag van kracht "wordt, 
en de Volkenbon i mgericht is hoeveel zaken 
blijven nog te regelen,' en hoelang z a l ’ t aan
slepen eer de staat van zaken weer gevestigd 
is in Europa ? Italie zit met ds Fiume kwestie, 
en Jugo-Slaven moeten toch eene zeehuve heb
ben. — De Turk die de schande is van Europa 
moet buiten, doch men vergete niet dat 
Constantinopel het symbool is der musulmaansche 
grootheid,, en dat het verdrijven van de turken 
uit Europa een vreeselijken weerklank kan 
hebben in de muselmaansche wereld, die altijd 
tegen de kristene wereld is gekant geweest. 
Niet alleen Turkije en Arabie, dooh ook Egypte 
noord en een deel van Oost,-Africa zijn mfusui- 
inaansch, De Caucasus, Turkestan, Asie, Klein 
Asie, Persie, Beloudchistan en Afghanistan deel

van Indie en China zijn het insgelijks, —  en 
al die volkeren zij a van een eu hetzelfde 
godsdienstig faiiatisinus. Niemand kan voorzien 
welke woelingen nog in de wereld kunnen 
ontstaan.

In England stelt men ’t volgende voor : De 
zeeengten Bosphorus en Dardanellen worden 
internationaal doch Constantinopel zou de hoofd
stad blijven der mjsulmaausche wereld.

In Rusland blijft de toestand nog altijd on
klaar : Bolchevisten en anti-Bolchevisten — 
Polen en [Lsraïners — ’t vecht daar al ondereen, 
misschien wel zon 1er juist te weten waarom. — 
In geheel de zake is de h o oge geld wereld niet 
geheel vreemi. Men kent het dubbel spel van 
DuitschlanJ, dat onderhandelt met de auti-bol- 
chevisten en met de Soviets.

De Eclair van Paris gee41 nu documenten uit, 
die in ’t bezit gekomen zijn van de Baltenstaten, 
en die de tusschenkomst bewijzen van Ameri- 
caansca geld in geheel de Gennano-Russo- 
Baltische avonture. ’ t Gouvernement van Berlijn, 
dat van West-Ruslana en de Ainericaansche 
bank waren ’t akkoord. De bank verschoot
300.000.0J0 mark in goud kreeg benevens uit- 
gestrekte concessies als waarborg geheel den 
roerenden en onroerenden eigendom van West- 
Rusland. Een hooggeplaatst persoon kreeg 4 1/2 
millioeu Commissieloon. Die contrakten werden 
gesloten ie 1919 en hadden voor gevolg de 
operatien van het Duitsch leger in Rusland.

Dat alles en legt wel den tegenwoordigen 
toestand niet uit, doch verspreidt er een zeker 
licht over, en geeft stof tot overdenken.

In het Engelsch r ijk  is ’ t ook aan ’t gisten.
Niet alleen Ierland, maar ook Egypte en 

Indie werken om los te geraken van England. 
Men weet welke rol Duitschland gespeeld heeft 
in Ierland gedurende den oorlog. Doch elders 
nog hebben de duitséhe valschaards kwaad vuur 
gestookt. In 1915 hadden duitsche handlangers 
eenen indiaanschen prin.i, zekere Mahendra 
Prato, weten op hunnen kant te krijgen. Hij 
kwam over Constantinopel naar Berlijn, en van 
daar vertrok hij met duitsche diplomatieke 
agenten en officiers naar Afghanistan, om, daar 
het volk op te maken, en den oorlog te doen 
verklaren aan England, Dat mislukte ; Bij de 
afridis, op de grenzen van Indie iiad hij meer 
gevolg. Daar ontstond een opstand, die gedempt 
werd nadat Bagdad ingenomen was, Verder in 
Indie wist hij mét duisch goud ook onrust te 
stoken, enj wij zien nu de gevolgen van dat 
alles.

In Zuid Africa was binst den oorlog ook een 
opstand uitgebroken —  en de duitschers lieten 
toen in hunne gazetten klaar genoeg zien dat 
ze daar niet vreemd aan en waren.

Herinneren wij ous eens wat een engelsche 
staatsman zeide geheel in 't begin van den 
oorlog : “ Achter den militairen strijd zal een 
economische strijd volgen die veel scherper zal 
zijn dan de eerste ».

Duitschland is in den militairen oorlog over
wonnen en geknakt ; ’t wil nu economisch 
boven komen. Terwijl het zijne fabrieken en 
zijne nijverheid weer inricht, wil het door 
verspreiden van Bolchevisme en nationalisme, 
en door alle mogelijke middels in de hem vij
andelijke landen onlusten verwekken, vrede 
storen, om ’t heropkomen van handel en nij
verheid te belemmeren,, ten einde, als het zelf 
hersteld is, met eens meester te zijn van de 
wereldmarkt, om alzoo zijne geldmacht, en 
dan eindelijk zijne militaire macht weer op 
te richten.

Zoo gaat de wereld zijne oude gangen, en 
reeds in de vredeverdragen zelf liggen de kiemen 
van nieuwe oorlogen, ’t Ware onnoozel van 
onzeutwege te veel betrouwen te stellen in die 
vredeverdragen of in volkenbonden. De eerste 
ministers van England en de engelsche Dominions 
bewijzen dat zij klaar zien als ze schrijven in 
hunnen gezamentlijken nieuwjaarsgroet aan de 
vier honderd millioen engelsche onderdanen : 

Noch ’ t ouderwijs, noch de wetenschap,
« noch de diplomatie noch de voorspoed in 
« handel en nijverheid, gepaard met het gedacht 
« dat de stoffelijke kracht het toppunt der 
“ macht is, en kunnen voor de wereld de 
“ wezentlijke grondvesten zijn van eene regel- 
« matige ontwikkeling ».

De weldaden die de wereld verwacht van den 
volkenbond zullen grootendeels afhangen van 
den goeden wil zijner leden. Die goede wil 
spruit voort uit onstoffelijke krachten. De hoop 
op de broederlijkheid onder het menschdom 
steunt op een veel diepere, een geestelijke 
daadzaak : de Goddelijke Vaderschap.

God die ons aller Vader is — en het doel 
dat God aan de wereld gesteld heeft, Dat is 
’t belangrijkste punt der kristelijke leering, en 
daar ligt de grondveste van een geordend en 
harmonievol leven voor het menschdom.



Dat is geteekend door Lloyd George, en door 
de eerste ministers van de engelsche Dominions.

Zouden onze ministers durven bekennen dat 
de Krisiene Godsdienst alleene bij machte is den 
wereldvrede te vestigen ?

ROOKTABAK in pakjes en bij 't gewicht 
bij Ach. DE GEZELLE-VYNCKE

Rousselarestraat, 109 111, ISEGHEM 
Depot van alle slach van steenen Pijpen

De Kamer.
Zitting van Dinsdag 13 Januari.

De Zitting wordt om 1 uur 45 geopend onder 
het voorzitterschap van M. Brunet.

DE WERKSTAKING. 
Verklaring van" M. Delaoroix.

M. de eerste Minister. — De regeering oor
deelt het hare plicht aan de Kamer een erg 
voorval mede te deelen. Ambtenaars en bedienden 
van verschillende departementen kloegen over de 
onvoldoendheid hunner inkomsten, weren op de 
voortdurende stijging der levensduurte en stelden, 
samen met een komiteit een barema vast. Dit 
barema werd aangenomen, reeds in september 1919, 
doch de geldelijke moeilijkheden waarin de regeering 
verkeerde belette de uitvoering ervan. De regeering 
besloot dan het ontwerp van barema naar de ver
schillende departementen terug te zenden, om de 
maatregelen te nemen die de toepassing ervan 
eindelijk zouden verzekeren, daar er voor de ver
schillende departementen andere schikkingen dienen 
genomen te worden. Ambtenaars kwamen tegen 
dit besluit in opstand en riepen verleden Zaterdag 
de werkstaking uit. Zij willen door de macht 
van hun getal aan de regeering hunnen wil op
dringen. En de regeering oordeelt zulks onduldbaar, 
te meer daar de regeering volstrekt vau goeden 
wil is.

In de Ministerieele Verklaring hebben wij onze 
bekommering laten blijken voor de lotsverbetering 
van het personeel van de staatsdiensten, maar wij 
willen ons niet laten dwingen.

De minister van spoorwegen is met eene afvaar
diging van htt Nationaal Syndikaat overeengekomen 
over een nieuw barema Dit barema gaf volle vol
doening aan de afvaardiging en het akkoord werd 
geteekend. Ik heb mij tco lia « ' fc aan de verschillige 
departemedten last te geven de door M. Pouliet 
toogestane verhoogingen algemeen toe te passen. 
Welnu ik denk, dat in deze omstandigheden, de 
grieven van de beambten en de bedienden der 
verschillende ministerieele diensten opgehouden 
hebben van wettig te zijn. Het is niet mogelijk 
dat, gezien de voldoening, de werkstaking nog 
voortdure. Ik stel volle vertronwen in het gezond 
verstand, in den iever en de werkzaamheid van 
de beambten en van da bedienden, en ook in 
hunnen wensch van mede te werken in den her
opbouw van liet land. Ik ben overtuigd dat allen 
nu den arbeid zullen hernemen. Moesten er zijn 
die in, de staking blijven volharden, die zullen 
als ontslaggevers beschouwd worden.

Er zijn maatregelen desaangaande genomen.
(Toej. op verscheidene banken.)

De nieuwe leaning.
M. Delacroix geeft vervolgens aan de Kamer 

uitleg over de ontworpen nieuwe leening van 
5 miljard, aan 5 °/0 en aflosbaar in 75 jaar.

Het uitschrijven dezer leening is noodzakelijk 
geworden door de volgende omstandigheden : de 
voorziening van Belgie in zijne eigene bevoorrading, 
het tekort van het algemeen buijet en de 
wensch van niet altijd tot vreemde leeningen 
den toevlucht te moeten nemen.

Terloops haalt M. de minister aan dat het ge
woon budjet alleen met een tekort van 500 miljoen 
sluit. Dit budjet zal binnen eenige dagen neerge
legd worden.

Al de ministers hebben iederen post van het 
budjet nagezien ; ik dae een bero.ep op üw door
zicht om de inkrimping van de uitgaven, die nog 
zouden kunnen gedaan worden, voor te stellen. 
Niettemin zal het tekort aanzienlijk zijn en wij 
zullen het noodzakelijk door de leening moeten 
dekken.

Wij hebben eindelijk te voorzien in de oorlogs
schade, waarvan de herstelling noodzakelijk is 
voor den heropbouw van het land.

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

uit den tijd  der keizers Decius en Valerianus  
249-260

door A. D. Crake, B. A. 
naar het engelsch bewerkt door J. C M. W e a l e .

Nog nauwelijks was de dag aangebroken, of 
de plaatsverhuurders hadden reeds de ingangen 
bezet. Eenieder zat geerne op de eerste plaats. 
Maar om die te neooen moest men vroeg tegen
woordig zijn. En dat ging aan de rijken niet 
Daarom waren er dan ook mannen, die rust
plaatsen bewaarden voor anderen. Thans had 
iedere zitplaats eenen bezitter.

Duizenden en duizenden menschenhoofden, 
zoo van vrouwen als van mannen, wemelden 
op de breede trappen des Amphitheaters ; allen 
hielden de oogen gewend naar eene kleine zand
vlakte, welke zich aan hunne voeten uitstrekte.

Slechts de plaatsen aan personen van hoo- 
geren rang voorbehouden bleven ledig. Reeds 
van toen af lieten de grooten op zich wachten. 
Dichtbij den troon van den Romeinschen Stad
houder staat een hooge zetel. Zes personen stap
pen er naar toe. Je eerste is een mail ; zijne 
gejiedeiiue nouding, zijn ernsug en krijgshaf
tig getdJ.1 duiden den Komeinscnen krijgsman 
aan, edocti zijne gujze naren doen vermoeden 
dat hij niet meer in d.enst is. Op zijnen arm 
leunt eene teedere en zwakKe vrouw Deze is 
zijne gemalin. De Komein let met de grootste 
zorg op hare stappan, riem volgen zijn zoon 
en zijne uocnter oa  eerste staat aan de deur 
van de jongelingschap ; het meisje is een of 
twee jaar jonger. Aan hunne zetels gekomen,

De heropbouw van de vorwoeste gewesten vergt 
ook eene groote uitgaaf.

Wat den aard van do leening betreft, het ge
bruik laat de vaststelling ervan aan den keus van 
het goevernement over. Ik denk evenwel u te 
moeten zeggen dat de raad van de bevoegste per- 
soonen voor da inrichting der leening iugewonnen 
werd. Het doel dat wij beoogen is van door eene 
binnenlandsche leening de verplichting te voor
komen van in het buitenland te moeten leenen wat 
uiterst schadelijk is, en de voorwaarden van den 
wissel verergert.

M. de minister verzoekt dj kamer het budjet 
nauwkeurig te willen onderzoeken ; hij zal de 
leden der wetgeving al de wenschelijke inlichtingen 
verschaffen.

Na de vaste hoop uitgedrukt te hebben dat de 
Belgen hunne vaderlandsche plicht vervullen zullen 
met op de ontworpen leening in te schrijven, 
legt M. Delacroix, op het bureel der kamer, het 
wetsontwerp neêr, waarbij de regeering de toelating 
vraagt de leening van 5 miljard uit te schrijven.

Vraag tot interpellatie
M. de Voorzitter. — Ik heb van M. Maes 

eene vraag tot interpellatie ontvangen, aangaande 
de redevoering die ik als' voorzitterMer Kamer, in 
haren naam, met Nieuwjaar aan’t Hof uitgesproken 
heb.

Welnu als M. Maes in deze redevoering iets 
aanstootelijks gevonden heeft, dat hij de Kamer 
voorstelle een blaam tégen mij te stemmen. Gij 
kunt toch niet meer vragen ? En als gij zulks 
niet doet, verzoek ik u niet verder aan te dringen.

(Toej. op verscheidene banken).
M. Maes (van de Frontpartij, in het Vlaamsch).

— Ik weet wel dat ik mijn spreekbeurt af te 
wachten heb om mijne ondervraging te ontwikkelen...

— Geroep : Genoeg ! genoeg !
M. Maes — Ik wilde alleen aan M. Delacroix 

vragen of hij aan de Staatsbedienden het recht 
ontzegt den arbeid te staken, en of de socialistische 
ministers het met hem daarover eens zijn...

(Rumoer. geroep : Genoeg ! )
M  Delacroix, eerste minister. — Gij moet niet 

zoo gedurig de gevoelens van de Kamer krenken.
(Schier alg. toej. en handgeklap).

M. Maes wil voortspreken doch de protestaties- 
der Kamer beletten het hem.

M. de Voorzitter. — Ik verzoek u, M. Maes, 
kalm tp blijven. Gij hebt het woord niet !

M. Maes poogt te antwoorden.
M. de Voorzitter. — Ik verzoek u te zwijgen ! 

Het is de eerste verwittiging die ik u geef ! (Hand
geklap op vele banken).

Zitting van Woensdag 14 Januari.
De zitting wordt ten 1 ure 45 geopend, onder 

het voorzitterschap van M. Brunet.
Nieuwe belasting.

M. Delacroix, eerste minister — Ik heb de 
eer aan de Kamer een wetsontwerp voor te leggen 
houdend de herziening der wet van 3 September 
1913 op de openbare vermaken. De belasting op 
deze vermaken heeft in 1919 tien miljoen opge
bracht ; het is wenschelijk dat de belasting het 
dubbel opbrengt.

De wet waarvan ik de herziening vraag werd op 
Nieuwjaar 1914 van kracht: oorspronkelijk voorzag 
zij maar eene opbrengst van 250.000 fr. De 20 
miljoen die wij nu wenschen te bekomen zullen ver
kregen worden door eene vaste belasting in de plaats 
stellen van de klimmende, die oorspronkelijk voor
zien was.

Deze vaste belasting wordt berekend op 15 °\0 
voor de schouwburgen, 20%  voor de cinemas en 
25 %  voor de danszalen.

ïk vraag dringend dat eene bijzondere kommissie 
zoo spoedig mogelijk het wetsontwerp zou onder
zoeken en erover verslag zou uitbrengen. Elke dag 
verloren is belangrijke inkomsten voor de schatkist 
verloren. Ik vraag dat de Kamer, voor de bespre
king, voorrang aan het wetsontwerp zal geven.

(Bijtreding.)
Registratie.

M. Delacroix, eerste minister, zegt dat de 
ambtenaars bevel hebben ontvangen van zeer toe
gevend te zijn in zake van betaling der lasten voor 
de oorlogsjaren verschuldigd

M de minister geeft lezing van den omzendbrief 
den 13 Januari 1920 aan het beheer der belastin
gen gezonden, om de belastingschuldigen vermin
dering te verleenen die kunnen bewijzen dat zij

schouwen zij rond zich heen, alsof zij eenige 
gezellen verwachten ; en inderdaad twee plaat
sen zijn nog ledig.

« Zie ! » roept de knaap eensklaps uit, « hier 
komen mijne moei en mijn neef aan ; ’t is 
tijd ook, want de Stadhouder neemt zijne 
plaats. »

Eene dame, vergezeld van eenen jongeling 
nagenoeg van denzelfden ouderdom als den 
spreker, vertoont zich. Met de grootste beval
ligheid groeten zij hunne vrienden, en zetten 
zich terstond op de ledige zetels neder. De 
dame neemt plaats aan de zijde van den grijzen 
Romein, de twee jongelingen zitten nevens elkan
der Wanneer men hen met aandacht beschouwt, 
kan men niet nalaten het oneindig verschil 
tusSchen beider gelaatstrekken te bemerken. 
Bij Emilius, de zoon van den grijzen krijgs
man zijn de wezenstrekken streng. Hij schijnt 
het bewustzijn te hebben van zijne grootheid. 
Dit immers is het kenteeken, welk het machtig 
Romeinsche geslacht van alle andere onder
scheidt. De tweede jongeling, Eucrates ge
naamd, is een Griek, alhoewel de neef van 
Emilius; de verwantschap immers kwam van 
de zijde hunner moeders. Twee zusters, doch
ters van een rijken inboorling van Antiochië, 
Emilia en Melissa geheeten, waren getrouwd, 
de eerste met eenen op pensioen gestelden veld
heer, bij name Cornelius, alreeds door onze 
lezers bekend, de tweede met een rijken Griek- 
schen kolonist, met name Sophron. Deze was 
reeds gestorven.

Niemand die den jongeling aanschouwde, kon 
zich onthouden te bemerken dat hij een Griek 
was; doch hij was geen Griek zooals Miltiades 
of Epaminondas ; het geslacht was, helaas ! 
zeer verbasterd. Ook in weerwil van classieke 
scho mheid van gelaat, was er iets in de wezen
strekken van den jongeling dat getuigde van 
ongetemde lusten en mistrouwen inboezemde.

gedurende een deel van den oorlog hunne inkomsten 
gemist hebben, eveneens aan de militairen en de 
gedeporteerden. ?

Deze bepaling betreft niet de eigenaars die een 
kadastraal inkomen van minst 1000 frank per jaar 
hebben, en evenmin de personen die een winstge
vend beroep of broodwinning tijdens den oorlog 
uitgeoefend hebben.

— De artikels' worden vervolgens zonder verdere 
bespreking goedgekeurd.

Stemmingen.
De Kamer gaat over tot de benoeming van de 

kommissie tot herziening van de Grondwet (20 leden), 
en tot de samenstelling van de nieuwe bestendige 
kommissies, van 21 leden elk, voor de ökonomische 
zaken, buitenlandsche zaken en voor het leger.

De wet waarbij in zekere gevaMen, het huwelijk 
tusschen schoonbroeder en schoonzuster toegelaten 
wordt, en deze betreffende de registratie van zekere 
akten en tijdelijke bepalingen, waarvan de artikels 
in ’t begin der zitting goedgekeurd zijn, worden 
met algemeene stemmen aangenomen.

De zitting wordt ten 3 ure 50 gesloten.

o N r z a  f j e i ^ n  k : .

De Belgische frank staat tegenwoordig bij wis
selkoers en in evenredigheid leeger dan het Spaansch 
en het Zwitsersch papiergeld, dan de Hollandsclie 
gulden, dan het Engelsch pond, dan de Ameri- 
kaansche dollar enz.

Hij staat hooger dan de Duitsche marken, de 
Oostenrijksche kronen, de Italiaansche lire en zelfs 
stond hij over eenige Weken en nu nog hooger 
dan de Fransche frank.

Ongelukkig voor ons dat we, uitgeput door den 
oorlog, ons van vele grondstoffen moeten voorzien 
en meest al onze aankoopen moeten doen in landen 
waarvan het papiergeld hoogst gekwoteerd staat 
onder andere in Amerika en iu Engeland. Daar 
ligt eene der groote oorzaken van het tegenwoordig 
stijgen der prijzen op alle waren.

De uitvoer alleen kan den staat van zaken ver
beteren Vóórtbrengen en uitvoeren, daarin ligt 
onze redding. Indien onze frank hooger staat dan 
de Fransche frank, is het omdat wij uitvoeren 
naar Frankrijk. In 1919 voerden we maandelijks
350.000 tonnen kolen naar Frankrijk, ook nog 
suiker en aardappelen. Het Fransche ministerie 
heeft aan tene Belgische Firma 2 millioenen vier
kante meters glas besteld. Vele Belgische werk
lieden arbeiden in Frankrijk ; in het omliggende
van Parijs zijn er tegenwoordig 7.000 Belgische 
werklieden meer dan vóór den oorlog.

Eene goede zaak voor ons is dat de uitvoer weêr 
aan gang gekomen is naar landen waarvan het 
papiergeld hoogst gekwoteerd staat. De Vereenigde 
Staten van Amerika hebben onlangs in België
eene bestelling gedaaa voor 300 millioen frank 
glas. Naar Engeland zenden we reeds staal, ijzer 
en stoffen. De Banken van Londen hebben ons 
groote kredieten toegestaan. Sedert den wapen
stilstand ziju er in Belgie 7.1/00 nieuwe Bankhuizen 
geopend, uitsluitelijk voor den uitvoer (comptoirs 
d’escompte).

Leven we dus op hoop. Hoe meer we geleden 
hebben door den oorlog, hoe meer we moeten hand 
aan 't werk slaan.

D E !  B O T E R .
Wat heb ik al hooren klagen over de duurte van 

de boter ! Laat eens den toestand overzien zooals 
hij nu is in Belgie.

Er zijn op dit oogenblik 525.000 melkkoeien die 
nu dooreen 5 liters melk per dag voortbrengen 
dit is 2.625.000 liters. Daarvan wordt er 2 000.000 
liters zoet gebruikt en zoowat 50.000 liters ver
werkt tot kaas zoodat er nog 575.000 liters melk 
overblijft die kan verwerkt worden iot boter : wel 
te verstaan zoó de boeren — wat bijna onmoge
lijk is geen volle melk geven aan jonge kalvers 
of jonge zwijnen.

De 575.000 liters melk bestemd om er boter 
van te maken, kunnen ons dus — als men aan
neemt dat er 28 liters melk noodig ziju voor 1 kgr. 
boter wat hier in Belgie voor den oorlog het 
geval was —20.50J kgr. daags verschaffen of 143.500 
kgr. per week waar wij er voor den oorlog
1.500.000 kgr. verbruikten.

Onze botervoorbren^st komt duŝ  neer op een 
tiende van het hetgene er noodig is. Ten anderen 
wij brengen slechts een tiende voort van de voort-

Opeens schalt de trompet. De Stadhouder 
heeft plaats genomen, en de spelen gaan be
ginnen. Eenieder houdt het oog gevestigd op 
de uitgangen, die van de onderaardsche hokken 
naar het worstelperk leiden ; dezen met gespan
nen aandacht en koortsachtige drift, genen met 
bloeddorst, die voldoening eisent.

Welk eene les voor degenen, die beweren 
dat de beschaving zonder de christelijke gods
dienst de inenscnen veroelerd ! Dergelijke be
schaving was hier in Antioehië ten toppunt van 
volmaaktheid gestegen. Deze mannen en vrouwen, 
die roemden op scluone kunstwerken, en ge
dost gingen in ,de rijkste kleederen, die den 
geur inademden van uitmuntende reukwerken, 
en hunnen tijd doorbrachten in gesprekken over 
schilderijen, poëzie, beeldnouw>verk of muziek, 
die alles hadden wat de kunst geven kan om 
den aard van den mensch te verzaenten, kwamen 
hier hun tijdverdrijf zoeken, niet in het drama 
noch in ingeoeelde tooneelen van Terentius 
of Plautus, maar in het beschouwen van de 
worstelingen en den langen doodstrijd hunner 
medemenschen.

Onze lezers zullen het ons vergeven indien 
wij hier en elders nog in den loop dezer ge
schiedenis geen poging aanwenden om het bloed
dorstig en afschuwelijk gelaat van het heiden
dom te ontsluieren. Ons komt het voor dat 
het beter is de dingen voor te stellen zooals 
zij waren. Zoo doende zullen wij den Christe
nen moed inblazen, en God bedanken dat de 
werking der Kerk niet nutteloos is geweest voor 
duizenden en duizenden ongeloovigen.

Onder de zitplaatsen der aanschouwers waren 
gewelfde kuilen. Eene zware poort, met ijzeren 
grendels voorzien, sloot ze toe. Opeens knarst 
zij op hare hengsels en draait open. Een drom 
van mannen springt op de zandvlakte. Allen 
dragen verschillige wapens ; allen dragen ook 
verschillige kleederen.

brengst, voor den oorlog dan was de jaarlijksche 
voortbrengst 72,000.000 kgr. nu 7.462.000 en 
toch werd er nog 6 000 000 kgr. ’s jaars ingevoerd.

Gansch ongepast komt het geschreeuw dus der 
Engelschen die zoeken de Duitschers te ontstaau 
van hunne verplichting ons melkkoeien af te staan‘. 
wij hebben ze broodnoodig en het Ministerie van 
Bevoorrading zal er nooit in golukken, boter genoeg 
in te voeren omdat andere landen afschoon met 
in zoo ruime maat als bij ons lijden aan hetzelfde 
te kort.

Even duidelijk blijkt daaruit dat het oosrenblik 
ongepast is om de voortbrengst te dwarsbomen 
door maximumprijzen te stellen die onredelijk 
zijn of belastingen te legen op den veestapel. Alles 
rniet aangewend worden om den veestapel te ver
meerderen en om te zorgen dat de landbouwer 
zoeke zijne melkopbrengst te vermoederen. Vele 
koeien geven tegenwoordig geen genoegzaam melk- 
opbrongst omdat zij niet genoegzaam of niet doelmatig 
gevoederd worden. De boer koopt geene krachtvoederg 
aan omdat zij te duur zijn en men een maximum
prijs stelt voor de boter daartoe zou de boter 
moeten 14 tot 16 fr. de kgr. gelden.

Nu heeft het Ministerie van Bevoorrading zijn 
maximumprijzen afgeschaft voorde inlannsche boter ; 
men late maar liever de Staat buiten alle die zaken 
en men late begaan dan zal eerlang de boter geen 
luxe-artikel meer zijn ; gaat men echter voort met 
alle die knoeierijen dan wordt de veefokkerij gansch 
verlaten voor het aankweeken van nijverheidsplanten.

Al wie eea aboaaement begeert 
op DE ISE&HEüÆtf AA R  snijdthet 
bultija uit op het derde blad ge
drukt ea val bat daidslijk i a  ooi 
bij dea drukkar-uitgever te be
stellen.

ALLERHANDE.
In Nieuw Belgie.

Belgischs proklamatie te fi/lalmedy
Dinsdag werd deze proklamatie aangeplakt,
« Den 10 Januari 1920 had te Paris de wisseling 

plaats van de oorkonden die het Traktaat van 
Versailles, den 23 Juni 1919 door de verbondene 
en aangeslotene mogendheden en Duitschland ge
teekend, kracht van uitvoering geven.

« Bijgevolg is, sinds den 10 Januari 1920, de 
Belgische souvereiniteit werkdadig en volledige 
over de twee grondgebieden van de kringen Eupen 
en Malmedy, vanaf dezen datum ben ik in ambt 
getreden, krachtens de volmacht mij toegekend 
door de Belgische wet van 15 September 1919, 
die het voorloopig statuut vaststelt voor de grond
gebieden die met Belgie zijn vereenigd geworden. 
Het is eveneens vauaf den 10 Januari 1920 dat 
het tijdverloop begint voorzien door artikel 34 
van het Vredestraktaat, dat de volksraadpleging 
regelt. Een besluit dat de maatregelen van uit
voering van deze raadpleging zal bepalen, zal binnen 
kort afgekondigd worden.

« Te Malmedy, den 11 Januari 1920.
« De hooge-kommissatis des Konings, gouverneur,

« Luitonant-generaal BA.LTIA. ».

Schipbrauk van de “ Afrique „
De Fransche paketboot « Afrique » met 330 

passagiers en 500 ton koopwaren aan boord, varende 
van Bordeaux naar de West Afrikaansche kust. is 
in den Atlantischen Oceaan door een verveerlijk 
orkaan verrast geworden en is vergaan. Het schip 
was den 9 Januari laatst uit de haven van Bor
deaux vertrokken. Zondag nacht vaarde het bij 
zwaren storm op 70 mijlen van het eiland Roches 
Bonnes voorbij en werd er d >or de woeste golven 
ten speelbal genomen. De kapitein begreep het 
gevaar en wierp draadlooze noodseinen uit. Deze 
werden opgevangen door de Fransche stoomboot « Cey- 
lan»en door de Belgische Congoboot « Anversville ». 
Intusschen was de « Afrique » door den storm stuk 
geslagen geworden. Da bemanning en de 330

Vooraan treedt de netdrager, gedost in een 
kort onderkleed; in zijne linkerhand zwaait hij 
eenen drietand, in de rechterhand houdt hij 
een net Hem volgt een man gewapend met 
zweerd en schild. Zijn hoofd is beschut door 
eenen helm, den vorm vertoonende van den 
kop van eenen visch. Deze moet tegen den net
drager worstelen. Men bemerkt ook de vuist- 
veenters, die met den ijzeren handschoen strij
den, en gansch bloot zijn tot het middenlijf. 
Anderen, wien het Wit onderkleed om de leden 
spant, moeten met den degen of met het zweerd 
tegen malkander botsen. Men onderscheidt insge
lijks de Tnraciërs, die schild en slagzweerd 
dragen, alsmede de ruiters, die te peerde vech
ten, het hoofd en de oogen alleen bedekt. De 
menigte schept lust in die bloedige tooneelen.

Nu blijven zij allen aan den ingang staan. 
Opeens trekken zij twee en t^ee, in de zelfde 
orde waarin zij gaan veenten, het worstelperk 
rond. Voor den troon van den Stadhouder 
buigen zij het hoofd en de knie, roepende :
« A ve! morituri te salutant! » In ’ t Vlaamsch :
« Wees gegroet ! degenen, die gaan sterven, 
groeten u. »

Het eerste tooneel van dit akelig treurspel 
gaat zoo aanstonds worden te aanschouwen ge
geven. Twee gladiators treden vooruit. Zij dragen 
een linnen onderkleed en hebben geen afwerende 
wapens Zij zullen zich bedienen van puntige 
zweerden, die hun ter zelfder tijd moeten ver
strekken tot zweerd en tot schild.

In het midden van het strijdperk gekomen, 
staan zij stil, en bezien een wijl malkander. 
Een oogenblik daarna kruisen zij hunne dege.is. 
De wapens kletteren ijselijk wanneer zij mal
kander aanraken. Het volk in het Amphitheater 
beweegt, houdt den adem in, en ziet met ge
spannen aandacht de worsteling na. Zou men 
niet zeggen dat het er op aller leven aankomt ?

Wordt voortgezet.



Isagiers dobberden op groote vlotten en in de 
Idingsbooten op den ontketenden oceaan rond. 
I ■ Ceylan » en de « Anversville » waren spoedig 
lia plaats der ramp en konden de schipbreuke- 
Len van verscheidene vlotten reiden. Deze sche- 
!  doorkruisten heel den omtrek om de andere 
«ten en reddingsbooten op te sooren.

ENGELAND
Baar ook heeft de koning eene boodschap gericht 
I  den lord Major van Londen. Hij vraagt aan 
1 dat de vrede met Diiitschland de dageraad 
ïmzen van een nieuwe tijdperk van ongestoorden 
we ouder de volkeren. Die vorst ten minste ziet 
I manschen werk in zijn eigen onstandvastig is 
[maar gedijen kan ais Gods zegen er op rust.

* 1* *
lord Assor parlementaire secretares van het 
Krteraent voor openbare gezondheid in Engeland, 
Ide in eene redevoering dat zijn departement de 
«zakelijkheid in ziet 500.000 nieuwe huizen 
[bouwen. Na een nieuw onderzoek vond men 
1er wel acht hmderd duizend noodig zijn. 
fcds heeft de regeering 6-5.000 plannen goodge- 
ird, en binnen kort zullen contracten gesloten 
Srden voor honderd duizend woningen.
Era socialist Anseele, die moet bezig zijn met 
[openbare werken, niet een beetje kunnen zor- 
p dat de woningnood in de frontstreke, die daar 
Érs nijpend is dan in England — verholpen 
fcdt?

ïsTieuw Europa.
ÏTier landen zijn gebleven gelijk zij waren, niet 
■neerderd of verminderd : Spanje, Zweden, Ne
tland, Zwitserland.
[Frankrijk wint Elzas Lothringen, en nog al wel 
[ionien van Duitschland. — Italie wint ’t gebied 
In Trente, en een streep grond langs de Adriatische 
Ie. — Denemark krijgt weer wat de duitschers 
fcnontstolen hebben. Belgie krijgt eenige gemeenten 
in Duitschland. Eupen, Malmedy, en Ruanda en 
p d i bij den Congo. Portugaal wint iets bij 
p koloniaal gebied.
(Duitschland verliest benevens zijne koloniën een 
lel van zijn gebied dat aan de Polen overgaat, een 
lel aan Frankrijk — een deel aan Denemark die 
[foor nieten krijgt en een deeltje aan Belgie. 
fij weten aan wat prijs.
Oostenrijk valt in stukken, item Rusland en 
nrkije Groot Bulgarie wordt kleiner ten vo)rdeele 
in Buraenie Griekenland en Serbie.
Laat ons hopen dat er allichte een nieuwe kaart zal 
idrukt worden, waarop dat alles overzichtelijk staat.

OORLOGrSBILAN.
Tijdens den oorlog zijn omtrent 2 millioen 
nitschers op de slagvelden gesneuveld. Deze 
poden lieten omtrent 2 1/2 familieleden in nood 
pellende achter. Daarnevens zijn er nog omtrent 
[1/2 millioen verminkten die recht hebben op 
pdersteuning ; deze kosten worden geschat op 
pgenoeg 4 milliard mark ’s jaars.
:Daar zijn een deel van de vruchten van hunne 
kveldaden en hunnen oorlog !

De juiste toon.
[Een fransche geleerde schrijft het volgende :
« Wij hebben goed gevochten binst den oorlog 

ben de Duitschers en met de laatste kiezingen 
ken de socialisten. Daarmeê is alles niet ge- 
laan. Nu moeten wij Duitschland dwingen tot 
letalen. En dan voor ons zelven : de plezieren 
rade volksfeesten en mogen on3niet meêslepen; 
iet werk, dat is er noodig ! Frankrijk en wordt 
liet opgeholpen tenzij dat elke Franschman de 
rruchten van zijnen arbeid geve lijkelkeFransch- 
nan ’ t sacrificie van zijn leven deed voor 't Va- 
lerland. »

M ILLIO Jï N A I REN.
I In Amerika geeft men een andere beteekenis aan 
let woord millionnair dan in Europa.
I Hier is millionnair deze die een millioen bezit, 
baar is millionair deze die een millioen inkomen 
[heeft, en nog niet in franks maar in dollars, 
p in  Amerika waren er vóór deze oorlog 12000 
[tulke Heeren ; nu zijn er 20000. Maar zijn ze 
[daarom gelukkig ? En hebben ze hunne fortuin 
[rechtveerdig gewonnen ?

Doet uwe aankondi
gingen in den Iseghem- 
Inaar.

SOCIALISMUS.
Het huisgezin is eene eerbiedweerdige maat

schappij.
Niets zoo schoon als eene brave familie, 

bestaande uit eenen verständigen vader, eene 
liefderijke moeder en blozende kinderen.

Wederzijdsche liefde en wederzijdschen eer
bied verheerlijken die kleine maatschappij.

De socialisten breken die heilige banden der 
familie.

« In zake van liefde, zegt Bebel, is de vrouw 
even zoo vrij als de man.

De zedenleer gebiedt die onnatuurlijke on
zedelijke verbintenis te breken. »

D E  S T A K IN G S Z IE K T E .
Deze week gingen de postbedienden van 

Brussel en seffens daarna van geheel ’t land 
in staking. — Nu is ze gelukkiglijk geeindigd.

De bedienden uit de ministeries, uit de na
tionale bank, uit de Société générale en uit 
nog andere banken wilden ook staken.

De bedienden uit de Spaarkas zijn nog in 
staking.

’t Is eene besmettelijke ziekte geworden, de 
staking.

Waar gaan we naartoe ?

B O O M T E E L T .
Zondag 18 Januari. — Lessen over natuurlijke 

en kunstmatige vermenigvuldiging der fruitboomen, 
door zaad, stekken, afleggen, griffelen of enten, — 
manier — tijdstip zorgen voor ieder der gebruikte 
doenwijzen.

RUSL \ND.
De Bolchevisten hebben Eustaff ingenomen, ze 

gaan dus maar immer vooruit. Ze zijn, zegt men 
op 150 mijlen van de have van Odessa. Ook bij na 
geheel Siberie geraakt in de macht der revolutionairs 
die vau den zelfden deeg zijn als de Bolchevisten.

Koltchak, de aanvoerder der antibolchevisten, 
ziende dat hij van Europa en America den beloof
den steun niet krijgt geeft het op, en een deel 
van zijn leger is tot de revolutionairs overgeloopen.

Do bolchevisten schrijven nu :
« Na de zegepralen op den vijand, zoo luidt een 

oproep der bolchevistische kopstukken aan hunne 
volgelingen, moeten wij een nieuwen strijd aan- 
binden. Deze strijd zal min bloedig maar niet min 
moeilijk zijn. Het zal een strijd zijn tegen den 
ökonomischen ondergang, tegen de koude en tegen 
den honger. »

« Wat we heden moeten bekomen, dat is zooveel 
mogelijk brood, hout, kolen, baksteonen, riggels, 
lokomotievsn, machienen, zeisens, zichels, pikken, 
zeep, kleederen, schoenen, enz. Dit als moeten wij 
in groote hoeveelheid verkrijgen, niettegenstaande 
de wanorde en onze ontbinding. Wij moeten die 
n03dzakelijke voorwerpen trekken uit den grond, 
uit de wouden, uit de mijnen. De vrije arbeid der 
Russische werklieden en boeren zal dit alles be
komen. »

De oproep der Russen besluit als volgt :
« Leve de nieuwe strijd voor den overvloed, om 

ons te verwarmen, voor een snel en geregeld ver
voer, voor moderne werkgereedschappen, onophou
dend gehanteerd. Leve de nieuwe strijd tot de 
eindelijke overwinning ! Leve de machtige arbeid 
onder de sterke tucht ! »

Dat ze nu maar allichte ophouden van vechten 
en aan ’t werk gaan — ’t zal beter zijn dan 
móórden, branden en plunderen gelijk tot nu toe.

Voor onze Fabrikanten
Om de Belgische nijverheid te doen kennen op 

den vreemde heeft het ministerie van Buitenlandsche 
zaken besloten een boek uit te geven « Répertoire 
ge'ne'ral des Fabricants Belges et de leurs spécialite's ».

Dit boek zal geven, zoo volkomen mogelijk, de 
lijst der namen onzer Belgische Fabrikanten en 
hnnner fabrikatiën.

Het zal dus gezonden worden naar de Belgische 
Diplomaten en Konsuls in al de landen der wereld.

In het belang der Belgen diene de lijst zoo 
volledig mogelijk te wezen. Bij eenen eersten 
oproep gedaan door het ministerie van Buitenlandsche 
zaken hebben reeds 400 Fabrikanten hunnen naam 
ingezonden.

Inlichtingen en inschrijvingen, en mededeelingen 
aan de Belgische Konsuls zullen gratis geschieden.

Hier is natuurlijk alleen spraak van Belgische 
fabrikatie.

De Vrede bekrachtigd.
Den 10 Januari ten 4 ure namiddag werd ein

delijk de bekrachtiging van het vredeverdrag geteeken 
tusschen Duitschland, Frankrijk, Engeland enz .. 
Voor ons heef de oorlogstoestand opgehouden.

Zal het een bestendige vrede zijn ? — dat is 
een andere kwestie. Door de duitsche regeering 
werd de volgende proclamatie uitgezonden :

« Honderd duizenden duitsche burgers worden, en 
« ondanks het zelfbeschikkingsrecht, onder vreemde 
« overheersching geplaatst. Duitsche broeders en zus- 
« ters ! Het is niet alleen vandaag op den dag der schei- 
« ding, maar voor altijd dat onze herten uwen rouw 
« zullen dragen. Wij geven u de plechtige verzekering 
« in naam van gansch het duitsche volk dat wij u 
« nooit zullen vergeten. Gij evenmin zult u vader- 
« land vergeten, wij zijn er zeker van ».

In dien zin gaat de proclamatie voort. Voor den 
verständigen lezer beteekent dat : We zullen later 
were pakken wat wij nu kwijt zijn. — De oorlog 
is nog maar gedaan, en ze peizen al op herbe
ginnen.

DE STORM.
Sedert wekeu hebben wij bijna aanhoudend slecht 

weder; dit en ging in grève niet! En zondag en 
maandag was er weeral storm !

Het orkaan heeft déerlijk huis gehouden aan 
’t front! Vele raenschen hadden er met veel moeite 
en groote onkosten hunne barakken opgetimmerd, 
en de rukwinden sloegen te allen kante een aantal 
barakken omverre ’t Is toch wel ongelukkig voor 
die familiën !

De storm woede door heel het land, in de eene 
plaats geweldiger dan in de andere. Te Iseghem 
werden van de nieuwe school van het H. Hert een 
honderd pannen afgeslegen, en hier en daar in 
stad eene kaaf afgesmeten en vele pannen in den 
grond geslingerd. — ’t Kon nog slechter zijn, 
zeggen de Vlamingen !

Uit Ingei munster.
Op Maandag 12“ dezer,, kwam Eerweerde 

Pater. R. Mortier, S. J., oorlogsvrijwilliger en 
gewezen krijgsalinoezeiiier, in het voikshuis ons 
eene voordracht geven.

De gevierde spreker onderhield zijne toehoor
ders gedurende eeus uur en half op gemoedelijke 
en indrukwekkende wijza over het geleden wee 
onzer Yzerhelden.

»

Hij schilderde 0113 vooral den onovertroffen 
moed, de weergalooze offerveerdigheid af, welke 
onze jongens betoonden gedurende al die bange, 
lange en verschrikkelijke maanden die ze in de 
slijk- en bloedgrachtan van Veurne-Ambacht 
he o ben doorgebracht.

’ t Was waarlijk diep grievend, maar innig 
troostelijk tevens, de menigvuldige omstandig
heden vernemen, waarin eenige gesneuvelden 
te midden van 't smartelijkste leed, maar met 
de heiligste gevoelens bezield den heldendood 
stierven, ßerweerda Pater, Mortier had bij die 
gelegenheden zijne zielroerende » Grafrijnapjes » 
gedicht en gaf er ons eenige staaltjes van. 
Wat waren ze diepzinnig of echt kenschetsend 
voor onze gevallen jongens, die ginder ver in 
't Yzerslijk begraven liggen.

Ook oogste de voordrachtgever eenen onge- 
hoorden bijval, ’k Weet waarlijk niet wat hier 
het maast te ba won laren viel, o f ’ t verheven 
talent van den spreker, die zoo boeiend een

verheven onderwerp wist te behandelen, o f de 
eerbiedige aandacht der toehoorders, die zoo 
gretig de voordracht smaakten.

’t W as immers geen gewoon kost die hier 
opgediend werd : ’ t was een verheven iets, iets 
idealistisch, iets dat, ja. strekken moest tot 
veredeling, tot verheffing van ons Volk, maar 
dat juist daarom ook gevaar liep van min in 
den smaak te vallen.

Dat nu eene voordracht in dien aard zoo 
opperbest lukt, is een stellig bewijs, dat ons 
Volk, spijts al het zinnelijke waarmede het om 
zeggens w orit overstroomd, t)ch vatbaar is 
en blijft v:>or al wat edel, -schoon en verheven 
is, als dat eiele, dat schoon, dat verheven 
maar in een behoorlijk klee 1 van aantrekke
lijkheid gestreken wordt.

Na de voordracht was /ie  algemeene stemming, 
dat wij voortaan meer zelfbewuste menschen 
behoorcn te worden, die, alhoewel wij tot 
he len vergaten, dat wij een eigen Vlaamsch 
karakter met eigen rijke begaafdheden bezitten, 
welke wij meer en meer ontwikkelen moeten, 
toch van eenen anderen kant onze gebreken 
hebben, die, om zeggens met ons door de 
tijIsoiïHtandigheien zijn meêgegroeid, en welke 
wij bekampen en ontwassen kunnen en willen ! 
Zóó zullen wij in de samenleving der Volkeren 
een ras uitmi'ken, dat evenals in da Middel
eeuwen, de bewondering verwekt van allen die 
met ons in aanraking komen.

Eerweerde Pater Mortier zal er machtig veel 
toe bijgöaragen hebben, om het Christelijk 
aandenken onzer arme gesneuvelde jongens heilig 
en duurzaam te maken in Ingelmunster. ’ t Was 
ten anderen datgene wat een lid der « Vlaam- 
sche Katholieke Wacht » verstond, wanneer hij, 
den wensch uitdrukkende den spreker eerlang 
nogtnrals in ons midden te zien optreden, hem 
innig bedankte en vast beloofde, in naam van 
al de toehoorders, dat, onze Martelaars van 
den Yzer, die met hun bloed onze zoo dierbare 
vrijheid herwonnen, voortaan een onbeperkt 
deel zullen bekomen in onze vurigste gebeden.

Ons Gildenhuis.
Het is aangenaam een volkszaak van tamelijk 

dichtbij na te gaan ; — zoo wordt men met heel 
weinig goeden wil al ras gewaar dat datgene wat 
zich binnen de muren van « Ons Gildenhuis » afspeelt 
zich ontwikkelen zal tot iets wat vóór zeer korten 
tijd wel niemand had durven vermoeden.

Een faktor grijp ik uit de verschillende welke 
daar voorhanden zijn : ik bedoel de tooneelkundige 
afdeeling.

Aan iedereen zal ’t wellicht reeds bekend zijn dat 
uit « Het Gildenhuis », iets geschapen werd dat 
met nog eenige veranderingen heel aantrekkelijk 
kan worden Daar worden nu reeds tooneelstukken 
opgevoerd.

Eender welke criticus, hoe moeilij k hij ook 
wezen moge, zal mît voldaanheid « De triomf des 
Kruises » hebben zien opvoeren. Met alles dient 
rekening gehouden : e'n met den duren tijd e'n
met de voorhanden zijnde elementen. Spijts alles 
is ’t bestuur van « Ons Gildenhuis » er in geslaagd 
een prachtig theater op te timmeren waar heel 
weinig nog ontbreekt wat aan alle vereischte vol
doening moet geven. Onze te moderne samenleving 
is immers veel-eischend geworden ; heeft haar 
eischen ‘ zoo heelemaal hoog geschroefd dat ’t een 
waar raadsel geworden ishoe men ’tmoeilijk geworden 
publiek bevredigen en aantrekken zal. En dit 
laatste vooral is nu eenmial hoofizaak geworden. 
Aan ’t dekorum, ’t raag vlakaf bekend, kan geen 
verbetering gevraagd worden.

Een hartelijkste gelukwensch dient uitgedrukt 
ten bate der spelers. Wie ooit aan tooneel-oplei- 
ding heeft gedaan weet wat het is ongeschoolde 
elementen op de planken te brengen en diegenen 
die van tooneel-opvoering iets meer 'afweten en 
samen met genen hebben op te komen, heoben 
een heele dosis geduld achter den rug en onge
hoord veel takt aan den dag moeten leggen. Al 
de spelers hebben recht aan lofprijzing, ook de 
ongeschoolden die door langdurige krachtsinspanning 
in zich de kiem gelegd hebben van iets dat onder 
bekwame leiding tot iets degelijks zal opwassen.

Als heel voornaam dienen vermeld G. Declercq, 
die de rol van Constantyn den Groote vertolkte en
A. Gurdebeke als de afgodspriester Severus. Buiten 
kijf valt het dat beide hoeren meesterlijk zijn 
opgetreden.

Wat nu de taal betreft : alle spelers uit 't drama 
hebben bewijs geleverd van een krachtige geslaagde 
poging ; ze hebben intusschen bewezen dat het 
in « Ons Gildenhuis » dwarsdoor Vlaamsch luidt. 
« Onze Fernand » uit de * Nation » zou goed ge
daan hebben zijn artikel van Maandag 11 , weg
gelaten te hebben — want ’tzijn niet enkel eenige 
verdwaalde heethoofden, bestempeld met den titel 
« neo-aklivisten » (dit wordt weldra een eervolle 
onderseheiding) die aan taal doen, maar ook de 
lagere standen houden er zich mede onledig.

Het kon dus niet anders : bij de twee vertoo- 
ningen was het publiek vrij talrijk en voldaan na 
de opvoering van een stuk dat vrij een heerlijke 
zedelijke strekking ten toon spreidt.

Eere wien eere toekomt ! Het bestuur dient 
hoog geprezen.

ZWARTEKOP.

S T A D SN IE U W S
Verleden Zaterdag was er voor de eerste maal 

boter- en eiermarkt te Iseghem De boter gold 
13 fr. de kilo en de eieren 0.50 ’t stuk. Heden 
zaterdag waren er reeds verschillige stullen boter 
en eieren te bekomen.

Sterfgeval. k
Donderdag morgen is alhier overleden na 

ontvangen te hebben de HH. Sakramenten der 
stervenden M. Jules Declercq-Marleghem, leder- 
handelaar. De achtbare overledene behoorde 
tot eene oude vlaamsche familie, van Rumbeke 
afkomstig. M. Jules Declercq was een minzaam 
en gedienstige Heer die bereidelijk elkendeen 
ten dienste stond en door raad en daad aan 
zi!ne medeburgers veel diensten bewees.

Als handelaar was hij eerlijk en rechtveerdig, 
en zijn woord gold zooveel als geschrift.

Gedurende de droevige oorlogstijden heeft 
hij aan zijne medeburgers veel diensten bewezen.

Toen in October 1914 de Duitschers in 
Rumbeke aankwamen, wierd deze gemeente 
bestraft met eene geldboete van honderd duizend 
franks Een inwoner van Rumbeke gelast met 
het bijhalen van zulke aanzienlijke som geld 
vond bij M. Jules Declercq zeer goed onthaal. 
Seffens wierd hem eene groote som geld ter 
hand gesteld voor het Gemeentebestuur van 
Rumbeke.

Tijdens de Duitsche bezetting wist M De
clercq zoo behendig met de Duitsche overheden 
om te gaan dat hij menigmaal zjjne mede
burgers uit slechle toestanden redde. Met zijn 
gulhartig en rondborstig karakter gepaard met 
zijn fijn en scherpziende oog wist hij de 
Duitsche officieren hunne tonge te pelen en 
zoo samen met M. Loontjes en anderen van 
den spioendienst het Belgisch leger en ver
bondenen op de hoogte te stellen van wat er 
hier omging ; ook wierden zijne vaderlandsche 
diensten erkend door onzen koning die hem 
met eene bijzondere medalie vereerde.

Mocht de goede God hem hierboven milde
lijk beloonen voor ’t goed dat hij bewezen 
heeft aan armen, zieken en ongelukkigen, alsook 
aan zijne medeburgers en ’t Vaderland.

Aan de achtbare en bedroefde familie De
clercq bieden wij onze innige gevoelens van 
deelneming.

Maandag aanstaande 19 Januari zal de 
lijkdienst gevold van de begraving plaats hebben 
om 10 ure ’s morgens, in de parochiale kerk 
van St Hilonius.

V E R O N G E L U K T .
François Vandeputte, wonende wijk Honde- 

kensmolen, was woensdag avond bij een ge- 
buur gegaan, en is in 't na»r huis keeren 
verongelukt in den put bij ’t hof van Cyrille 
Cappelie Zijn lijk werd donderdag morgen 
gevonden en naar het huis overgebracht. De 
brave man was lijkdrager voor de gilde van 
’t H. Sacrament.

Priesterlijke Benoemingen.
E. H. Joseph Neyrinck, gewezen aalmoezenier 

in ’t Belgisch leger is onderpastor benoemd in 
de St Michielskerk te Rousselare.

Burgerstand van Emelgh^m.
GEBOORTEN :

Wylein Seraphien, zv. Amand en Emma D’hondt.
— Germaine Priem, dv Petrus en Maria Decoene.

STERFGEVALLEN :
Alberic Deforce zb. 20 j. Haaipander.

HUWELIJKEN :
Alberic Beernaert, sclioenm. met Marie Berouw 

naaister.

Ik rook Cig-aretten
The Trefoil 
God seave the King 
Gold Star

T e  b e k o m e n

bij A. De GezelleVyncke
Rousselarestraat, 109-111, ISEGHEM

Boekhandel J~ D E  8USSCHERF.-30NTE  
Rousselarestraat, 95, ISEGHEM.

B O E K E N N I E U W S
Komt te verschijnen :
« Les Grands Bulges » eene merkweerdige reeks 

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

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

Ook verschenen :
Les leçons morales de la guerre, A. Vermeerach, 

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

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

La leçon de la guerre au point de vue des 
habitations à Ion marché.

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

BULTIJN VAN INSCHRIJVING.
De ond ergeteeken de

wonende t e _______________________________________________________ ____________straat, nr ----------------

begeert een abonnement op de Gazette « De Isegh em n aar » voorhetjaar 1920. Bedrag 6  fr .

HANDTEEKEN,

A. G ofpih 
M . D e v io n s  

M a y . D e R ud der  
V an  D bunen  

C losson 
D ev io n s



Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

7. Marie D’heygers, dv. August en Octavio Van- 
doorne. — 8. Michel Blomme, zv. Eemi en Marie 
Daenens. — 9 Urbain Clerycq., zv. Albert en Emma 
Yandaele. — 10. Joseph Vandenbroucke, zv. Gaston 
en Maria Naert — 11. Alboric Debal, zv. August 
en Maria Vanaudenaerde. 12. Margareta Ver- 
straete. dv. Camiel en Celina Anseeuw. — 13. Marie 
Vandeputte, dv. Leo en Magdalena Vandommele. — 
14. Jeróme Vandommele, zv. Georges en Margareta 
Demeestere. — 15 Albert Verlinde, zv. Octaaf en 
Victorina Delaere.

STERFGEVALLEN :
4. Magdalena Perneel, 21 j. dv. Julos en Elodie 

Dewolf. — 5. Jules Declercq, 61 j .  echt Clothilda 
Marleghem. — 6. Francis Vandeputte, 72 j .  echt. 
Maria LLapeire.

HUWELIJKEN :
6. Honore' Vanmellaerts, schoensnijder, 28 j. met 

Margareta Tack, huishoudster, 27 j. — 7. Jules 
Deleu, schoenmaker, 34 j.  met Maria Tack, huish. 
33 j. — 8. Achille Delgat, landw. 28 j. met 
Magdalena Declercq, huish. 19 j. — 9. Achille 
Depuyt, landw. 31 j. met Helena Maes, naaister, 
37 j. — 10. Achille Samyn, spinner, 39 j. met 
Christina Verbrugge, huish. 42 j. — 11 Jerome 
Dejonckheere, aardew. 21 j met Marie Linseele 
huish. 25 j.  — 12. Victor Malisse, schoensnijder 
22 j .  met Mathilde Depreitere, bottinenstekster 28 j.

Burgersbond.
Tot mededeeling ingezonden.

Ontwerp van Wijziging
in de

ING en M
van den Burgersbond

t e  I S J E G E f K M .

S T A N D R E G E L S
ter goedkeuring voorgesteld aan de ALGEMEENE 
VEKGADEEING van Zondag 18 Januari 1920.

Hoofdstuk I .  Bepaling, doel, middelen.
Akt. 1. Er is te Iseghem een middenstands

bond gesticht onder naam Burgersbond voor Iseghem 
en omliggende.
. De bond is aangesloten bij het Provinciaal Ver
bond der Burgerswerken voor Wost-Viaanderen en 
door hem bij het Landelijk Verbond.

Abt. 2. De bond heeft voor doel de bevorde
ring van alle zedelijke en stoffelijke belangen van 
den middenstand.

1°) door afzonderlijke beroepsvereenigingen,
2°) door algemeene vereeniging ter verdediging 

der algemeene en afzonderlijke belangen van alle 
middenstandsleden.
Abt. 3. De Bond .streeft naar dit doel.

1°) met deel te nemen aan alle werking ten voor- 
deele van den middenstand ;

2°) met zijne werkende leden in onderscheiden 
beroepsvereenigingen samen te brengen en hunne 
beroepsbelangen te verdedigen ;

3°) met het iurichten van leergangen voor be- 
roeps- taal en handelswetenschappen ;

4°) met het inrichten van een bureel voor in
lichtingen, voor schuldvorderingen, voor gemeen
schappelijk reklaam, voor bevordering van comptante 
betaling. >

5°) met hulp te verleenen tot stichting van 
maatschappijen voor gezamentlijken aankoop, ver
koop en krediet ;

6°) met het bevorderen van de eigen woonst bij 
de leden ;

7°) met verzekering tegen ziekten, werkonbe
kwaamheid, ongeluk ;

8°) met stichting van een studiekring. — met 
een woord, de bond tracht aan al zijne leden 
alle voordeelen van samenwerking te bezorgen op 
zedelijk, op economisch en sociaal gebied.

Art. 4. De Bond doet beroep op al dezen die 
willen meedoen aan de syndicale middenstandsbe- 
weging, en haar zedelijk en geldelijk ter hulpe 
komen.

Zijne syndicale werking steunt op de christene..
zedenleer van broederlijkheid en rechtveërdigheid 
voor onderlinge betrekkingen.

Zijne werkimg is syndicaal en niet politiek ; 
en daarom is het verboden in algemeene of afzon
derlijke vergaringen met politiek bezig te zijn.

Hoofdstuk II. De Leden.
Att. 5. De Bond heeft werkende, deelnemende 

en beschermende leden.
Abt. 6 . De werkende leden zijn bazen, winke

liers, handelsreizigers, kleinhandelaars, budienden 
enz. die willen deel uitmaken eener beroepsver- 
eeniging.

De deelnemende leden zijn de bondsleden die 
niet tot eene beroepsvereeniging behooren.

De beschermende leden zijn de bondsleden die 
de middenstandsbeweging geldelijk en zedelijk 
steunen zonder economische voordeelen te genieten.

Abt. 7. Voorwaarden tot aanveerding.
1. Voorstelling. Om lid te wordem moet men 

door een lid voorgesteld zijn en door het bestuur 
aanveerd.

2. Bijdrage.
De bijdrage der merkende leden bevat
1°) een deel als bondsbijdrage
2°) een deel als vakvereenigingsbijdragejvolgens 

beroep van het lid.
De bijdrage der deelnemende leden kan ook tot 

die doeleinden gebruikt worden.
De bijdragen der beschermende leden is voor den 

Bend.
Al de bijdragen worden naderhand bepaald door 

de verschillende vakbonden.
Abt. 8. Voordeelen aan de leden.
1. De werkende leden hebben recht
1°) op inschrijving bij hunne beroepsvereeniging 

en op hare voordeelen.
2°) voor hun zelven en voor hunne familie, 

op toegang tot al de leergangen of tot eenige 
leergangen volgens beslissing van' het hoofdbestuur.

3°) op deelneming in alle inrichtingen van den 
bond als schuldvorderingsdienst, kredietkas, enz.

4°) voor hen zelven en hunne familie, op deel
neming aan alle feesten door den bond gegeven.

2. De deelnemende en de beschermende leden 
hebben recht op al dezelfde voordeelen voor zooveel 
zij hun nuttig zijn.

3. Voor elk afgestorven lid wordt in zijne pa
rochiekerk eene soleinneele mis gezongen op aan
vraag van den' Bnrgersbond.

A r t . 9. Uitsluiting.
De leden die door openbaar slecht gedrag on- 

weerdig worden deel te maken van de maatschappij, 
of die een schandvlekkend vonnis ondergaan vóór 
den haudelsrechtbank, of die in den Bond ruzie of 
politiek zoeken, —- kunnen uit den Burgersbond 
gesloten worden

Het hoofdbestuur noodigt den beschuldigde tot 
zijne verdediging, en beslist daarna over de uit
sluiting bij geheime stemming en met meerderheid 
van stemmen, en zonder beroep.

A b t . 10. Ontslag of uitsluiting geven geen 
recht op eenige terugbetaling van of eenig aan
deel in de maatschappelijke gelden.

Hoofdstuk III. De Beroepsvereenigingen.
A b t  11. De laden die hetzelfde vak of beroep 

uitoefenen vormen eene beroepsvereeniging. 
f  Buiten den Bond bestaande beroepsvereenigingen 
kunnen ook als afdaeling door het hoofdbestuur 
aanveerd worden 

. - Elke beroepsvereaniging heeft als afjeveerdiging 
bij het hoofdbestuur reebt op 1 lid per 50 of deel 
van 50 — in geval van belet mogen zij hen doen 
vervangen.

Den E. II. Proost der maatschappij is van rechts
wege raadgever vau elke beroepsvereniging en 
heeft toegang tot alle vergaderingen, zoo bestuur
lijke als algemeene

Hoofdstuk IV De andere inrichtingen.
A r t . 12 Elke inrichting in den Bond maakt 

eene afdeeiing er van uit
Zij wordt vertegenwoordigd in het Hoofdbestuur 

door eenen afgeveerdigde.
Hoofdstuk V. Het Hoofdbestuur.

A r t . 13. De bond wordt beheerd door een Hoofd
bestuur.

Het Hoofdbestuur bestaat uit :
Ie) voorzitter, ondervoorzitter, 2 schrijvers, schat

bewaarder, leden ;
2C) een afgeveerdigde per 50 leden of deel van 

50 uit elke beroepsvereeniging ;
3°) een afgevaardigde uit elke andere afdeeiing ; 
4°) 2 afgevaardigden per 100 leden of deel van 

100 uit den groep van deelnemende en beschermende 
leden voor de algemeene vergadering ;

5C) den proost van den bond.
A b t . 14. Het hoofdbestuur mag een of meer 

raadgevers aannemen. Deze mogen de vergaderingen 
bij wonen, doch hebben geen stemrecht.

A b t . 15. De bestuurleden worden gekozen bij 
geheime stemming en met meerderheid van de 
geldige stemmen in de eerste algemeene vergade
ring van het jaar.

A b t . 16. Het bestuur wordt alle twee jaar 
voor den helft vernieuwd.

De uittredende leden ziju herkiesbaar, — en de 
leden, voor de eerste maal uittredend, worden door 
het lot aangeduid.

A r t . 17. De bestuurleden kiezen onder hen 
eenen voorzitter, eenen ondervoorzitter, 2 schrijvers, 
eenen schatbewaarder. Na de tweejaarlijkse1:« kiezing 
moeten zij ook herkozen worlen. De schrijvers 
mogen ook door het hoofdbestuur buiten de bestuur
leden gekozen worden maar dan hobbeu zij geen 
stemrecht.

A r t . 18. Een bureel door en onder de leden 
van het Hoofdbestuur gekozen is gelast met de 
uitvoering van de besluiten van het Hoofdbestuur.

A b t . 19. Het Hoofdbestuur maakt een regle
ment van inwendige orde en beslist over al de 
punten door de standregels niet voorzien.

Hoofdstuk VI. De Vergaderingen.
A b t  20. Het Hoofdbestuur vergadert ten minste 

eens par maand, en telkenmale de belangen van 
den Bond het vragen.

De voorzitter roept, de vergadering bijeen. — 
Op aanvraag van drij bestuurleden moet hij die 
ook bijeenroepen Na twee vergeefsche aanvragen 
mogen die drij leden een bestuurvergadering bij
eenroepen.

A r t . 21.De regelmatig bijeengeroepen vergaderin
gen kunnen enkel geldige beslissingen nemen wanneer 
ten minste de helft der leden tegenwoordig is. — 
Da beslissing genomen door welkdanig aantal leden 
is geldig wanneer in twee naeenvolgende vergade
ringen tot bespreking van hetzelfde punt de helft 
der leden afwezig was. — Alle beslissingen worden 
genomen bij meerderheid van stemmen. — De stem 
van den voorzitter is doordragend bij geval van 
gelijkheid der stemmen.

A r t . 22. Elk lid van het hoofdbestuur dat op 
drij achtereenvolgende vergaderingen eonder wettige 
reden afwezig was wordt aanzien als ontslaggevend 
lid.

A b t . 23. Minstens vier maal ’s jaars worden 
al de leden tot gewone algemeene vergadering bij
eengeroepen.

De schriftelijke aanvraag van ten minste een 
tiende der leden verplicht den voorzitter tot het

bijeenroepen van eene buitengewone vergadering. 
In die aanvraag müeten de punten aangegeven 
worden die ter bespreking worden voorgesteld.

A r t . 24 De dagorde wordt vastgesteld door 
het Heofdbestiuir. — Ieder lid heeft recht een 
punt op de dagorde te brengen, maar moet het 
8 dagen voordien aan den voorzitter voorstellen. 
Wordt deze aanvraag afgewezen, dan kan het 
punt ter bespreking niet komen tenzij door eene 
schriftelijke aanvraag van ten minste een tiende 
der ieden.

A b t  25. De Voorzitter, of in zijne afwezigheid, 
de Ondervoorzitter, zit al de vergaderingen voor 
Hij alleen heeft het recht het woord te verleenen 
en de bespreking te goleiden. Hij mag geene 
persoonlijkheden noch politiek dulden.

A r t . 26. In elke algemeene vergadering moet  ̂
de schrijver verslag geven over de vorige ver
gadering en over de syndicale werking en den 
toestand van den Bond.

Hoofdstuk VII. Leven van den Bond.
A r t . 27. Gelden. Elk lid betaalt de jaarlijksche 

bijdrage. Die niet betaalt en hoeft geen kiesrecht 
en is niet kiesbaar.

A r t . 28. De rekeningen worden jaarlijks ver
effend vóór de eerste algemeene vergadering van 
het jaar.

A r t . 29. Wijziging van standregels.
De standregels kunnen niet gewijzigd worden 

tenzij door stemming in eeno algemeene vergadering 
daartoe bijeengeroepen. In die vergadering moeten 
ten minste de twee derdon der ingeschreven ledon 
tegenwoordig zijn, en de wijziging moet gestemd 
worden door de twee derden der geldige stemmen.

Zijn in eene eerste daartoe bijeengeroepen ver
gadering de twee derden der lt'den niet tegen
woordig, dan mag in eane twoe^e daartoe bijeen
geroepen vergadering beslist worden doör de twee 
derden der geldige stemmen van de aanwezige 
leden.

A b t . 30. Ontbinding.
De Burgersboud kan niet ontbonden worden zoo

lang hij nog 50 leden telt.
Bij de ontbinding moet het in kas zijnde geld 

besteed worden aan een goed werk. De laatste 
algemeene vergadering zal dit werk aanduiden.

OUD-STRIJDERSBOND -  ISEGHEM.

Zondag 15 en baandag IS Februari 1920 
Dramatische Kunstavond

ten bate der iSEGHEMSCHE OORLQGSWEEZEN
in de Feestzaal « Ons Gildenhuis »

OPVOERING VAN
D O J j L E  h a n s

Nederlandsch Indisch Soldatendrama 
door F a b r ic iu s . 

opgevoerd door het Kunstgezelschap van den V. O. S. 
(Vlaamschen Oud-Strijdersbond) bestaande uit Kun
stenaars van den Nederlandschen Schouwburg te 
Gent met de talentvolle medewerking van Juffer 
M a r t h a  R o b e r t .

V o lled ig ' o r k e s t  
Kaarten zijn te bekomen van af 20  Januari 
ter drukkerijen Nonkel-Strobbe- Vandommele.
PRIJZEN DER PLAATSEN : Voorbehoudene 5.00 fr. 
Eerste pl. 3 fr. — Tweede pl. 2 fr. — Derde pl. 1 fr.

Er zullen niet meer kaarten verkocht worden 
dan er plaatsen beschikbaar zijn. — Elkendeen 
zorgt dus in tijds.

L E D E R H A N D E L
V A LÈ R E  L A R IO ü N

Koornmarkt, 15, ISEGHEM.

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

BANDEN BOX CALF. 
CHEVREAUX -  GRISON -  ZWART EN 

IN  ALLE KLEUREN.
POULAINS CHEVREAUX — BANDES VERNIS 

CHEVREAUX VERNIS — DAIMS. 
VOERINGEN — COUTILS — RINGEN 

HAKEN — LETSEN, enz ..

Alle SchoenmakersbenoDdigheden.

Agent der
Schrijfmachienen “ UN0ERW 00D „

BRAND- en ONGEVALÏERZEKERINGEN
“  L e s  P a t r o n s  F l é u n i s  , ,

BELGISCH MAATSCHAPPIJ van eersten rang 
gesticht in 1887.

BOEK- en STEEN DRUKKER. J

J. DE BUSSCHERE-BONTE
B u re e l d er G azette  « D E  I S E G H E M N A A R  »

m

m

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

Hoofden van Brieven, Enveloppen 
Spijskaarten, Trouwbrieven, Rouwbrie\ en 

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

Likeuren, Chocolat, Chicorei, i abak, enz. m

F A B R I E K  v a n  P A P I E R E N  Z A K K E N
Registers, Bureelgerief, Emballage Papier, Fantaisieartikelen, Maroquinerie, enz.

Beurs van Brussel.
Belgie leening l 8 reeks 

» » 2® reeks
Schatkistbons 
Nationale herstelling 
Gemeente krediet 4 1/2 "/„

» » 4 ,%
» » 3 “/o

61.—
61.—

100 25 tot 100,
97.80

76 50 
63.00 tot G2

W ISSELK O ER S.
Parij s
Londen
Keulen
Amsterdam
New-York
Madrid

99 87 tot IOC 
40 02 » 42
19.75 » 21

421.50 » 426 
11.25 » 11

ANTWERPEN’S

BOUW-& HYPOTHEEK BAN
Naamlooze Maatschappij.

Maatschappelijk 'Kapitaal : 5,000,000 frank.
Zetel : N r i 3 . Twaalfm aandenstraat, A N T W E R P E 1 |

Waarom uw spaargeld onnuttig in huis 
waren of in roekelooze hooge winstgevenj 
spekulatiën plaatsen, wanneer ge zonder waard 
vermindering voor uw kapitaal te ^vreezen, 
geld, terugbetaalbaar op zicht, aan 3.60 
’s jaars of vóór 5 tot 10 jaar aan 4 %  ’s jaaj 
kunt uitzetten.

De zekerheid dat u we spaarpenningen te alli 
tijde onverminderd, behouden blijven in aai 
merkin» genomen betalen wij onder dit ooj 
punt de hoogste intresten.

Uwe geldplaatsingen worden uitgezet 
vaste goederen, aan openbare besturen, en;

Wend U in vertrouwen tot onze Agente sel 
uwer streek ; zij zullen U alle gewenschte ui 
leggingen nopens SPAARBOEKJES, KASBONS' 
& OBLIGATIES verstrekken. r e

AGENTEN : I
Mr Florent Behaeghe-Mulier

Gemeenteontvanger,
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem. V1

Achille Tanghe 
Hoofdonderwijzer, Emeighem.

Jules Oost 
Handelaar, W incksl St Eloi. Pa

________ ._______________________________________cie

te

Abonneert u op m;
(sa

DE ISEGHEMNAARÿ
dc 
m 
D 
c l 
hi 
hi

CIG AR JSN
i n  >t G R O O T  e n  i n  ’ t  K I L E U  

der bijzonderste en best gekends merken

TE VERKRIJGEN BIJ zi
ui

Ach. De falle-Vyncke
Rousselarestraat, 109-111, ISEGHEM®1

di

IN  D E  G O U D E N  P L U IM

Cyrille Simal-ïanfloinilii
de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK 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.

Huis Ed.MAES-NAERl
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

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

VERKOOP VAN

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

voor Heeren en Damen in goud, zilver en nicke 
Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen 

Groote keus van Ringen en Kettingen
TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen

H E R S T E L L I N G E N
van Uurwerken, Goud en Zilveren Juweelen

DEVIS en TEEKENING worden op vraag gemankt 
van goud- zilveren en diamanten PARUREN

I
OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS

WORDEN GEGRAVEERD 
ALLES WORDT TEN HUIZE 

-  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. -


