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Hebt ge nog onthouden dat de Duit- 
te schers groote feest vierden den 27 
•'[januari. ? ’t Was de geboortedag van 
Nüen Keizer ; en hun Keizer was hun God!

Ze speelden vier jaar lang meester 
in onze streek en hadden vier malen 
de gelegenheid hier hunnen Keizer te 
[vieren.

In ig r4  was ’t hier groote feeste 
[te Iseghem. ’s Voornoens parade en 
fs namiddags en ’s nachts groote drank- 
partijen ! Voor de parade kwamen offi

cieren en manschappen bijeen op de 
markt en op hst kerkplein, om dan 
(samen in de groote Kerk een gods
dienstoefening te gaan bijwonen en dan 

*'dôor de straten der stad te trekken, 
muziek aan ’t hoofd, en in parademarch ! 
De blinkende pinhelmen van de offi
cieren schitterden in de winterzon ; 
hunne grijslaken mantels gaven aan 
hun statige gestalten een schoon uit
zicht. De soldaten waren ook flink 
uitgedost. Er was weelde en rijkdom 

£jen bovenal tucht. Bij ’t zien voorbij
trekken van die lange rijen pronkende
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officieren en die aaneenhoudende gele
deren geoefende soldaten, kon men 

~ niet anders dan peizen op de sterkte 
van dat leger en vreezen voor die 
vijandelijke drommen ! — W elks macht !

De klokken en mochten niet luiden 
voor God en zijnen dienst ; maar ze 
moesten luiden voor den Keizer en 
zijn leger ! —  Welke hoovserdij !

In 1916 was de groote luister reeds 
weg. Officieren en soldacen waren op 
tamelijk klein getal gesmolten. De hon
ger was te zien op het wezen van de 
manschappen dienogter parade kwamen. 
De mannen die met ’t begin van den 
oorlog altijd zongen : Ons Vaderland, 

— moet grooter zijn ! durfden nu zeggen 
•é en zingen : Onze H A R IN G  moet grooter 
II zijn ! —  Welke honger !

In 1917 was er maar een schijn 
i van parade meer. Vele soldaten noem

den den Keizer niet meer hunnen God,
I maar hunnen dwingeland ! — Welks 
j misnoegdheid !

In 1918 waren de officieren groote 
dieven en de soldaten halve lijken ! 

t ’t Was niet alleen het tekort aan 
; voedsel dat hen prangde maar ook 
j ’t gebrek aan kleeding. Zij en vierden 
f den geboortedag van den Keizer niet 

meer ; hunne magere en bleeke wezens 
i en hunne gescheurde en gelapte klee- 
f deren pasten toch niet voor feest en
I parade ! —  W elke ellende !

Den 27 januari 1919 zijn de Duit- 
I » schers sedert weken in hun eigea arm 

land gedreven, en is de Keizer zijn 
[ revolutionnair volk ontvlucht !

W elke val !
Den 27 januari 1920 wordt de ver- 

1 vallen Keizer door de zegevierende 
! I Bondgenooten opgeeischt om te ver- 

! antwoorden over zijne euveldaden, 
inj W elke straf !

Kon het Duitsche Volk meer ver
nederd en meer gestraft worden in
zijne hooveerdij en in zijnen Keizer ?

De hooveerdigheid is de eerste hoofd
zonde.

Is ’t geene straf van God ?
Is Gods vinger op die feiten niet ?

Clemenceau.
Tot voor weinige dagen scheen het zeker dat 

Clemenceau zou president gekozen zijn in 
Frankrijk.

Hij was de man die het land in de tweede 
helft van den oorlog bestuurd had, veel meer 
dan zelfs de president Poincarré. Hij wanhoopte 
nooit aan de overwinning, ook niet toen de 
toestand uittermate slecht was. Vroeg men hem 
in de kamer naar zijn programma dan ant
woordde hij kort : lk heb geen ander programma 
dan de zegepraal ! Geheel, hat Fransche volk 
was opgebeurd door Clemenceau, en ’ t en is dan 
ook niet te verwonderen dat men hem noemde 
te pire de la victoire, den vader van de zege
praal, van zoohaast de overwinning zeker wierd.

Clemenceau regeerde niet alleen Frankrijk, 
maar besliste ook over het lot van Europa, 
over het lot van de wereld Zeiden was een 
man mächtiger dan Clemenceau.

Begeerde hij nu president te worden ? Hij 
en zei het niet, maar liet toch zijne kandidatuur 
vooruitsteken door zijne vrienden en aanhangers. 
Zijne kiezing was zeker.

Daags voor den eigenlijken kiesdag was er 
eene soort voorbereidingskiezing, en Clemenceau 
bekwam min stemmen dan Deschanel. Daarop 
trok Clemenceau zijne kandidatuur in.

Van waar die ommekeer ? Velen durfden nooit 
zeggen wat kij meenden. Ze waren benauwd 
van Clemenceau ! Niemand is in de Fransche 
politiek meer gevreesd dan Clemenceau. Hij 
wordt genoemJ De Tijger omdat iiij iedereen 
te keere ging en altijd streed, omdat hij zoo
vele groote mannen en ministers deed vallen, 
als ze hem niet aanstonden, bij zooverre dat 
hij ook den naam kreeg le tombeur des mi
nistères, de dooier van de ministeries. Scherpe 
tong en scherpe pen, stalen wil en onverpoosd 
werk, aanvaller, verdelger, vijand van gods
dienst maar vurige Franschman, dat was Cle
menceau. Zijn onhafhankelijk karakter, zijn 
eigenzinnig werk, zijn ongodsdienstig verleden 
deden hem het onderspit delven — ’t was 
misschien zijn eerste neerlaag in zijn politiek 
leven.

Zal hij die neerlaag kunnen dragen? Er 
zijn er die vreezen dat de oude tijger weerom 
zal vechten en verscheuren.

Toch is en blijft het zeker dat Clemenceau 
in de twee laatste jaren onzeggelijk veel diensten 
bewees aan Frankrijk.

De Dieauie President
van FRA.NKR.IJK

M Paul Deschanel werd vandaag over acht 
dagen gekozen tot president der Fransche Re
publiek.

Die nieuwe president werd den 13 Februari 
1855 geboren te Schaarbeek Brussel. Zijne 
moeder was van Belgische afkomst en geboren 
te Brussel ; zijn vader was Franschman en 
bewoonde Parijs maar was voor een tijd uit 
Frankrijk gebannen, en kwam met zijne vrouw 
naar Schaarbeek, waar het kind ter wereld kwam. 
Na tijdverloop, van het ballingsschap trokken 
vader en moeder en ;kind terug naar Parijs. De 
jonge knaap studeerde aan katholieke gestichten. 
Hij wierd doctor in de rechten, trad in dienst 
bij verschillige ministers, werd in 1885 volks
vertegenwoordiger en werd altijd herkozen. 
In 1911 werd hij voorzitter gekozen in de 
Fransche Kamer. Hij was nooit minister.

Paul Deschanel is bekwaam schrijver en 
sterke spreker. Hij was ten allen tijde open
lijke vijand van de socialisten. Onlangs-gaf hij 
een werk uit over Qambetta en ’t geen hij 
meest looft in Qambetta is dat deze vurig 
verlangde een einde te stellen aan de scheiding 
van Kerk en Staat, en betrekkingen weer aan 
te knoopen met het Vatikaan. In ’t goddelooze 
Frankrijk en in opene kamers durfde hij meer
maals vooruitkomen met God en de Godde
lijke voorzienigheid. Hij was het ook die durfde 
aandringen bij de Regeering om officieel deel 
te nemen aan het Te Deum voor de zegepraal.

Uit dat alles is te verstaan dat de Fransche 
Katholieken veel goeds van hunnen nieuwen 
President verwachten.

De fransche drukpers is het over ’ t algemeen 
eens om te zeggen dat er geen betere keus 
kon gedaan zijn

Leve Frankrijk, de oudste dochter van de 
Kerk.

t.
lorzitters van Kamer en Senaat zijn 

:uwjaren naar den Koning.
den eerten keer was die Kamervoor- 

en socialist, maar die vent zong gelijk 
re. Hij zegde onier aniere : « De nieuwe 
a  zal am  hat volk d ; politieke har- 
;en geven voor zijn welvaart. »
wijfelen daar hard aan. Sedert meer 

jaar hebben wij de socialisten aan 
;k gezien en Belgie steekt langs om 
n scvuld. K oiin? Al'orec'it in zijn ant- 
Inatt nog al harde dingen gezegd : 

de voorbrengst van nijverheid en land- 
waman te vernnnieren, iniien het sparen 

indien de openbare rust moest worden
______J  zouten da grondslagen van alle eco-

no9 || ontwikkeling ineenstorten en de ont- 
g o fe ^ d e  massas zouden tegen de instellingen 
o p M / J a  de Koning had gelijk eens een 
scl&fäiag te geven, aan allen, die willen leven 
z0W m m srken °P k03ten van den Staat 
aap ‘al de genotzoekers en verkwisters, die 
n iffm p tê n  spaarzaam zijn rijk worden 
h e e t a a n  al de rooie  visschers in troebel 
walerv

Kamervoorzitter, de socialist Brunet zegde 
ook dat hij moeilijkheden vreesde, bij ’ t geven 
va n .reçut aan de Vlaamsche taal.

Natuiirlijk dat ver jvo.iiert ons niet, omdat 
de onrithtveerdige be'ianieling van de Vlamingen 
sedert f^ren duurt, zou dit volgens de Frans
kiljon-, in de walen msïten blijven, Gelijkheid 
in rechtte en in feite, dat eisschen wij.

Oujr l3V3H. — De bakkersbazen zijn bij de 
minister gefeest om te verklaren dat gezien 
het meerdere loon aan de bakkersgasten te 
betalen, zij het brood van 9 ) cent. op 95 
zullen moeten brengen, indien hat maal niet 
afslaat. En minister Wauters heeft gezegd dat 
integendeel het meel no* staat om op te slaan : 
dan zou laat brood 1,23 fr. kosten.

Achturenarbei d in de Belgische nijvarheïJ. 
— Het ministerie van nijverheid en aroaid zendt 
de volgende nota a3n de pers.

De leden van de kommissie van den arbeid, 
de nijverheidsbazen blijven op het standpunt 
staan dat eene inkorting van den werkdag 
in de ijzernijverheid zooals nu niet doorgevoerd 
kon worden.

Onze voorbrengst zou eerder dienen ver
meerderd te worden. Bovendien daar de Ver- 
eenigde Staten en Duitschland aan de arbeiders- 
konferentie geen deel genomen hebben en 
beperkende bepalingen aanvaard werden voor 
Japan en andere landen — zou het een gevaar 
zijn voor onze nijverheid den achturenwerkdag 
in te voeren.

Nochtans rekening houdende met hit wets
voorstel op den achturigen werkdag door de 
Internationale Arbeidskonferentie van Washing- 
opgemaakt en waarvan de toepassing op 1 Juli 
1921 aanvangen zal, zijn de nijverheidsbazen 
’ t akkoord om ten laatste op 1 April 1920 
hunne nijverheid derwijze in te richten dat 
er niet meer dan 48 uren per week gewerkt wordt. 
Daarbij wordt in aanmerking genomen, dat door 
de conventie van Washington uitzonderingen ge
maakt worden voor enkele reeksen arbeiders.

Geen werkstaking
in de spoorwegdienst.

Schitterende overwinning van hst kristen 
syndikaat. — Zaterdag morgen te 10 ure werden 
de afgevaardigden van het kristen syndikaat, 
door minister Poullet persoonlijk ontvangen. 
Onze mannen klaagden dat er geen voldoening 
geschonken was en de toestand zeer gespannen 
bleef. De minister gaf onmiddelijk zijn instem
ming aan de voorwaarden tot overeenkomst.

1) De loonen worden als volgt verhoogd : 
Wie voor den oorlog 1030 fr. zou nu 3000 fr. 
winnen. 2000 wordt 5200 fr. 3000 fr. wordt 
6930 fr. 4003 wordt 8400 enz.

2) De minister deelde mede dat in overeen
stemming met den wensch, welke de kristenen 
uitgedrukt hebben, hij de woonstvergoedingen 
eveneens toepassen zal op de gemeenten van 
minder dan 10.000 inwoners.

3) Duurtetoeslag. De minister verklaart insge
lijks, hat hij het beginsel van den duurtetoeslag 
zooals het door ons voorgestaan wordt, aanvaardt.

Toen onze vrienden het ministerie verlieten, 
na den heer minister met ontroering bedankt 
te hebben, ontmoetten zij bij hat uitgaan de 
afgevaardigden van (onzijdig-socialistisch) na
tionaal syndikaat. De minister deelde mede

wat hij aan de kristenen gezegd had. En 
alhoewel het syndikaat steeds de woonstver- 
goeding voor de staaatswerkers, wonende op 
gemeenten onder de 10.033 inwoners en kinder
toeslag bestreden hadden, hebben de afgevaar
digden eveneens de overeenkomst goedgekeurd 
en hunne bedankingen opgestuurd naar den 
minister Poullet.

De vertegenwoordigers van het kristen syn
dikaat hebben flink werk afgeleverd voor 170.030 
belgische staatswerkers. De nieuwe loonrooster, 
zooals hij door den loonraad zal uitgewerkt 
worden, zal terugwerkenie kracht hebben van 
1 Januari 192).

Het is niet mogelijk voor de 164 verschillends 
kategorien den loonstandaard op staanden voet 
uit te werken Als overgangstijdperk heeft de 
minister o;us voorstel aangenomen om een duurte- 
toeslag toe te kennen van 3 fr. per dag, plus 
1 frank voor de vrouw en 1 fr. per dag voor 
elk kind. Die duurtetoeslag zal 15 millioen 
fr. per maand vergen. Het is ’dan ook verstaan
baar dat de minister nogal tegenstribbelde 
vooraleer daarop toe te geven.

Aan minister Poullet werd een huldebrief 
gestuurd.

1.
F R A N K R IJK .

De nieuwe president der fransche Republiek 
is de heer Deschanel. ’ t Is een halve belg. Hij 
is geboren te Schaarbeek waar zijne vader ge
vlucht was, en getrouwd met eene Brusselsche 
jufvrouw.

In politiek is hij zeer gematigd, en voor de 
katholieken nog al genegen. Millerand, de eerste 
minister, is ook van verre weergekeerd. Doch 
’ t is het werk dat de mannen leert kennen. Laat 
ze ons eerst aan het werk zien.

De Vredesconferentie is nu opnieuw onder
broken door de presidentsverkiezing en den wissel 
van ’t ministerie in Frankrijk. De Adriatische kwes
tie stond om opgelost te worden. Italie had in 
sommige zaken toegegeven, maar trekt nu die 
toegevingen in, en eischt de uitvoering van ’ t ge
heim verdrag met England en Frankrijk.

In de turksche en russische vraagstukken gingen 
belangrijke beslissingen getroffen worden, dat 
alles blijft nu hangen. Zal de nieuwe vertegen
woordiger van Frankrijk voortwerken in den 
zin van Clemenceau ofwel eene nieuwe richting 
ingaan ? De tijd zal ’ t uitwijzen.

Lloyd George schijnt genegen te zijn om de 
handelsbetrekkingen met Rusland weer aan te 
knoopen, wat toch een nieuwe richting betee- 
kent in de Vredesconferentie.

POLEN.
Zaterdag en Zondag was geheel Polen in 

feeste voor de intrede der nationale troepen in 
pruisisch Polen.

De duitschers blijven wat zij altijd geweest 
zijn. Vooraleer de stad Triorn te verlaten hebben 
zij, na eene betooging, waar soldaten en o 1i- 
cieren aan deelnamen, de kazernen in brand 
gestoken.

RUSLA.ND.
Denikines leger heeft nu de Bolcheviki tot 

staan gebracht. Krasnovodsk hebben zij niet kun
nen innemen, ze zijn tegenhouden in den omtrek 
der stad. De vrijwilligersvloot op de Kaspisché 
Zee houdt ze onder vuur Generaal Denikine houdt 
nu de linie van den Don en Sal. Langs den 
kant der Zwarte Zee zijn ze ook nog verre van 
Odessa De vloot der verbondene beheerscht de 
Zwarte Zee.

Nog twee nieuwe republieken.
’ t Is nu Georgie en Azerbeidjan. Azerbeidjan 

is rond de 103.033 vierkante kilometers en telt 
vier en half millioen inwoners. Georgie even uit
gestrekt, heeft maar drie millioen zielen. Ze zijn 
niet vijandig tegen Rusland, en zijn even be
vreesd voor denikinism als voor bolschevism. 
Men zegt in Parijs dat de nieuwe republieken 
nu verzocht worden tegen het bolchevism op 
te treden. Zij kunnen dat slechts doen als ze 
overvloedig voorzien worden van wapens en 
munitie.

Gr3m33afceki3zing3a ia lerlaai
De gemeentekiezingen in Ierland zijn een over

winning voor de Sinn-Feiners. Dublin de hoofd
stad kan een gedacht geven van ’ t overige van 
’ t land. ’ t Zijn daar 80 zetels. Sinn-Fein heeft 
er 42 van. De Labour partij die met hen zal 
meedoen heeft er 14 Als tegenpartij staan 14 
Nationalisten, 9 Reformisten, 1 Unionist. Stand 
der partijen voor de kiezing : Sinn-Fein 7, La
bour 16, Nationalisten 51, Unionisten 6.



Latere uitslagen voor geheel het land : Op 
1470 zetels : Sinn-Fein 422, Labour 324, Unionis
ten 279, Nationalisten 213, Reformisten 86, 
Onafhankelijken 128.

Iersche Republiek !
New-York. 18. —  « Waarom zou Ierland alleen 

onder de | kleine natiën zijn deel niet hebben in 
de vruchten^der overwinning. »  Zoo sprak H. Hytan 
maire van New-York bij de officieele (ontvangst 
op het stadhuis van M. de Valera president der 
Iersche republiek, en leider der Sinn-Feiners.

De stad New-York verleent aan M. de Valera 
den titel van eereburger. Zij teekend 2 millioen 
dollar (nu 20 millioen fr.) in de leening, door 
de Sinn-Feiners uitgeschreven, om de Iersche 
republiek te steunen.

Ge ziet daaruit dat de Ieren serieus voortdoen, 
en dat men in America hun werk serieus opneemt.

H O L L A N D .
Al te rijk zijn ea deugt ook niet. Ge zoudt 

denken de Nederlanders zijn er boven op : 
hunne guldens zijn meer dan 4 fr. weerd. Dat 
heeft zijn goed maar ook zijn kwaad in. Frankrijk 
en Belgie en doen maar weinig of geen bestel
lingen meer in Holland, en de fabrieken beginnen 
stil te vallen. Hoe dat de armoe een jong is 
van de rijkdom.

De uitlevering van den Keizer.
... - /• •

Het is nu officieel dat Engeland en Frankrijk 
vragen dat de Hollandsche Regeiering den vervallen 
Duitsche Keizer zou uitleveren.

De Hollanders zien en wachten wat er daarover 
gezeid en geschreven wordt in andere landen. Maar 
de Hollandsche Regeering zwijgt. Moeten ze den 
Keicer misdoen? Durven ze Engeland misnoegen?

Het officieel verzoek tot uitlevering van den 
Keizer bestaat uit twee bladen die 600 woorden 
bevatten

De brief verklaart dat de Hollandsche Regeering 
wel op de hoogte is van den redenen die daartoe 
doen beslissen.

De mogendheden geven eene opsomming van hunne 
grieven : de schending van Belgie ; het barbaarsch 
stelsel van gijzelaars en weggevoerden ; het weg
voeren van jonge meisjes uit Rijssel die aan de 
ergste wreedheden werden overgeleverd ; de stelsel
matige verwoesting van geheeie gebieden zonder 
militair nut ; de onbeperkte duikbootoorlog on het 
aan hun lot overlaten van de slachtoffers in volle 
zee; tallooze misdaden tegen burgers.

Voor al deze daden komt de zedelijke verantwoor
delijkheid neer op den Keizer die ze geboden heeft 
of die zijne macht misbruikte om de heiligste 
regels van h*t menschelijk geweten te schenden 
of te laten schenden.

Al wie een abonnement begeert 
op DE ISEG H EM NAAR snijdt het 
bultijn uit op het derde blad ge
drukt en val hst duidelijk in om 
bij den drukker-uitgever te be
stellen.

DE KAMER.
Zitting van Dinsdag 20 Januari.

De laatste weken stormde het in het land. 
Dinsdag laatst stormde het in de Kamer.

Eerst ging alles goed. De Voorzitter, Brunet, 
begon mat aen woord van hulde aan Dechanei 
president van de Fransche Republiek. Dan begon 
de bespreking over de leening van 5 miljard. Hier 
werd nog al geredetwist, maar alles nog in kalmte.

Daarna deed de liberale Mecheljnck eene on
dervraging. Het wetsontwerp over de afschaffing 
van art. 310 is neergelegd, doch ik vraag dat 
de bespreking ervan uitgesteld worde. Het wets
ontwerp in kwestie dient besproken te worden 
samen met een wetsvoorstel dat de vrijheid van 
dea arbeid waarborgt. „

Dat ontketende de woedende elementen. Den 
storm brak los. Vandevelde en Anseele en C1* ze 
wierden woedend. Hejman, katholiek, hield het

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

u it den tijd  der keizers Decius en Valerianus  
249-260

door A. D. Crake, B. A. 
naar het engelsch bewerkt door J. C M. W eale.

De eene aanval volgt den anderen o p ;  zij 
worden beurtelings afgeweerd. Maar zoo be
dreven zijn beide strijder* in den wapenhandel, 
dat geruime tijd verloopt, eer de witte lijnwa
den lijfrok, welken zij dragen, rood ziet van 
bloed. Verscheidene wonden worden van weder
zijds toegeoracht eer de gladiators eenige 
teekens van zwakheid vertoonen. Men hoorde 
de stemmen der wedders die aan malkander 
voorstellen deden.

Een der strijders was een zwarte Syriër. 
Hij scheen den palm der zege te zullen 
wegstrijken. Zijn tegenstrevers, een inboorling 
van Germanië, verflauwde en week. De Syrische 
bevolking sprong op van vreugde en juichte 
luid, toen zij het wit kleed van den vreemde
ling met donkerroode kleur zag geverwd. De 
Germaan gevoelde insgelijks dat weldra voor 
hem alles zou gedaan zijn, wist hij door de 
eene 0( andere wanhopige poging zijnen vijand 
niet neder te vellen. Dit zal hij dan ook doen.

Opeens ontbloot hij de linker zijde van zijn 
lichaam De Syriër bemerkt het en valt met 
woede op den Germaan aan, wanende hem in 
den »rond te slaan. Deze, gezwinder dan de 
wini, springt ter zijde. Het zweerd van den 
Syriër brengt hem eene lichte wonde toe. Maar 
deze, uit oorzaak van den geweldigen slag,

hoofd aan hun verbittering en zei kort weg dat 
de katholieken niet zouden on niet mochten toe- 
geven zoolang dj vrijheid van den arbeider niet 
zeker staat.

Vandevelde riep dan : Weet ge wel dat we 
maar minister geworden zijn op voorwaarde van 
de afschaffing van art. 310. en dat wij er van 
onder trekken zoo gij ons voorstel niet aanveerdt.
— De goê reize riep er een katholiek.

Ja de goê reize ! ’t Land zal zooveel te beter 
bestuurd worden ; de socialisten leiden het naar 
den dieperik. Hadden zij nooit aan ’t bestuur 
gerocht, ’t ware zooveel beter geweest.

Jamaar, en ziet eens die pretentie. Wij en zijn 
maar minister geworden op die voorwaarde, ’ t is 
zooveel als zeggen : ge moogt dat wel toegeven 
uit dankbaarheid voor ons! Peist dat een keer !...

’t Is ’t eerste onweder in de Kamer, maar ten 
zal het laatste niet zijn. Er zullen vele brandpunten 
op het tapijt komen. De katholieken moeten maar 
zien dat ze stand honden — vroeger vielen ze te 
flauw. Zetten de socialisten nog meer op den neus, 
dan moeten de katholieken maar dien neus afslaan. 
De socialisten schreeuwen en huilen ; de katholieken 
moeten handelen en gebieden.

Ik rook Cigaretten
The Trefoil 
God seave the King 
Gold Star

T e  b e k o m e n

bij A. 03 GazelleVyn3ke
Roussalareslraat, 109-1 l i ,  1SEGHEM

De nieuwe Belastingen.
OP H S T  I N K O M E N .

Het vorig stelsel van belastingen is geheel af
geschaft. Nu, met da nieuwe wet, en bestaan er 
noeh persoonlijke belasting meer, noch grondbe
lasting, noch landbouwerspatent, noch opcentiemen 
voor provincie of gemeente. Dat alles is vervangen 
door eene nieuwe soort belastingen die ze noemen : 
Belasting op het inkomen.

Deze belastbare inkomsten worden ingedeeld in 
drie deelen :

1. Inkomsten van onroerende goederen.
2. » » roerende »
3. » » 'beroop
Daarover nu een woord uitleg.
1. Inkomsten van onroerende goederen ’t is te 

zeggen van eigendommen, land, gebouwen.
De belasting bedraagt 10 ten honderd op de 

eigenlijke pacht of de vermoedelijke pacht.
Voor huizen of gebouwen wordt het zesde deel 

van die huurweerde afgerekend en is vrij van lasten 
omdat dit zesde deel moet dienen tot het regelmatig 
onderhoud van het gebouw.

Toepassing :
1. Gij zijt eigenaar van een stuk land dat gij 

zelf gebruikt of dit gij verpacht. De huurweerde 
is_ of wj)rd£^aschat op 500 fr. — Ge moet beta
len 10 %  Toasting, dus 50 fr.

2. Ge zijt eigenaar van een huis dat gij zelf 
bewoont of dat gij verpacht. De huurweerde is of 
wordt geschat op 300 fr. — Het 6a is 50 fr. die 
niet belast worden. Er blijven 250 fr. te belasten 
aan 10 °/0, dus ge moet betalen 25 fr.

2 . Inkomsten van roerende goederen dit zijn 
hier allerhande weerden in geld, in papier, in ma- 
chienen, in lanlbouwgetuig enz. b. v. actiën, obli- 
gatiëa, hypotheken, kapitalen die zitten in fabrieken, 
in hofsteden, in banken enz.

Dat alles geeft een zeker inkomen. Deze inkom
sten worden ook belast’ 10 ten honderd.

Hierain w>rdt nu eene uitzondering gemaakt : 
De Bfis ch e  weerden : Belgische rent, de schat- 
kistoons, ere'lit, o.nmunal, de stadsloten worden 
maar belast 2 % .

Toepassing.
1. Ge bezit 2030 fr. schatkistbons; ze geven 

5 %  inkomen ge ontvangt d is jaarlijks 100 fr. kroos. 
Op deze som 100 fr. moet ge 2 fr. belasting 
betalen.

2. Ge begaat eene hofstede. Uw peerd, uwe koeien, 
uwe wagens en karren en ploegen enz., dat alles 
te zamen bedraagt bij voorbeeld eene weerde van

heft voorover. De Germaan neemt deze gele
genheid te baat om zijnen .tegenstrever het 
zweerd dwars door het lichaam te jagen. Menige 
toeschouwers juicht de kunstgreep van den Ger
maan toe ; allen staan verbaasd en kunnen 
schier hunne oogen niet gelooven. De overwin
naar rukt met geweld zijn zweerd uit het 
lichaam van zijnen tegenstrever en heft het ia 
de hoogte, rookend van bloed.

De gekwetste gladiator valt op den rug ; hij 
tracht zich op den ellebojg te heffen, en schijnt 
de bermhertigheid der aanschouwers af te snoe
ken. Maar deze juichen over de zegepraal van 
zijnen vijand, en geven geen a^ht op den ster
vende. Nog eens heft de Syriër zijne oogen ten 
hemel, rilt, en sterft. Nu wordt een ezel in 
de strijdplaats gedreven slepende na zich eene 
lange koord, aan welker uiteinde een haak is 
vastgehecht Deze haak wordt in het lijk ge
slagen en de ezel sleept den gladiator weg. 
Daarna wordt de grond met versch zand be- 
stooid, en de aanschouwers beginnen opnieuw 
te ademen.

Hierop volgt het gevecht van den netdrager 
tegen de zweerddrager.

De^eerste werpt zijn net uit om den zweerd
drager er in te vangen, maar eilaas ! hij mist 
zijn doel. Vlugger dan een hert, springt hij 
naar het net toe, raapt het op, en loopt het 
strijdperk rond. Zijn tegenstrever zit hem op 
de hielen met het bloote zweerd in de vuist. 
Kan hij den netdrager krijgen deze schiet er 
het leven bij in. Edoch daar is geen gevaar 
voor. Want de netdrager schijnt eerder te vlie
gen dan te loopen, en laat den zweerddrager 
verre achter zich. Middelerwijl tracht hij de 
plooien van de net te vergaren om een twee
den worp te doen.

Op hetzelfde oogenblik verschijnen twee stoute 
vuistvechters. Hunna h«ndtrr steken in lederen

20 000 fr. Deze weerde wordt verondersteld op te 
brengen, een inkomen te geven van b. v. 5 °/„ : 
deze intrest ware dus L000 fr. Hewel op deze 1000 fr. 
inkomen wordt er 10 °/„ belasting gelogd, dus go 
moet betalen 100 fr. lasten

3 Inkomsten van beroep o f bedrijf.
Ge zijt fabrikant, landbouwor, winkelier, genees

heer, onderpastoor, timmerman, schoenmaker, notaris, 
apotheker enz. Ge hebt een beroep, dat is uw 
bedrijf. Nu dat beroop wordt verondersteld winsten 
te geven; on deze winsten zijn ofwel vast, zeker 
kunnen gekontrolleerd zijn, ofwel vertnoedelijk, te 
schatten.

Deze vermoedelijke ;winsten worden geschat op 
het dubbel van de huurweerde of pacht. Du? een 
landbouwer die 1000 fr. pacht, wordt verondersteld 
2000 fr. winsten te doen.

Nu, op die winsten of beroepsinkomsten worden
2 ten honderd lasten gelegd voor de eerste 3000 fr. 
en 2.50 fr. ten honderd voor de volgende 3000 fr. 
en 3 ten honderd voor de volgende 3000 fr. enz. 
(een halven frank verhoogen per bijkomende 3000 fr ) 
tot aan ten hoogate 10 “/„.

Maar van deze belasting zijn vrij al deze die
1 •/ last van huisgezin dragen en 2•/ niet meer dan 
3000 fr. winnen.

Toepassing.
1. Een landbouwer pacht 1500 fr. Zijne beroeps

inkomsten. worden dus geschat r»p 3000 fr. Maar, 
is hij vader van famili^hij en^betaalt* geene be
lasting op het inkomt 08 'f<”>fü* hij geen last van 
familie dan betaalt liij f10 %  dus 3 ) fr. lasten 
van beroepsinkomsten.

2. Iemand doet jaarlijks of wordt vermoed te 
doen eene winst van 8000 fr. Hij moet als belasting 
betalen : voor de eerste 3000 fr. 2 °/« dus 60 fr. 
voor de tweede 3000 fr. 2.50 %  dus 75 fr. voor 
de derde reeks 3000 fr. (die maar 2000 fr. bedraagt) 
3 %  dus 60 fr. Dat is te zamen 60 fr. +  75 fr. 
+  60 fr. =  195 fr.

SOGIALISMUS.
Ter gelegenheid van het vijfde Kongres der 

katholieken van het Fransche Bisdom Agen, heeft 
de Bisschop, Mgr. de Vauroux, een Herderlijken 
Brief gericht aan de goloovigen van zijn Bisdom. 
Daarin komt eene zeer juiste beoordeeiing voor over 
do leerstelsels van het révolutionnaire socialism. 
Mgr. de Vauroux zegt, ouder andere :

« Leest de verhalen die de ooggetuigen van de 
bolchevistische revolutie ons meêdeelen. Ze zullen 
u zeggen hoe het socialism in volle koelbloedig
heid, dat terroristisch socialism welke zekere Fran- 
schen weigeren te laken, zijne tegenstrevers woet 
te bestrijden. Da uitmoording in massa, de plun
dering, wreedheden en gruwelen van allen aard, 
ziedaar zijne middelen om de aarde iti een paradijs 
te veranderen, De diktatuur van het proletariaat 
moet gobouren op een grond die mot bloed door- 
weekt is; zij kan slechts leven als de dood en de 
puinhoopen het ontdoen van de mededingingen die 
zijne vrijheid belemmeren.

« De socialistische school aanziet, overigens, alle 
eigendom die niet rechtstreeks door eigen werk 
verworven is, als een weerzinwekkend misbruik. 
Inderdaad, hij die iets bazit door erfenis, geniet 
een VOörrectlt"On—rjr tnre1it, -trijg erYrrlg-, dn grondwet 
van de gelijkheid. »

Da Prelaat doet vervolgens uitschijnen; dat de 
Kerk zich op hare hoede moet stellen tegen de 
ontketening der lage betrachtingen en ran den 
hoogmoed. Zij kent al te goed de manschelijke 
natuur en de geschiedenis om onze eeuw niet te 
waarschuwen tegen den zucht naar weelde, tegen 
den overdreven smaak voor vrijheid en tegen het 
ikzuchtig genot. Hoe hoog de mensch ook stijge 
op de ladder der beschaving, toch heeft hij altoo3 
voor plicht te weerstaan aan den maalstroom waarin 
het leren hem zou kunnen meesleuren.

Het tafereel over het socialism, door den Fran- 
schen Bisschop afgemaaid, is in treffende kleuren 
naar de volle werkelijkheid geschilderd. Nu het 
voor niemand meer een geheim is waar het socialism 
naartoe wil, is het ook eeae plicht voor de leidende 
standen de massa voortduren! te waarschuwen en 
voor te lichten. Wie den vijand in den grond kent 
en op de hoogte is van zijne bedoelingen, zal hem 
ook des te beter weerstaan en zijne plannen kunnen 
verijdelen.

DeJBelgische socialisten staken ook de bolche- 
visten in den Hemel. De mond spreekt waarvan 
het hert vol is.

handschoenen, waaraan ijzeren platen zijn vast
gemaakt. Dit wapen in eene afgerichte vuist 
is meesttijds doodelijk. Zij beginnen aanstonds 
te worstelen, en trekken de aandacht van een 
deel der aanschouwers op zicht

Maar het hachelijk oogenblik, waarop het 
ander gevecht zal eindigen, nadert. Opeens 
keert de netdrager zich om ; zijn vijand is 
dicht bij hen. Nu werp nij hst net over het 
hoofd en de schouders van zijn tegenstrever, 
en vangt hem gelijk eenen visch.

De overwinnaar kijkt om zich heen ; de aan
schouwers zijn misnoegd over het gebrek aan 
bedrevenheid, die de krijgsman getoond heeft; er 
is geene genade voor hsm. Allen zwijgen en 
heffen den duim omhoog. Ds Stadhouder geeft 
het teeken, en den drietand wordt in het lichaam 
geslagen van het slachtoffer, dat zich ijselijk 
wringt en herwringt Da lucht weergalmt van 
woeste kreten van toejuiching en voldoening.

Ter zelfder tijd is het vuistgevecht insgelijks 
ten einde De schedel van een der stiijders 
werd door zijnen tegenstrever gansch verbrijzeld.

« Ik hoop, dat wij bloediger gevechten zul
len zien, » zegde Eucrates aan zijne moeder ;
« wel ! te Rome, heb ik hooren zeggen, drijft 
inen somwijlen in het strijdperk meer dan 
honderd gladiators. »

« Ja, » antwoordde zijn oom Cornelius, * maar 
gij moet u herinneren dat wij te Rome niet 
zijn. Eene koloniale stad mag maar'hopen Rome 
slechts van verre na te volgen. En toch zal 
het spel weldra meer belang verwekken Er 
zijn immers verscheidene misdadigers en ontsnap
ten tot de beesten veroordeeld. »

* En zij verdienen het, » zeide Eu:rates ; « ik 
zou mijn slaaf Juba eens wille.i zien vluchten, »

Het gevecht der ruiters wekte nu de oplet- 
tenheid der sprekers. Dezen, zooals wij hooger

ALLERHANDE.
Over jaarmarkten.

Brussel houdt dit jaar eene jaarmarkt of jaar
beurs, die zal ingericht worden volgens de groote 
en beroemde jaarmarkten van Londen, Lyon, Utrecht 
en Bazel.

Da jaarmarkten dagteekenen van in don aloude 
tijden on vonden hunnen oorsprong in godsdienstige 
plechtigheden. De groote kertelijke feesten trokken 
het volk van geheel den omtrek tot den tempel 
Gods, en de kooplieden namen de gelegenheid te 
baat om rond de kerk hunne koopwaren aan te 
bieden. Da menigte vond het goad zich alsdan te 
voorzien van allerhande kleedingstoffen en voor
werpen, die anders zeer moeilijk te krijgen waren 
daar er te dien tijde zear weinig middels van 
betrekking en vervoer waren.

Reods vóór Christus’ tijd bestonden de jaarmarkten 
in ’t Westen en in 't Oosten. Men zegt zelf* dat 
de apostelen daarin ook gelegenheid zochten tot 
het verkondigen van het Evangelie.

Vóór de Fransche omwenteling.
Langen tijd behielden de Koningen zich het recht 

eene jaarmarkt in te richton.
Binst de middeneeuwen t#lde Frankrijk de ver- 

maardsto jaarmarkten Eene der voornaamste was 
.jtilie van Js-Liitr= Deny s te Paris; ze dagteekent van 
J lrèt jaar 6'2»Si wierd ingeri'cht door KoningDagobert.

In Belgie ook bestonden er boroem,de jaarmarkten, 
gekend als foires flamandes, vlaamsche jaarmarkten. 
De bijzonderste waren die van Thourout dagtee- 
kenend van ’t jaar 958'; die van Kortrijk en Brugge, 
uit de jaren 1200. Gent, Antwerpen en Brussel 
kregen ook hunno jaarmarkt in de vijftiende eeuw.

De jaarmarkten uit onze streken verdwenen meest 
al in de achttiende eeuw, en wierden in de negen
tiende vervangen door de wereldtentoonstellingen 
die nu ook veroordeeld ; zij n om will« van de groots 
onkosten.

Nochtans voor de nijverheid is het alleszins voor- 
deelig en zelfs noodig dat tentoonstellingen plaat» 
hebben ten einde de nieuwe voorbrengsels uit alle 
streken te laten kennen en meer uitbreiding te 
goven aan den handel. Daarom is hot dat de jaar
markten weerom mode worden.

De jaarmarkt van Brussel zal plaats hebben van 
den 4 tot den 21 April.

V L IE ä M A -Ü H E S N T E t f .
Het luchtverkeer heeft zich binst den oorlog 

buitengewoon ontwikkeld en man zei dat na den 
oorlog de luchtreizen reuzenstappen zouden doen.

Maar dat en is sedert de.i oorlog niet bewezen.
Binst den oorlog werd er op de kosten niet 

gekeken. Nu ziet men dan werkelijken prijs in 
Benzine en olie en motoren worden nu in rekening 
gebracht.

Het tariet voor Londen-Paris bedraagt per persoon
21 pond sterling! (dat is zoudor wisselkoers te 
rekenen 25 fr.X-^5 =* 525 fr.)

Zulko reisjes blijven dus luxe, en de vliegtuigen 
zullen geene concurrentie doen aan den spoorweg.

Dat er uitzonderingen zijn is wel te verstaan. 
Een Fransch koene vliegster, is dezer dagen met 
een vlieger-luitsnant getrouwd, en de jonggehuwden 
hebben hunne speelreis per vliegtuig ondernomen, 
naar Spanje.

Zulke gevallen blijven uitzonderingen.

OORLOGSSCHADE.
Voor weerden gestolen of verloren tij lens den 

oorlog.
De belarighebben len kunnen alle inlichtingen 

bekomen bij het ministerie van economische zaken 
7 Madou plaats, Brussel.

Bij de Slagvelden.
De frontstreek werd verleden jaar bezocht door 

duizenden en duizenden manschen !
Maar met den aanstaanden zomer zal het 

nog wat anders zijn : De Amerikanen komen dan 
de fronten bezoeken ! En zij, ze doen het altijd 
in ’t groote. Weet ge wat zo nu doen te wege?

Ze zullen hotels, restaurants bouwen in de front
streek, en automobieldiensten inrichten om alzoo 
het reizen en het verblijven in die streken to
vergemakkelijken. Tot het uitvoeren van die plannen

hebben gezien, zijn verblind. Eena lange schater- 
Iach ging op onder de menigte wanneer deze 
ongelukkigen elkander trachtten aan te vallen, 
of zich tegen elkanderen verdedigden. Over 
hunne standplaats moesten zij oordeelen op het 
gehoor of enkel door het kletteren der wapenen. 
Edoch een der strijders viel aldra uit den zadel. 
Ditmaal zijn de toeschouwers tot genade ge
negen ; hij ontsnapt dan ook aan de dood.

De aanschouwers werden nu meer en meer 
aangehitst. De verwachting en het ongeduld 
waren tot het uiterste gestegen, wanneer de 
uitroeper, die naast den Stalhouder stond, 
schreeuwde :

* Brengt de misdadigers en de beesten. »
Alsdan verschenen de gevangenbewaarders, 

zes ongelukkige, ellendige manschen medeslee- 
pende; zij waren schier naakt; slechte een 
laken rok omvouwde hun de lenden.

Daar, voor hen, stond de dood onder haren 
afschuwelijksten vorm, en zij wisten het, de 
rampzaligen. Koude zweet perelde op hun voor
hoofd. En rondom, ineengedrongen op de breede
trappen van het Amphitheater, zagen zij dui
zenden en duizenden meeloogenlooze menschen, 
die innig verlangden zich té vergasten aan 
hunnen doodsstrijd

Daar verdrong zich het puik van Antiochië : 
ouden en jongen, knapen en meisjes, vaders 
en moeder, zij waren er allen. Wanneer men 
het Amphitheater, en vooral de zetels rond den 
L?fatus overschouwde, was men, als 't ware 
verblind door de schitterende kleuren der man
tels en de flikkering der juweelen. Men zag 
er allerliefste wezentjes, teedere betooverende 
vrouwen, kloekgebouwde mannen Maar eilaas ! 
de dorst naar bloed verteerde hun het ingewand. 
Zij snakten naar ontroering, en vonden er hier 
in deze menschenslachterij.

Wordt voortgezet.



werden reeds verschillende comiteiten ingericht en 
meer dan 30 millioen franken te hunner beschik
king gesteld. ■ ,

Een Kloosler-gevangenis.
Een socialitisch blad uit Weenen schrijft eau 

merkweerdig artikel over een klooster ingericht tot 
gevangenis voor slechte vrouwen in de nabijheid 
van Weenen.

En het treffendste uit dat artikel is dit dat die 
groote strafinrichting staat niet onder de leiding 
van een strengen gevangenbewaker, maar onder het 
liefdevol bestuur van de moeder-overste van het 
klooster van den goeden Herder.

Deze overste en hare onderhoorige zusters weten 
met de 150 gevangenen zoo wel om te springen 
dat er daar nóóit een man móet tusschenkomen. 
Toen er in al de andere gevangenissen opstanden 
uitbraken, was het in deze vrouwengevangenis peis 
en vredo.

Ook, moeder-overste spreekt nooit van hare ge
vangenen of misdadigsters maar van hare kinderen.

Moesten de socialisten het Katholicisme van dicht
bij kennen, ze zouden dikwijls verbaasd staan 
over zijn werk. ___

Hcropbeuw van Yper
Het platgeschoten Yper zal uit zijne puinen 

verrijzen.
De Engelschen zouden wel willen den puinhoop 

der stad behouden in zijn tegen woordje;’ staat 
om een nieuwe stad in de nabijheid op te'bouwen.

Doch de Yperlingen willen het anders. Ze willen 
hunne stad in haren ouden vorm hersteld zien.

De plannen van de oude hallen en van de schoone 
Sint-Maartenskerk bestaan, en de steenen zijn er 
ook nog

Daarbij is het geheele ondergrondsche net van 
riolen, kelders, waterleidingen ongeschoneen. Welk 
reusachtig kapitaalverlies ware ’t niet dat alles 
onder de puinen ongebruikt te laten.

En de oude bewoners houden aan hun eigen 
grond.

Yper wordt herbouwd ! ’t Schoone Yper'van weleer!

Belgisch krijgsmateriaal in Holland,
Bij don aftocht uit Antwerpen, in 1914, voer

de een deel onzer troepen, die de Nederlandsche 
grens o verstaken, eene aanzienlijke massa krijgs
voorraad inede, bestaande in geweren, ammuni
tie, allerhande voertuigen en eenige kanonnen. 
Dit materiaal werd samen met de Belgische 
manschappen geïnterneerd.

De Holiandsche regeering heeft thans besloten 
dat alle geïnterneerde krijgsvoorraad mag terug
genomen worden door de landen waaraan 
dezelve toebehoort.

Er wordt uitzondering gemaakt voor het 
vlottend materiaal, namelijk eenige Duitsche 
onderzeeërs over wier lot later zal beslist worden.

De Olympische speien te Antwerpen
Vier en dertig natiën zullen deelnemen aan 

de Olympische/ spelen, die weldra te Antwerpen 
zullen plaatsgrijpen, namelijk: Midden Amerika, 
Argentina, Australië, Canada, Chili, Denemarken, 
Egypte, Ecuador. Spanje, Vereenigde-Staten. 
Finland, Frankrijk, Engeland, Griekenland, Hol
land, Italie, Japan. Luxemburg, Mexiko, Mona
co, Noorwegen, Nieuw Zeeland, Peru, Polen, 
Portugal, Ruinenië, Rusland. Servië, Zuid-Afrika, 
Zweden, Zwitserland en Tcheko-Slovakië.

3 5  Millioen Dooden
Sedert 1914 heeft Rusland 35 millioen menschen- 

levens verloren door den oorlog tegen Duitschland, 
door den oorlog in het eigen land of burgeroorlog, 
door den hongersnood en de ziekte. Dat maakt dat 
in vijf jaar tijd Rusland het vijfde deel van zijne 
bevolking verloor, !

Slaapwagens als Hotel.
In Berlijn begint men nu slaapwagens te ge

bruiken otn logement te geven aan roizigers. In 
de groote staties worden zulke wagens opgesteld. 
Ze zijn verwarmd en electrisch verlicht en men 
kan daar ook een ontbijt krijgen. Alzoo zijn er 
eiken avond 600 plaatsen beschikbaar.

Z I L V E R M I J N E N .
De grootste zilvermijnen der wereld worden gevon

den in Mexico. Klein en groot meêgerekend, schat 
men het aantal mijnen op meer dan 10000.

Daaruit en mag men niet besluiten dat Mexico 
een rijk land i«. Neen, het tegenovergestelde is 
waar, ’t gaat zelf zooverro dat de mexikaansche re
geering hare staatsschuld nooit kan afkorten noch 
hare rente betalen. De oorzaak daarvan ligt hierin 
dat het werk ontbreekt en slechts eenige mijnen 
worden uitgebaat.
’t Is overal hetzelde : ’t is het werk dat den 

persoon en het volk rijkdom verschaft

Vrijstelling van Belastingen.
M. Delacroix, minister van financiën, heeft aan 

da bestuurders der belastingen eenen 'omzendbrief 
gestuurd, wa»rin hij onderrichtingen geeft om 
niet enkel verlangingsterinijnen toe te staan, maar 
zelfs ontslaging van belastingen aan zekere per
sonen en in zekere belangwekkende gevallen.

« Werden namelijk toegelaten om bij uitzonde
ring het voordeel te hebben van een ontslaging 
of van een vermindering van de persoonlijke be
lasting, de belastingschuldigen die door overmacht 
beroofd werden van het gebruik van hun woning 
gedurende een gedeelte van het jaar, alsmede de
genen wier gemeubileerde huizon onbewoond bleven 
of werden bewoond door vluchtelingen, gebruikt 
door liefdadige werken, militaire of burgerlijke 
beambten der oorlogsvoerende natiën enz.

« Dezelfde ontheffing mag verleend worden aan 
de belastingschuldigen, die door een bewijsschrift 
van hun patroon zullen bewijzen dat zij beroofd 
waren van hunne inkomsten gedurende een deel 
van den oorlogsduur. Wat degenen betreft die zullen 
bewijzen dat zij slechts een gedeelte bekwamen 
van hunne gewone inkomsten, zal de vermindering 
van belasting toegestaan worden in evenredigheid.

Bedoeld voordeel zal nochtans niet verleend 
worden aan belastingplichtigen, eigenaars van 
onroerende goederen met minstens 1000 fr. kadastraal 
inkomen, evenmin als aan hen die ’t zij ze lf ,’t zij 
door toedoen van leden van hun gezin, bij voort
during een slijterij hebben waargenomen, na een 
winstgevend beroep of handel hebben uitgeoefend.

De twee “ Georges ,, uit Frankrijk.
De twee vermaardste Franschen zijn nu Georges 

Clemenceau, den eersten minister en Georges Car- 
pentier, den sterken bokser !

Beiden behaalden een nationale overwinning ! 
De oude Georges op de Duit&chers, en de jonge 
Georges op! den Engelschen-, kampioen Beckett. 
Clemenceau was een jaar aan ’t werk, en Carpen- 
tier slechts vier en zeventig [seconden.

Moesten ze nu vragen wie do populairste man 
van Frankrijk is, clemenceau zou nog moeten on
derdoen voor Carpentier ! Dat zijn nu zulke tijden !

Steen bakkerijen .
Holland is getroffen ;door eene ramp die het 

bijkans onmogelijk zal maken in de eerste jaren 
eenigzins in den woningnood te voorzien.

In verschillige deelen van Holland heeft het water 
eene hoogte bereikt van die sedert'1883 niet meer 
gekend was, en de steenbakkerijen, gewoonlijk 
voor overstroomingen behoed door de omringende 
kaden, zijn’ nu onder water. In andere jaren 
waren de steenen te dezen tijde van ’t jaar reeds 
afgewerkt. Nu liggen de fabrieken met ongebrande 
steenen omdeswille van ’t gebrek aan brandstof 
door do schippersstaking en den kolennood.

Het opkomende water, dag aan dag wassend,
. heeft de witgloeiende ovens met millioenen stoenen 
vernield. Overal" bezweken do kaden. Zelfs geheele 
fabrieken staan onder.

De Holiandsche steenbakkers schatten het verlies 
op goed 100 millioen ongebakken steenen en nog 
25 tot 30 millioen gebakken steenen. Ze voorzien 
ook de totale vernieling van een groot aantal 
fabrieken.

Den vollen omvang van die ramp en zullen ze 
maar kennen met den zomer, maar dit is reeds 
zeker dat de woningbouw vertraagd is en misschien 
lam ligt.

Socialisten tegan Socialisten.
De socialisten zijn meester in Duitschland. Maar 

tegen die socialistische regeering komen er andere 
socialisten geweldig op, bijzonderlijk de Commu
nisten. Deze laatste ^hadden nu komplot gemaakt 
tegen de eersten, ’t Is op tijd nitgekomen en seffens 
werden de leiders van die samenzvveering gevangen 
gezet. Eu het onderzoek bracht de regeering in 
’t bezit van de plannen hunner vriendjes.

Volgens die plannen moost er den 15 Januari 
een algemeene werkstaking uitbreken. Den 16 zouden 
ze dan den Rijksdag of Duitsche Kamer in de 
lucht doen springen. Vo'ór den 19 Januari moesten 
al de Duitsche regeeringsoversten gevangen zitten.

Goê vrienden, die socialisten, niet waar ?

Het Programma der Solchavisten.
De Amerikaansche Regeering is ^ezig met de 

vijanden der samenleving onschadelijk te maken. 
Bij hare jacht op de Bolchevisten heeft zij een 
manifest gevonden dat in Rusland was gedrukt 
en dat schrikkelijke dingen voorspelt:

Eerst moet de ontevredenheid worden aangestookt, 
dan moeten stakingen worden uitgelokt, en daarna :

Als dan de revolutie daar is, moeten alle voort- 
brengst,middelen en alle voorraden w ordon in bo- 
slag genomen en de arbeidsklasse aangesteld tot 
meester. De gevangenen moeten in vrijheid gesteld 
worden, de polities verjaagd, alle papieren van eigen
dom vernietigd. De politiebareelen moeten in de 
lucht springen en de officieren moet men doodschieten.

Bij dit werk van verwoesting moeten wij mee- 
doogenloos zijn. Ten slotte zal dan « de schitterende 
figuur ontstaan yan den mensch zonder God. Want 
wij haten den godsdienst. » — Dat moet ons toch 
doen lachen : zij en zullen God niet vinden, maar 
God zal hen wel vinden.

9e schok van Zaterdag avond.
Zaterdag laatst rond 7 ure ’s avonds was er 

iets dat geheel Iseghem lijk deed schudden. Wat 
was het ? Eene schrikkelijke ontploffing van mu
nitie die geladen stond bij de statie te West- 
Roosebeke, De schok was zoodanig geweldig dat 
er zelfs te Rouselare ruiten aan stukken vielen. 
Te Iseghem voelden we den schok en hoorden we 
een dof gerucht

D B  S T O R M .
Binst het stormweder van verleden week waren 

een prinske van 9 jaar oud en een prinseske ook 
van 9 jaar aan het spelen in het park van de 
prinsen de Croy te Roeulx in ’t Henegouwsche. Al 
met eens werd een boom ontworteld die op de 
spelende kinders viel. ’t Prinske werd erg gekwetst, 
maar ’t Prinseske was op den slag dood.

De Belgische maalboot “ Pieter de Cuninck,,
die regelmatig over en weer vaart tusschen Oostende 
en Dover werd binst zijnen terugkeer naar Oostende 
den Zondag achternoen ook door den storm over
vallen. De zee was buitengewoon onstuimig, bij 
zoo verre dat op een oogenblik het schip omme- 
sloeg en verschillige minuten op de zijde bleef 
liggen, ’t Was natuurlijk al overhoop gesmeten 
dat op het schip was. Vele passagiers werden 
gekwetst ea eenige werden over boord in zee ge
worpen op redding en was er niet te peizen.

De “ AFRIQUE „.
Verleden week spraken wij yan een fransch 

schip « Afrique » dat verging m den atlantischen 
oceaan met zijne 300 passagiers. Onder deze 
schipbreukelingen zijn ook een Bisschop mission- 
naris Mgr Jalobert en 17 priesters missionarissen 
en eene kloosterzuster. Deze waren allen op weg 
naar hunne missiestreek in Afrika

De Keizer aan den arbeid.
Door den hoogen waterstand van den Rhijn 

wordt het kasteel Amerongen waar de gevangen 
Keizer verblijft, ook door het water bedreigd. Met 
deel moeite tracht men het gevaar nog te keeren 
voor de kade rond het kasteel op te hoogen. 
Zaterdag namiddag was de Keizer zelf hard aan 
den arbeil. Wanneer het water nog eenige centi* 
meters stijgt, gaat het over de kade en stroomt 
het de benedenste verdieping van het kasteel binnen.

Misschien moet die kerel nu ook dat kasteel 
ontvluchten !

Sie mussen arbeiten !

Opkooperij van Kolen.
Een bestuurder-beheerder eener koolmijn en 

zijn rekenplichtige aangehouden.
Eenige tijd geleden werden aanzienlijke stocks 

kolen bij zekere Antwerpsche handelaars aan
geslagen, die ermede woekerden.

Al deze stocks werden op bevel van het ge
recht aangeslagen ; een streng onderzoek werd 
ingesteld in de Borinage, waar nu twee per
sonen zijn aangehouden, die verdacht zijn in 
de woekerzaak eene helpende hand te hebben 
geleend.

Ook de Antwerpsche handelaars werden op 
de pijnbank gezet, gezien zij een overdreven 
prijs voor de kolen vroegen, en daarover uitleg 
moesten geven.

Zij hebben nu verklaard dat de koolmijnen 
hen de kolen verkocht aan 20 frank meer per 
ton dan de prijs vastgesteld door de w et; het 
is te zegden dat in plaats van 70 frank de ton 
tïooals vastgesteld werd door de wet, zij in de 
koolmijnen 90 fr. per ton moesten betalen.

Om kolen te hebben moesten zij dus de kool- 
mijnbazen uitkoopen.

De parketten van Antwerpen en Bergen zijn 
Vrijdag laatst te Hornu afgestapt en hebben 
langdurig den bestuurder-beheerder van de kool
mijn ■> Grand-Buisson » ondervraagd.

Na een eerste onderzoek der boeken, stelde 
men dadelijk vast dat de verkoop van kolen 
gedaan aan de Antwerpsehe handelaars inge
schreven stond aan 70 Ir. de ton, maar dat 
de berekeningen gedaan waren op 90 fr.

D-i bestuurders van de koolmijn beweerden 
dat zulks een misslag was. Niettemin heeft het 
parket den bestuurder-beheerder M. Lucien Bohé 
en M. Uly.se Dieu, rekenplichtige, doen aan
houden eil in hat gevang doen opsluiten.

Weerde van 1 Pond Sterling
(Engelsche Munt).

In Vredestijd vo'dr den Oorlog was 1 Pond Ster-
ling daaromtrent 2-5 Franken weerd. Nu is het
Pond Sterling, daaromtrent weerd, tegenover :

MUNTEN EENHEID.
Algiers 48 Franken.
Argentina 10 Peso.
Belgie 43 Franken.
Bolivia 12 Bolivanos.
Brezilien 16 Milreis.
Bulgarien 240 Leras.
Guate'mala 240 Pesos.
Nicaragua 120 Cordobas.
Costa Bica 10 Colon.
Chilien 27 Pesos.
China 3 Taels.
Cuba 4 Dollar V. S.
Tcheco-Slovakieu 240 Kroonen.
Denemarken 22 Krooners
Dominikaansche Republiek 4 Dollars V. S.
Escuador 10 Sucres.
Frankrijk 48 Franken.
Griekenland 26 Drachmas.
Haiti 120 Gourden.
Holland- 10 Guldens.
Italien 50 Liren.
Japan 8 Yens.
Montene'gro 24 Perpers.
Noorwegen 19 1/2 Kronen.
Palestina 97 1/2 Piasters.
Persien 10 Tomans.
Polen 230 Marken.
Portugaal 12 Escuados.
Roumenien 140 Lei.
Busland 200 Roubels.
Serbien 332 Dinars.
Siam 13 Ticols.
Spanien 20 Pesetas.
Zweden 18 Kronen.
Zwitserland 20 Franken.
Tripoli 50 Liras
Tunisie 50 Franken.
Turkijen 400 Piasters.
Vereenigde Staten Amerika 4 Dollars.
Uruguay 4 1/2 Gouden Pesos.
Venuzuelien 27 Bolivars.
Oostenrijk 240 Kroonen.
Duitschland 240 Marken.
Luxemburg 240 Marken.
Panama 4 Dollars
Afrika 20 Shellingen.
Australien 20 Shellingen.
Canada 4 Dollars.
Indien & Ceylon 9 Rupees.
Egypten \ 97 1/2 Piasters.
Malay Staten 9 Dollars.
Nieuw-Zeeland. 20 Shellingen.

Hierbij ziet men welke landen door den oorlog
minst geleden hebben en rijk gekomen zijn ten
nadeele der in den oorlog betrokkene streken, zooals
Holland, Zwitserland, Spanien, Denemarken, Zweden
en Noorwegen, en de verschillige streken van Noord
Amerika

Priesterlijke benoemingen.
BISDOM BKUGGE.

Z. H. Mgr. de Bisschop heeft benoemd tot :
Pastor te Lisseweghe, E. H. Van Rietvelde, pastor

te Coolkerke, in vervanging van E. H. Van de
putte, overleden.

Pastor te Coolkerke, E. H. Vierin, onderpastor
te Moescroen.

Pastor te Slype, E. H. Lelieur, gewezen onder-
pastor te Wynckel St Eloi dd. pastor te Slype.

Pastor te Elverdinghe, E. H. Stome, onderpastor 
aldaar, in vervanging van E. H. De Nolf, die zijn 
ontslag geeft.

Pastor te Woesten, E. H. De Puydt, gewezen 
onderpastor te Boesinghe in vervanging van E. H. 
Maes, pastor benoemd te Lophem.

Onderpastor op St. Michiels, te Rousielaere, d«n 
E. H. Neirynck, almoezenier bij ’t Belgisch leger.

Onderpastor op St. Bartholomeus, te Moescroen, 
den E. H. Moulaert, gewezen leeraar aan het col
lege aldaar.

Onderpastor te Elverdinghe, den E. H. Vanden 
Weghe, coadjutor te Hoogstaede.

Onderpastor te Wevelghem, don E. H. Ghesquière, 
onderpastor op St. Antonius (Vuurtoren) te Oostende.

W Y N G  XEL-St-ELOI
Te verledene weke is er hier een retraite 

gepredikt geweest door den E. Pater Vanse- 
venant, Redemptorist, voor de H. Familie van 
mannen en vrouwen Het weder was goed, 
de sermoenen goed uitverkopen, en de oefeningen 
wierden gevolgd door een paar honderd mannen 
evenzooveel vrouwen. Z ij’ lukte dus allerbest. 
Dank zij den Heere.

STADSNIEUWS. 
Burgersbond.

Zondag avond hield de Burgersbond zijn 
eerste jaarlijksche algemeene vergadering in 
de herberg het « Damberd ». Eene wijziging 
in het reglement in de werking van den bond 
was sedert maanden door het bestuur beslist en 
werd aan de leden voorgesteld en na eene korte 
bespreking algemeen aanvaerd. Daarna gaf 
M. Jules Crochon eene schoone voordracht 
over de nieuwe wet op de belastingen, gepaard 
met verschillige voorbeelden van, toepassing 
volgens het nieuw stelsel. De aanwezige leden 
aanhoorden met belangstelling deze zoo schoone 
klare en nuttige uiteenzetting van dit zoo in
gewikkeld nieuw stelsel dat al de oude belastingen • 
zoo grondbelastingen, deuren, vensters, patenten, 
enz, vervangt. Het bestuur van den burgers
bond zal verders de leden op de hoogte houden 
van de mogelijke veranderingen die aan deze 
wet zullen toegebracht worden, en ten dienste 
staan van de leden om inlichtingen te geven 
nopens het toepassen van dit nieuw systeem 
van belastingen. Verders zal er groote en 
breede werking ontstaan tot het groepeeren 
van al de verschillige burgersbedrijven zooals 
winkeliers, ambachtsmannen enz. ten einde 
door saménspannen van eigen krachten de 
burgerij op te beuren tot haren vorigen wel
stand en de eerlijke plaats te geven welke haar 
in de maatschappelij toekomt.

Binnen eenige dagen zal volksvertegenwoor
diger Hoogleeraar Sap ons hierover eene nuttige 
en voordeelige conferentie komen geven, en 
’t zijne bijdragen om opbeuring van burgerstand 
te verzekeren.

G-emeenteraad.
In de zitting van donderdag 22 dezer moesten 

een Schepen on twee Kandidaten-Burgemeester ge
kozen worden.

Mr Jean Coueke werd Schepen gekozen.
Mr François Bral en Mr Jean Coueke werden 

gekozen tot Kandidaten voor het Burgemeesterichap.

O N Z E  K L O K K E N .
Volgens een geloofbaar heer gisteren vertelde, 

zouden onze klokken die do Duitscherg gestolen 
hebben uitgekomen zijn. Wat er ran waar is 
weten wij niet. Wie kan er ons daar beter orer 
inlichten. Dank op voorhand??

OPENBARE VENDITIE
van

Z W A R E  B O O M E N
in het A r d o y e  V e l d

VRIJDAG 6 FEBRUARI 1920 (St Amandsdag)
om 1 ura namiddag 

zal de Notaris DUPONT te Ardoye openbaarlijk 
verkoopen in de bosschen van het Ardoye- 
veld ten verzoeke van den Wel Edelen Heer 
Burggraaf dk Jonqhe D ’A rd o y e , te Brussel.

4 5  KOOPEN B O O T E N
waaronder : 1 beuk van 1 m. 80 omtrek ;

1 beuk van 2 m. 79 omtrek ;
2 kleine beuken, 1 meiboom en 
verschillige castanjeboomen van 
1 m. 25 tot 2 m. 21.

Vergadering nabij het Kasteel, op de hofstede van
ALFONS M ATTAN.

Comptant geld, 10 0 /j  voor kosten en verdere 
gewone voorwaarden.

ROOKTABAK ia pakjes ea bij ’t g e l i c h t  
bjj Ach. D K  GEZELLE-VYNCKE

Roiisäalarastraat, 109 111, ISEGHEM
Depot vart aile slach van steenen Pijpen

BULTIJN VAN INSCHRIJVING.
De ondergeteekende 

wonende t e _____________ .straat, nr

begeert een abonnement op de Chzette * De Isegh em n a ar » voor het jaar 1920. Bedrag 6  fr .

HANDTEEKEN,

i

I



E. D. liep hier donderdag avond dronke in stad, 
en kwam in opstand tegen da nachtwakers. Deze 
hebben den kerel naar ’t gevang geleid om hem 
daar den nacht te doen overbrengen en te doen 
ontnuchteren. Hij zal nu nog een proces erbij 
krijgen voor opstand tegen de politie.

Camille Terreyn vond vrijdag morgen eenen velo 
al den kant van den Abeele. De velo was in 
goeden staat en voorzien van licht en plaque. Dat 
is eerlijk zijn, gevonden goed alzoo aangeven.

CONGREG ATI EZ AAL.
Op Zondag 25 en Maandag 26 Januari 1920, 

gezellige bijeenkomst in den « Cinema » der 
Congregatiezaal. Vertooning van een drama in 
6 deelen en van een kluchtspel in 2 deelen.

intusschen spelen eenige liefhebbers van de 
«  Harmonie dér Congregatie » huune aange
naamste muziekstukjes.

De huisgezinnen, die begeeren bijeen te zitten, 
worden verzocht hunne plaatsnummers af te 
vragen in de Congregatiezaal den Zondag en 
Maandag tnsschen 11 en 12 of 1 en 2 ure.

Van af 6 1/2 uren worden overblijvende 
nummers verhuurd. — Elk plaatsbewijs kost 
1.50 frank, ’t Begint te 7 uren zeer stipt.

j \ ' _____________

B E N E V O L .
( Vervolg).

Soorten van Spiritisme.
De verschijnselen van het Spiritisme worden in 

twee hoofdgroepen verdeeld : Deze die meer van 
stoffelijken en deze die meer van geestelijken 
aard zijn.

I. Feiten van stoffslijken Aard.
Tot de eerste soort behoort het kloppen of voort

brengen van geluiden, soms zacht als een tikje, soms 
dreunend als de slagen van neu voorhamer op een 
aanbeeld. Die geluiden komen uit meubels, uit 
muren doch meestendeels uit t ifels. In dit laatste 
geval begint de tafel als vanziif te draaien, zij 
rijst wat omhoog en dan slaat met éênen pikkel 
op den vloer, ’t Gebeurt ook dat de betooverde 
tafel recht slaat en met zijnen éénen poot een der 
toeschouwers duchtig afranselt.

Andere keeren worden de meubels van de zaal 
door eene onzichtbare hand van hunne plaats weg
gesmeten en worden later vanzelf weer op hunne 
plaats gezet of aan den muur gehangen. Wat veel 
wonderbaarder is, 't is het rijzen van tafels tot 
tegen het plafond of het opstijgen van den medium 
zelf die zonder iemands hulp of zonder iets aan 
te raken, rondzweeft boven de hoofden der toe
schouwers. Op eene zitting gegeven door de beruchte 
medium Eusapia Paladino, zagen de toeschouwers 
eene groote tafel waar IQ kilo3 gewicht oplag van
zelf omhoog rijzen en 21 seconden lang boven den 
grond zweven. Andere gevallen worden verhaald 
van tafels die langszaam omho)g rezen, dan om
keerden, met den pikkel op het plafond klopten en 
dan voorzichtig op hunne oude plaats kwamen. 
Edm. Smid verhaalt dat de medium Egligton, bijna 
iedere vertooning begon met vanzelf omhoog te 
stijgen soms vertikaal tot aan het gewelf, soms 
horizontaal zoodat bijna al de aanwezigen door de 
voeten en beenen van deii medium werden aange
raakt. Eens schreef hij, horizontaal zwevende, zijnen 
naam op de zoldering. De geest dien Eglington 
opriep was Joey, die binst zijn leven clown was 
in nen cirk.

Tot diezelfde soort feiten behoort nog het aan- 
brengen, door onzichtbare wezens, van bloemtuilen, 
oranjeappels, vogels, vogelnestjes, verder het weg
nemen van geldstukken uit goed verzegelde dozen, 
het maken van knoopän in eene koord zonder 
einde enz.

Doch, onder oogpunt van stoffelijke feiten staat 
toch op den voorrang de verschijning van schim
men. Eerst kreeg men slechts handen te zien, 
soms voeten, soms een aangezicht; eindelijk ver
schenen heele menschen-gedaanten. Zoo liet de 
medium Dunglas Hoare bij Prof. Crookes eene schim 
verschijnen die met eene harmonica in de hand, 
al spelend door de zaal gleed. Doch, ver heyfc merk- 
weerdigste verschijning is'deze van nen geest die 
zegde Katie King te heeten, in haren tijd hofdame 
bij koning Karel I. Door toedoen van de vrouwelijke 
medium miss Florence Cook, verscheen de geest 
van Katie King, omhuld in een lang, wit, vlottend 
gewaad, gedurende drie jaar lang ; ze sprak, ging 
overendweer, wierd gephotographeerd zelf, samen 
met haar medium Cook.

II. Spiritische verschijnselen van geestelijken aard.
Ze worden aldus genaamd om wille dat de geest 

het verstand van een vreemd wezen meer en beter 
uitschijnt : ze bestaan eigentlijk in onbekende 
zaken kenbaar te maken.

Hier komt geen schim of geest te voorschijn. 
Alles wordt gedaan door den persoon van den 
medium zelf die schrijft of dient als eene soort 
spreekbuis voor den geeet. De medium verkeert in 
nen staat die ze trance noemen, soort v^n geexalteerde 
slaap, best te vergelijken met den nachtwandelslaap. 
In dien toestand spreken de mediums onbewust de 
gedachten uit die ze van de geesten ontvangen, 
soms in talen die ze hoegenaamd niet kennen.
« De dochter van den Amerikaanschen Opperrechter 
Edmonds, in een gewoon pensionnaat opgebracht, 
sprak dikwijls in « trance » allerlei vreemde talen, 
zelf Indiaansch waarvan ze geen woord verstond. »

In « trance » zullen de mediums zeggen wat ver
borgen zit in dikke, goedgesloten kassen ; ze lezen 
nen brief dweers door den omslag ; spellen uit een 
boek dat men achter hun hoofd openhoudt. Ze 
zullen soms het inwendige van nen zieke beschrijven, 
de oorzaak der ziekte doen kennen, haren zetel 
aanwijzen en de noodige geneesmiddelen voorschrij
ven. Niet zelden openbaren zij gebeurtenissen die 
op verren afstand plaats grijpen, enz. enz.

Er gebeuren wondere dingen in de wereld.
Toekomende Zaterdag zal « De Iseghemnaar » aan- 

toonen, in hoever daaromtrent de Spiritisten Fre
deric kullen en daarna wat de Kerk voorschrijft 
nopens het bij wonen van spiritische zittingen of 
rertooningen.

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN :

'Jrbain De Jaeghere, zv. Juliaan en Rosalia 
Demaeght. — 17. Antoon Porteman, zv Jules 
en Magd. Parmentier. — 18. Rachelle Horré, 
dv. Achille Cyrille en Marie Verthè. — 19. Odiel 
De Ruyck, zv. Augustinus en Maria De Wulf 
— 20. Susanna De Blaere, dv. josuë en Julia 
Tytgat. — 21. Rafaël Folens, zv. Aloys en Irma
Deblauwe----- 22. Jules Vanmellaerts, zv. Joseph
en Emilienne Eeckhout.

STERFGEVALLEN :
7. Jules Pattyn, 11 j. zv. Ivo en Leonie Cous- 

sement. — 8 . Margaretha Vermeulen, 42 j. 
dv. Jac. en Leonie Vandeputte. — 9. Marie 
Billiet 79 j dv. Joannes en Henrica Morel — 10. 
Michel Dochy, 4 j. zv. Cyrille en Eulalie Van
deputte. — i l .  Polydore Dekimpe, 56 j over
leden te Brussel, zv. Constantin en Pauline Naert.

HUWELIJKEN :
13 Henricus Haerens, houtwerker, 27 j. met 

Gabrielle Lemiere, weefster, 21 j. — Julius Sa- 
rr.yn, kleerm. 38 j, met Emelie Huysentruyt, bor- 
stelm. 30 j. — 15. Juliaan Decommere, borstelm. 
23 j. met Albertine Hoornaert, spinster, 27 j. — 
16. Severin Casier, fabriekw, 23 j met Rachel 
Christiaens, fabriekw. 20. j. — Arthur Mulier, 
smid, 29 j met Clara Moens, spoelster, 31 j.
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GEBOORTEN :

1. Ivonne Van Eeckhoutte, dv. François- 
Jules — 2. Albert Carette, zv. Constant. — 
3 Lia Deltour, dv. Gerard — 5. Georges Couck- 
huyt, zv. Camille. — 5. Suzanne Devoldere, 
dv. Remi.

STERFGEVALLEN :

1. Gaspar Mestiaen, 6 maanden. — 2. Emi
lienne Schotte, 5 maanden. — 3 Jean Picavet, 
81 j.

HUWELIJKEN :
1. Jules Momerency, met Euphrasie Bloinme. 

— 2. Alidor Anyse met Irma Verstraete. — 
3. Julien Pieters, met Marie Callens. —  4. 
Joseph Muylle met Julia Remaut.
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GEBOORTEN :

René Priem, zv. Jozef en Cecilia Larue. — 
Marcella Masquelin, dv. Cyriel en Zulma Pype.

STERFGEVALLEN :
Philonena Vanneste, huisvr. van K. Van- 

coillie, 59 j — Florentijn Verhaeghe, 94 j.
HUWELIJKEN:

Maurice Vandenberghe, jm Iseghem, en 
Margareta ScheldîTian, j i .  — Gustave Lambert, 
jm. Moorseele, en Octavie Dewilde, j d.

OUD-STRIJDERSBOND -  ISEGHEM.

Zoniag 15 e i i.laandag 18 Fôbruari 1920 
Dramatische Kunstavond

ten bais der iS£GHEMS3HE 03RL0GSWEEZEN
in de Feestzaal « Ons Gildenhuis »

OPVOERING VAN
1 3 0  Lj LiË  H A N S

Nederlandsch Indisch Soldatendrama
door Fabkicius.

opgevjerd door het Kunstgezelschap van den V. O. S. 
(Vlaamschen O 11-Strijdersbond) bestaande uit Kun- 
stenairs van den Nelerlandschen Schouwburg te 
Gent met de talentvolle medewerking van Juffer 
Martha Robert.

V j  113 lig - o r  k a s t  
on 1er de Itiiing vi'i M. C. CHRÏSTIAEN

Kaarten zijn te b ik o n a i van af 20  Januari
ter drukkerijen Nonkel-Strobbe-Vandommele.
B u reel o m  6  ura. -  G o rd ijn  o m  7 ure.
PRIJZEN DER PL AATSEN" : Voorbehoudene 5 00 fr. 
Eerste pl. 3 fr. -  Tweed) pl 2 fr. — Derde pl. 1 fr.

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

Uit ter hand te koopê

Een gerieflijk Woonhuis
met MA.GA.ZtJ! en HOP en omtrent 37 aren 
erve, stiande en gelegen te Iseghem, wijk Abeele, 
dichtbij de kalsijde van Iseghem naar Eousselare. 
Oniniddelijke ingenottreding.

Zich te wenden bij den Notaris VANDE MOORTELE.

Boekhandel J. DE B U S 5C U E R E -30N TE  
Rousselarestraat, 95, ISEGHEM.

B O  E K  B N N I  E U  w s
Komt te verschijnen :
« Les Grands Belges » eene merk woerdige reeks 

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

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

door A. G offin 
M . D evio n e  

M a t . D e R ü d de r  
V an  D eu nen  

C losson 
D evig n e

Ook versehenen :
Les leçons morales de la guerre, A. Vermeersch, 

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

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

La leçon d? la guerre au point de vue des 
habitations à bon marché.

Avant-projet de loi sur l ’apprentissage obliga
toire door Albert Soemms. v ' *

P I A N O S
Verkoop — Verhuring 

Verwisseling 
— Stemming — 

en Herstellingen van 

allen aard.

GROOTE KEUS VAN 
*  S P I E E S M 4 C S Ï B N E W  <-

en phonographe platen

Muziek- en Muziekinstrumenten
H a r m o n i c a s  in ’t groot en in ’ t klein 

BIJ

J. G lem ent-G lem eüt
20, Gentslraat, ISEGHEM.

Crédit Foncierd’Anvers
Naamiooze Maaatschappij —  Kapitaal 3.090.000

EEN AGENTSCHAP 
dezer bank is van heden af geopend te 

ISEGHEM, in d3 >?oii333lar3Straat, n° 25
Alle

Spaarboekjes 3.60 0/0 
Reatebaekjes 4 0 /0 ,4 .2 5  0/0  ea 4 .5 0  0/0

DEPOTREKENINGEN 
— aan zeer voordeelige voorwaarden —

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij

M r  P h .  VERBEKE, Bestuurder, 
Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

L E D E R H A N D E L

V A LÈ R E  U R ID O N
Koornmarkt, 15, ISEGHEM.

— CROUPOMS — HALZEM — FLANKEN — 
BOX CALP, ZWART EM GEKLEURD 

BANDEN BOX CALF. 
CHEVREAUX -  GRISON -  ZWART EN 

IN ALLE KLEUREN.
POULAINS CHEVREAUX — BANDES VERNIS 

CHEVREAUX VERNIS — DAIMS. 
VOERINQEM — COUTILS — RINGEN 

HAKEN — LET3BN, enz ..

Alle Sslio3atnj,ker3b3ao3digli9deii. 

Agent der
Schrijfm achienen “  U M 0 E f t t f 3 0 3  „

B Ï 4 H 0 -  ea O.’t i i f U / M U - U i ’i U I
“  L i e s  P a t r o n s  F t é u n i s  , ,

BELGISCH MAATSCHAPPIJ van eersten rang 
gesticht in 1887.

BOEK- en STEENDRUKKERIJ

J . D E  B U S S C H E R E - B O N T E
Bureal der Gazîtte « DE ISEGHEMNAA.R »

m mA ïï; 'i ;a  m ît-p lan  v j> : v j:1 o apinnen 
Pi-ojjranni’s v jd : Fassten 
Facturen, M  îoiDranduinî 

H ) o f i  î a van. B ;ie/an, F i/aloppen  
S p jäku rta i, T rouwbrieven, Rouwbrieven 

Djnisanctjes m^t portretten, enz.
Alle slach van Etiquetten voor Wijnen,

Likeuren, Chocolat, Chicorei, Tabak, enz.

F A B R IE K  van P A P IE R E N  Z A K K E N
Registers, Bureelgerief, Enbullage Papier, Fantaisieartikelen, Maroquinerie, enz.

m m

Beurs van Brussel.
Belgie leaning 1* reeks 6 1 . -

» • » 2® reeks 61.65 tot 61.70
Schatkistbons 100.50 tot 101.00
Nationale herstelling 97 00 95.00
Gemeente krediet 4 1/2 ”/„ 97 00

» » 4 % 77.00
» 3 % 63 10

W I S S E L K O E R , S .
Parijs 100 25 tot 100.75
Londen 43 62 » 44.07
Keulen' 17.37 » 19 37
Amsterdam 447.50 » 452.50
New-York 11.95 ï> 12.05
Italie 82 50 > 86.30
Madrid 218.50 » 222.50

ANTWERPEN’S

BOUW* & HYPOTHEEK BANK
Naamiooze M aatschappij.

Maatschappelijk Kapitaal : 5,000,030 frank.
Zetel : N r : 3 . Twaalfm aandem traat, 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
vermindering1'vöor uw kapitaal te [vreezen, uw 
geld, terugbetaalbaar op zicht, aan 3.60 °/0 
’s jaars of vóór 5 tot 10 jaar aan 4 % ’sjaars 
kunt uitzetten.

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

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

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

AGENTEN :
Mr Florent Behaeghe-Mulier

Gemeenteontvanger,
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emslghem.

Mr Jules Oost
Handelaar, Winckel St Eloi.

Abonneert u op 
DE ISEGHEMNAAR.

CIGrA. F tE N
i n  ’ t  G R O O T  e n  i n  ’ t  K L E I N  

der bijzonderste en best gekende marken

TE VERKRIJGEN BIJ

Ach. De Gazelle-Vyncke
Roussslarestraat, 109-111, ISEGHEM. 

I N  D E  G O U D E N - P L U IM !

Cyrille S i i i l -Y a É m ile
de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

Gemaakte Vrouw- ea K in M le e d e r e n
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

salim laine, ni Tirette en zijde 
-  WITTE en GEKLEURDE M4NSHEMDEN -  

ELLEGOEDEREN, enz.

H u i s E ÏM A E  S - N A E R T
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

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

VERKOOP VA.N

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

voir H33i’3 i e i  D m m  ia g x it , zilver ea nickel 
S lingaru jrw arksn, Rsgalateiirs, Raveillen 

G roita  k 3ii3 van R injan s i  Kettingan
TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen

H E R S T E L L I N G E N
va 1 U arwjKij ï, G >a I ea Zilverea Juweelea

DEVIS s.iTEEKtNlNa vVirde.i op vraag gemaakt
van g )  11- zilveren ;.i Jia-nlatei PARUREN

OPSCHRIFTEN! ex N A A M ^ T T E R S
W DR OEN GEGRAVEERD 

ALLES M f f l .m  T£tf HJ1ZE 
—  IN VOLLE V EaTfULItfEN  AFGEWERKT. —


