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D J K T O R  IN DE GODHEID.
door de bermhertigheid Gods eri de genade 

van den H. Apostolieken Stoel,
B ISSC H O P VAN BRUGGE,

aan de Geestelijken en Geloovigen van ons Bisdom 
zaligheid en zegen.

Zeer lieve Broeders,
De vrede is eindelijk geteekend. Doch om 

er de vruchten van te genieten is ons nog vol- 
herdend geduld en neerstige, aanhoudende werk
zaamheid van noode. Ons vaderland werd immers 
diep en zwaar gewond : niet alleen zien wij het 
nog met pjinen overdekt, zonderling in ons zoo 
beproefde bisdom, niet alleen blijft er bitter lijden 
en gebrek te betreurenbijonze moedige bevolking, 
maar ook onder godsdienstig en zedelijk opzicht 
schijn! een deel van ons volk erg verzwakt, 
door den no odlottigen invloed van den bar- 
baarschen vijand, en als droevig gevolg en na
sleep van oorlog en wanorde 

En toch is er geen duurzaam herstel mogelijk, 
geen ware vrede en geluk, ’ t zij voor de samen
leving, ’ t zij voor eenieder in ’t bijzonder, 
te verwachten, indien godsdienstigheid, christe
lijke zeden, rechtveer ligheidszin, plichtbesef 
niet de overhand halen. Zonder God kan men 
wel roepen, zoo de profee* zegt 1) : Vrede, vrede, 
maar vrede is er niet. Ook lezen wij tot twee
maal toe bij Isaïas (2 : Diar is geen vrede 
voor die God miskennen, zegt de Heer.

In Gods zegen is alles gelegen, en zonder dien 
zegen ware al or.s werken en zwoegen te vergeefs. 
Daarvan getuigd de Godsspraak in het boek- 
der Psalmen : Als de Heer hei huis niet bouwt, 
dan arbeiden de bouwlieden daarvan te vergeefs. 
Als de Heer de stad niet bewaart, dan waakt 
haar bewaker te vergeefs (3).

Wat ons dus te doen staat, zonderling ge
durende dezen heiligen vastentijd, ’t is eerst en 
vooral ons vastberaden en rechtzinnig tot God 
toe te keeren, met oprecht berouw over onze 
zonden en ootmoedigheid des herten, in den 
geest van boetveerdigheid en versterving, en 
tevens Hem, met vast betrouwen en"gelatenheid 
aan zijne heilige voorzienigheid, te smeeken 
om hulp en troost, om bekeering der zondaars 
en herbloei der godsdienstigheid en christelijke 
zeden ; ’t is ons leven te schikken naar de 
zalige leering van het evangelie, tegenover de 
verderfelijke grondbeginselen der boóze wereld : 
want al wat in de wereld is, zegt de H Joannes 4', 
is begeerlijkheid des vleesch, begeerlijkheid der 
oogen, en hooveerdij des levens.

Heden meer dan ooit, zien wij de wereld 
beheerschtdoorgeldzucht, wulpscheid, en opstand. 
De dorst naar geld deed bij sommigen alle 
recht en rechtveerdigheid vergeten, zoodat zij 
niet aarzelden tot schandigen woekerhandel, 
ja, tot diefstal en roof, tot doodslag toe over 
te gaan. En het geld aldus gewonnen of beter 
gestolen wordt maar al te dikwijls nutteloos 
verkwist, of tot ontucht en zedenbederf misbruikt.

Wulpscheid wordt openbaar ten toon gespreid : 
onzedige kleederdracht, slechte tooneelen, de 
cinemas gedurig vermenigvuldigd, waar jonge 
lieden en, ja kinders de kiem gaan opdoen 
van zedelijke en lichamelijke ziekelijkheid om  
tot misdadigers op te groeien Wanneer toch 
zal de overheid, wanneer zullen de Ouders de 
oogen openen voor het bedreigend gevaar ?

En, o schande, dit geldverkwisten, die der- 
telheid en al dat najagen van ondeugend zins- 
genot geschieden nu, terwijl zoo menige onzer 
medechristenen op hunne puinen liggen te zuch
ten en te lijden !

Overal ontwaren wij ook woeling en werk
staking, opstand tegen alle wettig gezag nu, 
dat alleman eendrachtig zou moeten samen werken 
tot heropbouw van het vaderland ! Zullen dan 
de volksverleiders met hunne verderfelijke leer
stelsels en valsche beloften immer voort het 
volk kunnen bedriegen ?

Eendracht, zeggen W ij, is dringend nood
zakelijk onder alle burgers op stoffelijk gebied, 
en is daar ook buiten twijfel mogelijk door 
goeden wil.

Eendracht is niet min noodig onder 'alle 'chris- 
tene menschen op godsdienstig en zedelijk gebied, 
tot verdediging der waarheid, der H. Kerk, 
tegen den vijand die niet ontwapent noch ooit 
ontwapenen zal. Sedert twintig eeuwen, sedert 
’t begin van haar bestaan strijdt de Kerk tegen 
ongeloof en dwaalleer, tegen zedeloosheid en 
wanorde, tegen al wat de zaligheid der zielen, 
en, ja, orde, vrede, liefde onder de ine'nschen, 
ware welvaart met een woord, verhinderen 
mag.
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Daarom heet de H. Kerk hier op aarde de 
strijdende Kerk, en hedendaags meer dan ooit 
spannen tegen haar samen de helsche machten 
en hunne handlangers, zonderling de vrijmet-' 
selarij van alle landen, om ze te bestormen. 
Die dat niet ziet, is blind of luikt de oogen 
voor het licht. En op dit gebied is eendracht 
allerdringendst onder de echt chrlstene menschen, 
zoo wij komen te zeggen ; doch onmogelijk 
en ongeoorloofd is overeenkomst met den vijand 
die nimmer ontwapent. Hier geld het woord 
Gods, door den H. Paulus uitgesproken : W it 
gemeenschap heeft het licht met de duisternis ; 
wat samenstelling heeft Christus met Bélial 5) ?

Men zegge niet : « Eenieder oefene vrijelijk 
zijnen godsdienst, maar men menge en bemoeie 
den godsdienst niet met de betrekkingen tusschen 
burgers en met het openbaar leven » Die zoo 
spreekt, belijdt eene nieuwerwetsche doch reeds 
versletene dwaling, meermaals door de pauzen 
gedoemd, en strijdig ook mat de gezonde rede. 
God immers is God niet slechts van eiken 
enkeling, maar ook van huisgezin, volk, van 
de gansche samenleving, en recht heeft Hij op 
de hul ie en den dienst van de samenleving 
zoowel als van eenieder op zichzelf ; en de 
goddelijke zedewet treft evenwel al de betrek
kingen met den evenmensch en het openbaar 
leven, als wel onzen bijzonderen, persoonlijken 
handel. Wij weten het : daar, waar geene eens
gezindheid op godsdienstig gebied bestaat onder 
medeburgers, die nochthans onder elkander 
behooren vreedzaam te leven, is er verdraag
zaamheid van noode, en deze pree'ian wij ain, 
ie weieii verdraagzaamheid en, ja, liefdevolle 
verdraagzaamheid jegens de persoonen, doch 
niet jegens leering en grondbeginselen, want 
waarheid is één, en wie ze kent, kan noch 
mag er laten van afdingen.

Eensgezindheid onder alle echt christene 
menschen, zoowel als- onder de priesters, is 
ook hierin noodig, dat zij alles 'onderschikken 
aan de hoogere belangen van den godsdienst 
en van het heil der zielen, dat zij naar hoe
genaamd geen doel streven tenzij ondergeschikt 
aan die hoogere belangen. Aldus willen wij 
ons volk hooger voeren en veredelen, daartoe 
is de grondmiddel, niet welkdanig onderwijs, 
niet voorwaar goddeloos noch onzijdig onderwijs 
al ware ’ t in eigen taal, maar wel het chris
telijk onderwijs van laag tot hoog. Dit ver
stonden, van ’t begin af onzer onafhankelijkheid, 
de Belgische Bisschoppen, als zij de nood
zakelijkheid inzagen van christelijke scholen, 
zonderling van eene Katholeke Hoogeschool, 
en hun ontwerp, hoe moeilijk en lastig ook, 
wisten uit te voeren, tot heil van Kerk en 
Vaderland,

Z. L. B , W ij sluiten dezen herderlijken brief 
met U te bidden de gewichtige waarheden die 
erin begrepen zijn, gedurende den Vastentijd, 
die een tijd is van ingekeerdheid en ernstig 
nadenken, te willen neerstiglijk en aandach- 
tiglijk overwegen Daartoe helpe U Hij die 
gezeid heeft : Ik ben de weg, de waarheid en 
het leven (6), en die op den dag van zijn lijden, 
dat gij zult godvruchtig overdenken, omzeggens 
geheel zijne leering en al zijne voorbeelden
heeft samengevat, die door zijn bloedig offer 
en zijne heerlijke verrijzenis ons verlost heeft 
en onze verlosser blijft : In niemand anders is 
de zaHgheid, want er is onder den hemel geen  
andere den menschen gegeven naam, door welken 
wij moeten„ zalig worden (7) Blijven wij dan 
ook vast in ons betrouwen op het allerheiligste 
Hert van Jesus, vol moed om alle beproeving 
te doorworstelen, wij zullen niet bedrogen 
worden en zijn rijk, dat niet zal eindigen, zal 
ons toekomen.

Allerheiligste Hert van Jesus, ik heb be
trouwen in U !

Allerheiligste Hert van Jesus, ons toekome 
uw rijk !

( i ) Jerèm . V I, i 4 ; V III, n  -  (2) X L V III  2 2 ; 
L V lI , 21. — Psalm C X X V I, 1 en 2 — (4) Epist.
I. II, 19. — (5) 2 Cor., VI, 14. — (6) Joan. X IV , 6.
-  (7) Act., I V ,  12.

Schikkingen voor den Vasten.
De kerkelijke wet over het vasten en spijs- 

derven komt weder in voege mat de vasten 
van dit jaar.

I. De wet over het spijsderven verbiedt het 
gebruik van vlëesch en vleeschsap. Worden al
tijd toegelaten : eieren, melk, boter en alle ande
re spijzen, ook al worden ze bereid met vet.

Het gebod van het spijsderven verplicht op 
de Woensdagen (1) en Vrijdagen in de Vasten ; 
de Woensdagen, Vrijdagen en Zaterdagen van 
Quatertemper ; al de Vrijdagen in het jaar. 
uitgenomen als de Vrijdag valt op eenen ge
boden heiligdag of op Nieuwjaar ; de Vigiliën

van Sinksen, O. L Vrouw Hemelvaart, Aller
heiligen en Kerstdag.

Zijn verplicht door dit gebod over het spijs
derven al degenen die zeven jaren vol zijn.

II. De wet over het vasten geldt voor al de 
dagen van de veertigdaagschen Vasten, tot aan 
Paaschavond ’s noens, de zondagen uitge
zonderd ; en buiten de Veertigdaagsche Vasten, 
voor de Quatertemperdagen en de vier ver
melde Vigiliedagen ( 1).

Zijn verplicht te vasten al_ degenen die 21 
jaren vol zijn, totdat zij hun zestigste jaar 
begonnen zijn

III Op de dagen dat men mag vleesch eten, 
is het niet verboden visch en vleesch te eten 
in denzelfden maaltijd

IV Krachtens bijzondere macht van den H. 
Stoel ontvangen, staan Wij toe aan de mili
tairen van allen graad, aan hunne huisvrouwen, 
kinderen en dienstboden, alsook aan de andere 
personen die dadelijk in militairen dienst zijn, 
het gebruik van vleesch op al de dagen van 
het jaar uitgenomen op Goeden Vrijdag.

Met de .militairen stellen wij gelijk de gen
darmen, de douaniers en de stids-politieagenten 
in werkelijken dienst zijnde, de boschwachters, 
degenen die in dienst zijn op de treinen van 
ijzerweg en trams, of werkzaam langs de baan 
aan telegraaf- en telephoonstelsel, alsook de brief
dragers, de bedienden der accijsen in werk
zaamheid, de zeelieden, de schippers en de 
werklieden in de havens.

Wij vergunnen dezelv» toelating aan de huis
gezinnen die de soldaten, in upm«<-s''h zijnde, 
herbergen of voeden ; aan de arbeiders die m 
de smeltovens, bij de ovens van glasblazerijen, 
in mijaea 'A jtscffigroeveii werkzaam zijn. I

Worden ook ontslagen van de wet op het 
spijsderven degene die op reis zijnde, of om 
reden van arbeid of bezigheden buiten hun 
huis verblijvende, hun eetmaal nemen in gast
huizen, spijshuizen of herbergen.

V. De pastors hebben macht om, in bijzon- 
zonder'e gevallen, geheel of ten deele te ont
slaan van de wet op het vasten en 'het spijs
derven, of om deze verplichtingen te veranderen 
in andere goede werken, op voorwaarde dat 
er daartoe een goede reden bestaat.

De zieken en kranken zullen zich schikken 
naar het oordeel van eenen gewetensvollen 
geneesheer.

VI. W ij verzoeken de geloovigen driemaal 
den Onze Vader en Wees gegroet en eens de 
Akten van Geloof, Hoop Liefde en Berouw te 
bidden, eiken dag dat zij zullen gebruik maken 
van volle of gedeeltelijke dispmsatie in de 
wet op het vasten en spijsderven ; ofwel eene 
aalmoes, ieder volgens zijne devotie, te storten 
in den offerblok van den Vasten.

Deze herderlijke brief zal op den predikstoel, 
onder al de Missen worden afgelezen, in al 
de kerken en openbare bidplaatsen van ons 
Bisdom, op den Zondag van Sexagesima ; den 
volgenden Zondag, zal men lezing geven van 
de schikkingen van de Vasten.

Gegeven te Brugge, den 3 Februari 1920. 
f  GUSTAVUS-JOSEPHUS.

BISSCHOP VAN BRUGGE.
Op lev et Zijner Doorl. Hargw.
H .M ahieu, Kan.-Sekret.

(1) V oor België mag de W oensdag genomen w or
den in plaats van den Zaterdag (Pauzelijke ver
gunning van 14 Decem ber 1919.

(2) W anneer eene vigilie vervroegd wordt, zooals 
dit jaar de vigilie van Allerheiligen, moet men noch 
vasten noch vleesch derven.

MM.
Minister Masson, ontslaggever.

De liberale Minister van Oorlog geeft zijn 
ontslag —  natuurlijk om gezondheidsredenen. 
Gelukkig dat de man verkoud was, anders 
zouden de menschen het niet gelooven.

Masson werd minister genoemd na den Wapen
stilstand uit nationale erkentelijkheid. Hij was 
geheel en al onbekend mat legertoestanden — 
en was daarom verplicht slipdrager te spelen 
van de generaals,., en hun in alles te gehoor
zamen,

De ministerieele dood van Masson is toe te 
wijten aan zijne zwakheid zijn beginselloosheid en 
naïveteit. Peist eens, dat hij de eenige persoonlijk
heid was die nog de dienstverkorting als nood
lottig aanzag,

De nieuwe minister, de liberaal Janson zal 
lastig werk te verrichten hebben. Eerst en vooral 
zal hij het systeem van favoritism  en vriendjes

moeten afschaften. Waart ge een militaire genie 
zooals Poch, en ge hebt geen vrienden in de 
bureau’s dan wierdt ge kommandant. Dan hoeft 
er gezorgd te worden voor de jaarwedden der 
officieren, alsook voor dienstvermlndering der 
soldaten, en voor de oud-strijders. Met een woord 
het leger heeft noodig een geestesvernieuwing.

Kameroverzicht.
De groote belangstelling komt niet van de 

uitgesproken redevoeringen, dan wel van de af- 
deelingen.

De VERVLAAMSCHING der Gentsche Hooge
school kwam daar te berde. De stemming in 
de afdeelingen is bevredigend voor Vlaanderen. 
Een groot deel der kamers heeft zich ten voor- 
deele van het voorstel uitgesproken, terwijl een 
deel bekampers zich onthouden heeft.

En wat van belang blijft : bij een stemming 
zooals deze voor de vervlaamsching der Gent
sche Hoogeschool, zullen niet de vóór- of tegen
standers den doorslag geven, maar wel zij die 
zich onthouden.

Een verheugend teeken bij onze W aalsche 
katholieken  is dat er vele bekeeringen zijn, 
zooals een Levie, die indrukwekkende verkla
ringen op 'd it stuk gemaakt heeft.

De K atholieke Volksvertegenw oordigers uit 
Vlaanderen hebben gestemd als een man. De 
heeren Woeste en Begerem die het voorstel 
niet genegen zijn, hebben zich onthouden.

Bij de S)oialislen  valt er nog veel te doen. 
W ij hebben Anseele, die de Gentsche socialisten 
tegen dit voorstel tot vijandschap meesleept 
(die man heeft zeker vergeten dat hij dit voor- 
cfoi onderteekend heeft — een vodje
p a p ier? ., niet w aar) alsook Debunne met twee 
West-Vlaamsche socialisten.' Huysmans met de 
Antwerpsche en Oost-Vlaamsche socialisten is 
warm verdediger van het voorstel der vervlaam- 
sching. Kennen de Anseele D; bun ne en Knie nog 
de nooden van Vlaauderen niet? de nooden van 
hun bloedeigen volk ! Neen dat zijn geen volks- 
werkers : Want ons bloed roept Vlaamsch en 
de nederige man is het eerste slachtoffer van 
dien wantoestand. Vraagt het maar aan onze 
oud-strijders !

Ja bij de Liberalen  zit het flauw, Op 15 li
berale volksvertegenwoordigers uit Vlaanderen 
zijn er slechts 4 welke de vervlaamsching met 
hun stemhebben begunstigd.Het is niette verwon
deren, dat het orgaan der vlaamsche flamin
ganten ; « Het laatste Nieuws » een noodkreet 
slaakt. De waalsche liberalen zouden van die 
binnenlandsche kwestie, eene buitenlandsche wil
len maken. ' Die kwestie heeft jniets uit te staan 
met Frankrijk

Alles ingezien, we zijn fier en gelukkig over 
de houding der katholieken in zake vervlaam
sching der Gentsche Hoogeschool. Van hen alleen, 
mag Vlaanderen eene oplossing verwachten. W ij 
eischen de Gentsche Vlaamsche Hoogeschool !

V  rouwenstemrecht.
In de bijzondere kommissie werdt het vrouwen

stemrecht bij de gemeenteverkiezingen aange
nomen met 0 stemmen tegen 2, of katholiek 
en socialist tegen liberaal.

Een voorstel werd van socialistische zijde uit
gebracht om het kiezerskorps in twee groepen 
te verdeelen, die afzonderlijk zouden stemmen : 
vrouwen en mannen zouden aldus elk de helft 
der gemeenteraadsleden nemen.

Minister W auters aan ’t werk.
W e staan er schoon voor. De woekeraars 

en bedriegers hebben zooveel suiker naar den 
vreemde gevoerd dat er slechts 70,000 tonnen 
inlandsche suiker overblijft. De minister van 
bevoorrading is zinnens het verbruik der suiker 
te beperken : en alle maanden aan ieder inwoner 
een kilo suiker toe te kennen. Ook vernemen 
we dat de groote Antwerpsche chocoladefakrieken 
zullen sluiten, daar ze geen suiker bekomen.

De Wisselkoers.
Gevoelspolitiek dient tot niets. Weet ge nog 

hoe onze geallieerden hunne bewondering in 
vlammende redevoeringen hebben uitgegalmd 
binst den oorlog. W e zouden zijn de troetel
kinderen van de wereld. Jamaar de oorlog is 
voorbij... en zelf de rijke amerikaan zou ons 
in den nood niet helpen. De waarde van onze 
frank staat laag. Frankrijk heeft niet meer geluk. 
Noch Engelsche, noch Amerikaansche schatkisten 
doei nog voorschotten.

We zijn veroordeeld om op eigen krachten 
te steunen. De nationale ikzucht is de baas — 
en vandaar het dure leven. Wanneer we naar 
den vreemde gaan, moeten we dubbel en dik 
betalen omdat onze frank zoo laag staat : En 
daarom, zegde minister Delacroix, we doorwor- 
stelen thans eene Wereldkrisis zooals er nooit



tevooren bestond. Wij mogen geen enkel handels
zaak afschaffen, noch eene nijverheid doen ver
dwijnen. Zij zijn allen even noodig voor het, 
nationaal herstel.

Wanneer zullen de volkeren leeren begrijpen 
dat zonder wederzijdsche samenhoorigheid er 
g6en vrede zijn kan. Als een volk lijdt, lijden 
al de anderen. Gelijk hear Asquith zegt : « De 
wereld houdt aaneen door een netwerk van ban 
den en touwen satnengeweven in een raam van ge
meenschappelijke belangen. Nooit zullen wij uit 
den hutsepot geraken, die door den oorlog tot 
stand gebracht is, indien w $  geen gehoor geven 
aan de dringende behoefte van samenwerking 
en wederzijdschen goeden wil. » — 'Maar ze 
kennen dat niet meer.

Art. 3 1 0 .
Artikel 310 zal weldra weer voor den dag 

komen. Dit nieuw wetsontwerp is verre van 
volmaakt. Er zal nog een wekere dwingelandij 
bestaan van de Syndikaten : het sterkste zal het 
zwakste trachten te wurgen. Altijd de domme 
theorie : recht is macht — alsof eene minder
heid geen recht konde zijn —  en moet onder
doen omdat ze het getal niet bezit. Dat heet 
Duitsche kuituur hoor !

DU ITSCH LAND .
De groote kwestie is nu of Duitschland de 

schurken gaat ^uitleveren die voor de oorlogs
gruwelen te verantwoorden hebben, ’ t Gouver
nement is het eens om te weigeren, doch t zou 
kunnen gebeuren als de verbondenen bij hunne 
eischen blijven, dat het ministerie valt en dat 
er een nieuw ministerie opkomt en in de uit
levering toestemt.

De « Deutsche Tagezeitung « geeft een mani
fest uit geteekend door eenige generaals waarin 
te lezen staat : dat een duitsch officier tegen 
de eer niet handelt met zich te ontrekken aan 
duitsche of geallieerde rechtbanken^ De duitsche 
officieren moeten zich niet vrijwillig overleveren. 
Als de duitsche regeering toegeeft dan mogen 
zij zich niet meer ontrekken, en,ze moeten dan 
de bescherming der duitsche rechtbanken inroepen. 
Verschijnen zij voor de geallieerde rechtbanken, 
zoo moeten ze weigeren op de gestelde vragen 
te antwoorden.

Om het duitsch uniform niet te onteeren moeten 
ze verschijnen in burgerskleeren en zonder de- 
coratien.

Daaraan ziet men dat de duitsche militaire 
kringen volstrekt niet zeker en zijn dat deze 
o f eene toekomende regeering niet zal verplicht 
zijn toe te gevel], en de schuldigen uit te leveren.

VEREENIGDE STATEN.
Ze zijn daar van zin de bereiding tot den 

soldatendienit verplichtend te make». Wilson 
zegt dat de demokraten zulks niet en moeten 
beletten daar het van belang is dat alle burgers 
der Vereenigde Staten in den wapenhandel ge
oefend worden, en eeue_ o p j^ iu g  krijgen die 
ze voor den legerdienst bekwaam maakt.

Nu zou ïisl, Vredeverdrag in de V. S. ook wel- 
'fiaast kunnen van kracht worden. De Senaat 

heeft met 62 stemmen tegen 10 eene motie van 
Lodge aangenomen om de bespreking over t ver- 
irag te hervatten, ’ t Zou wel kunnen een akkoord 
komen nopens het voorbehoud tegenover zekere 
artikels.

R U SLA N D
De Bolchevisten hebben Odessa ingenomen na 

verwoeden strijd. Engelsche en Russische oor
logsschepen beschieten nu de stad.

Eerst kwam de mare dat de Bolchevisten van 
zin waren ook Polen aan te vallen. Aan ’t hoofd 
van de Bolchevisten troepen tegen Polen 
stond de gekeilde generaal Brusseloff. De druk
pers van Weenen geeft nu de volgende radio- 
telegram van Moscou :

Het middencomiteit der Soviets van gansch 
Rusland groet het Poolsche volk, en bevestigt 
het vredevoorstel dat het gouvernement van 
Mouscou gedaan heeft den 30 Januari 1. 1.

“ Het Rusland der Soviets en heeft er nooit

« op gepeisd tegenover Polen de misdadige an- 
“ nexatiepolitiek te volgen van het oude gou 
» vernement; het erkent zonder eenig voorbehoud 
« de volle onafhankelijkheid van Polen. »

Londen 11 Februari. —  In zijn aanspraak 
na de troonrede zei L loyi George ’ t volgende :

Alle Engelsche troepen zullen uit Rusland 
getrokken worden. Die van Bakou gaan naar 
Constantinopel waar zij noodig zijn.

Europa zal nooit weer rechte geraken zonder 
de hulpmiddels die Rusland biedt. Daar is geen 
middel om de Bolchevisten te vernietigen zelfs 
als al de bondstaten medehelpen. Wie' zou er de 
kosten dekken vaii zulk eenen veldtocht ? Zeker
lijk noch Frankrijk, noch England, noch America.

Wij zouden kunnen vrede maken met de 
Bolchevisten, maar eerst moeten zij beschaafde 
menschen ma nieren krijgen. Hunne wreedheden 
en hunne onmenschelijkheid höbben bij gansch 
het menschdom afkeer verwekt. Doch ’ t zal 
’t hernemen zijn van handelsbetrekkingen dat 
ze nog eerst, van al tot gezond verstand zal 
doen terug'keeren.

Europa heeft Rusland noodig. Voorden oorlog 
leverde Rusland het vierde van al ’t ingevoerd 
graan, de vier vijfden van zijn vlas e n ’t derde 
van zijn boter, ’t Voerde meer dan vijf mil
lioen ton graan (50.000.000 zakken van 100 kgr.) 
uit.

Ondertusschen Midden-Europa verhongert, in 
Frankrijk, England, Italie wordt het leven van 
dag tot dag duurder en de stapeihuizen van 
Rusland zijn opgepropt. Geen middel te krijgen 
wat er daar is zoolange onze legers op russischen 
bodem staan.

Dat gaat dus allengskens naar eene overeen
komst met de Bolchevisten. Als de oorlog eens 
t’enden is ze gaan daar ook koelen zonder 
blazen. Zooveel te beter.

In Ierland.
Het gaat er voort schuw iii Ierland. De Ieren 

houden aafi hunne vrijheid, en de Engelschen 
houden aan Ierland.

De Ieren gaan voort in hun geweld tegen 
de Engelsche regeering. Deze wil het lersche 
volk met alle middelen bedwingen, en doet nu 
aanhoudingen in massa van al de personen die 
optreden als leiders in de lersche beweging.

a l l e r h a n d e !
Voor de groote familiën.

In Roubaix-Tourcoing werd over eenige maan- 
edn eene maatschappij gesticht om de werklieden 
met talrijke kinderen te bevoordeeligen.

Die maatschappij geeft toelagen aan de huis
vaders die ten minste drie kinders hebben onder 
de 13 jaar. Ze geeft per maand van onafgebroken 
aanwezigheid in de fabriek voor drie kinders 
40 fr., voor vier kinders GO tr., voor meer kin
ders 20 fr. per kind en per maand. Daarnevens 
wordt er 100 fr. premie toegekend bij elke 
geboorte.

In de vier eersjg- maanden van haar bestaan 
h.eeCt die Maatschappij - reeds 61 duizend frank 
toelagen uitbetaald.

Drankverbod in Amerika.
, Alle al ioolische dranken zijn door de wet 

verboden iii de Vereenigde Staten. Maar de 
Amerik men drinken geerne een glas en kwamen 
geweldig op tegen dat streng verbod. Daarop 
werd het toegestaan , bier te brouwen en te 
verkoopen op voorwaarde dat het niet meer 
dan 2,75 ten honderd alcool bevatte. Hiertegen 
wordt nu weerom geprotesteerd, omdat het maar 
gekleurd water en is. Eu ze hebben een middel 
gevonden om aan die wet te ontsnappen. Ze 
brouwen bier dat meer alcool bevat dan 2,75 
ten honderd, ze doen het in flesschën en plakken 
een briefje op de flesch « Drank tegen den hoest ».

Duitsche kolen.
Duitschland is door de Bondgenooten verplicht 

aan Frankrijk en aan Belgie kolen te leveren. 
Jaarlijks moet het aan Belgie 8 millioen ton 
leveren. Maar Duitschland levert om zeggens 

„  niets, terwijl het aan Hollaud en andere onzijdige 
landen vele kolen uitlevert. Daartegen protes- 
teeren nu de Bondgenooten.

E  M i L I U S
H I S T O R I S C H  T A F E F Î E E L  
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Den morgen die volgde op het voorval in 
het Amphitheater, zag men een jongen slaaf 
voor de depr staan van eeoe der slaapkamers, 
die in het perystilium uitgang hadden. Hij droeg 
een onderkleed van wit linnen, met mouwen 
tot aan den elleboog. De rok, zonder eenig 
versiersel viel hem tot op de knieën.

Hoe schoon was deze knaap ! Zuiver waren 
zijne gelaatstrekken, vonkelend zijn oog, be
vallig zijne leden. Hij had aan de Grieksche 
beeldhouwers tot toonbeeld mogen dienen, om 
den God Appolo te beitelen.

En toch was het die schoonheid niet, hoe 
hemelsch ook, welke den aanschouwer in dien 
slaaf het meeste trof. Daar lag op dat jong 
wezen, er straalde uit die lieve engelenoogen, 
iets zoo zoet en toch zoo droef, dat men zijn 
hert door medelijden voelde aangedaan. Het 
bleek of die jongen had een hard lot te dragen, 
waar hij zich verduldig aan onderwierp. Hij 
geleek aan een roosje, al te zeer en te vroeg 
door regen bezwaard. Toch is het roosje 
schoon, ja ? •‘ïooner misschien met zijnen krans 
van glins: ,e perelen.

Deze jongeling was de slaaf van Emilius, 
zoon van Cornelius. Zie ! Hij klopt aan de 
kamerdeur van zijnen meester.

In het huis, of op den eigendom van Cor
nelius, telde men nagenoeg honderd slaven. 
In Jit tijvak, waar wij nu van spreken waren 
er geen de minste palen gesteld nopens het 
getal slaven dat een meester bezitten, of aan
gaande de dwingelandij, welke hij op hem 
mocht doen drukken. Deze ellendige schepselen 
waren meer aan den willekeur der Romeinen 
blootgesteld, dan honden of peerden het heden 
zijn.

Maar men trof ook meesters aan, die ge
voelden dat de slaven hunne medeschepselen 
waren, en die ze dan ook niet al te wreed 
behandelden. In deze gevallen was de trouwe 
liefde en zelfopoffering der slaven wonderlijk. 
Ja, het gebeurde meer dan eens, dat geheele 
huisgezinnen, liever dan hunnen heer te ver
raden, in het midden der schrikkelijkste fol
teringen omkwamen. Zulk een meester was 
Cornelius.

De jonge slaaf die aan Emilius’ deur stond, 
ontving spoedig het bevel binnen te treden 
De slaapkamer van den zoon van Cornelius 
was allerschoonst. De zachste tapijten bedekten 
den vloer, het rustbed was van gesneden ivoor, 
de dekmanteltjes van Syrisch purper. De matras 
en de oorkussens van veelkleurig fluweel, 
waren met de fijnste wol opgevuld Voor het 
venster hing een zware gordijn, waar het zon
nelicht niet door heendrong, Eteocles sloeg 
ze open, en liet de morgenzon op Emilius 
stralen.

« Waarom mij zoo vroeg geroepen ? » vroeg 
de Romein. « Ik ben zeker dat de dag nog 
niet aanbreekr. »

« Da zon is reeds op, » antwoordde Eteocles 
glimlachende

Het moest inderdaad waar zijn, want Emilius 
werd door de schitterende stralen schier ver
blind.

Handel met den vijand.
De Belgische Regeering is van gedacht verdere 

onderzoeken te doen en nieuwe vervolgingen 
in te spannen tegen al de personen die tijdens 
de bezetting handel dreven met de Duitschers 
en den vijand bevoordeeligden.

Daarom zal de minister van justicie een wèts- 
voorstel neerleggen tot het benoemen van nieuwe 
substituten bij de gerechtshoven om de zaken 
te bespoedigen.

Z O M E R U U R .
Het zomeruur komt in voege ia den nacht tusschen 

14 en 15 Februari. Dat wordt in Belgie toegepast om 
gelijk te staan met Frankrijk.

Dus, morgen zondag nuclitend zullen de officieele 
uurwijzer een uur vooruitgesteken zijn.

’t Is toch zoo vroeg, vindt ge ’t niet. ’t Profijt dat 
we ’s avonds doen gaat verloren door de schade 
’s morgens.

H E T  V L B E S O H .
Dagelijks zien wij in de bladen dat de prijzen der 

eetwaren stijgen en nog stijgen en vakmannen zeggen 
ons dat er dit jaar, meer dan eenig jaar sedert het be
gin van den oorlog, moeite zal bestaan om boter en 
kaas aan te werven en dat de prijzen bijgevolg hooger 
en hooger zullen zijn. Wat de suiker betreft, men 
denkt dat voor de twee komende jaren de vraag groo- 
ter zal zijn dan het aanbod. Wat het vleesch aangaat 
M.-Ciirdy sekretaris bij het Bevooradingsministerie, 
schrijft over de beschikbaarheid en de noodwendighe
den in vleesch :

In 1914 was de voortbrengst aan inlandsih vleesch 
in « de Vereenigde-Staten van Amerika onvoldoende 
voor het verbruik der bevolking. Onder den oorlog 
werd dit te kort tijdelijk gedekt maar wij kunnen er 
niet oprekenen dat deze oorlogsinspanning blijve du
ren. Binnen enkele jaren zal dit land met ons mede
dingen om den overvloed der voortbrenget van andere 
landen op te slorpen.

Wenden wij nu onze blikken naar de voornaamste 
streken van Europa — Rusland 'daargelaten — voor 
den oorlog gebruikt men er jaarlijks tien millioen 
tonnen : een vierde ten hoogste werd ingebracht. De 
oorlog heeft dezen toestand erg gewijzigd. Het 
Europeaansch vee is mot een derde verminderd. Om 
de bevolking te kunnen voeden als naar gewoonte met 
vleesch zal de invoer gedurende ettelijke jaren aan
zienlijk moeten vermeerderen.

Engeland voerde jaarlijks 1.000.000 ton vleesch 
in van alle soort, het bracht 1.500.000 ton voort, deze 
stapel zoo voor koeien als voor zwijns is verminderd. 
De hoeveelheid 1 000.000 ingevoerde vlc-esch zal moe
ten verhoogd worden, de overige landen van Europa 
zullen — voor zooveel zij het kunnen betalen — ten 
minste 3.000.000 ton vleesch moeten invoeren.

In de gansche wereld is er geen vleesch genoeg 
beschikbaar om dit jaar te voorzien in. de noodwen
digheden van Europa.

In Australie, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika en 
Zuid-Afrika is er maar zoowat 1.210.000 ton beschik
baar voor den uitvoer, dus weinig meer dan Engeland 
alinea 0ï  aoodig heeft. Ook zal er jacht gemaakt wor
den bijgevolg op het in te voeren vleesch.

Wat staat er ons dan te doen (tie staan voor een zoo 
groot te kort in vee ?

1) Het vervrozen vleesch gebruiken waar wij het 
kunnen krijgen, maar de ongunstige wisselkoers zal 
hier ook de prijzen doen stijgen.

2) Op alle manieren moet het fokken van vee, zwij
nen neerhofdieren aangemoedigd worden. Niet het 
minst bijgevolg moet ons bestuur er van houden dat 
de ons toegezegde beesten uit Duit3chLind komen en 
er moet gezorgd dat de veestapel winstgevend zij. 
Tegenover de duurte van nijverheidplanten als vlas, 
tabak, suikerij, enz. moet er winst verwezenlijk op 
de dieren of anders wordt de veefokkerij verlaten voor 
die planten en komt er schaarschte aan vleesch, boter, 
melk, kaas, enz. en niet de boeren maar burger en 
vooral werklieden zullen daardoor lijden.

3) Er ligt wellicht een bron van winsten voor de 
landbouwers die nu kweeken willen.

1 3 u u r  i m w E i s r .
Woensdag morgen hield de algemeeneraad van de 

socialistische partij eene vergadering in het « maison 
du Peuple » te Brussel. Ze beraadslaagden over het 
duur leven. Maar niemand en zegt of de socialistische 
ministers zullen voort te werke gaan lijk vroeger. '

Het Nieuws van den Dag zegt dat alles nu zal 
afslaan behalve de boter, de eieren, het vleesch, het

« Laat de gordijn maar neder, of haast zie 
ik niet meer, » riep hij uit.

« Gij had mij bevel gegeven, » hernam de 
slaaf, « u vroeg te roepen. Waart gij van zin 
niet met Eucrates een reisken te doen ? »

« Ja, ’t is zoo, » zei Emilius. « Doe mijn 
peerd dan maar gereed ; binnen een uur rijden 
wij af. Breng mij mijn nieuwen onderrok. 
Eucrates heeft mij beloofd hier tegen het tweede 
uur reeds te zijn. »

Van kleederen verschilden slaaf en meester 
oneindig veel. Hoe dikwijls viel het ook niet 
voor dat zij hemelsbreed verschilden van ver
stand ! Eilaas ! niet zelden was een door en 
door geleerd mensch, begaafd met al de voor- 
deelen van het schitterenste genie de slaaf van 
een vergulden domkop.

Eteocles zoowel als Emilius, stamde af van 
een edel huis, en had eene fatsoenlijke op 
voeding genoten. Deze bijzonderheid had er 
veel bij Cornelius toe bijgedragen, om den 
jongen Griek voor zijnen zoon te koopen. Want 
hij had er onzeggelijk veel geld' voor gegeven. 
Eteocles’ meester was niet wreed, en nochtans 
hoe folterend moest zulk eene slavernij niet 
zijn !

Wanneer de clepsydra of waterhorloge, het 
tweede uur aanwees, nam Emilius zijn ontbijt, 
’ t welk bestond uit wijn en geroost brood. 
Daarna ging hij op eene kleine hoogte, vóór 
het huis gelegen, alwaar hij een tijd lang on
geduldig Eteocles afwachtte. Deze kwam einde
lijk aan.

« Eteocles, » vroeg Emilius, als hij den slaaf 
met zijn peerd zag naderen, « hebt gij Eucrates 
nog niet gezien ? »

« Hij trekt nu de warande door, en gij 
zult hem terstond in ’ t oog  hebben, » was 
het antwoord.

brood, de kleeding, het linnengoed, de schoenen !! 
De sociatist3n zijn de volkredders !

Ge moet weten dat eene afgeveer liging van bakkers 
onlangs bij minister Wauters ging oin een afslag op 
de bloem te bekomen ; en die goê minister zei dat het 
brood nog ging moeten opslaan !

D u itsc h e  plichtigen .
Belgie vräagt aan Duitschland de uitlevering val 

334 personen beticht van allerhande daden tegenstrij
dig met de wetten en de gebruiken van den oorlog.

De Duitschers en zullen die personen niet uitl» 
veren. Eerst schreven de socialisten daartoe geneigd, 
maar nu slaan ze ook den anderen toon.

Vele van die groote officieren die weten dat zo op- 
geëischt worden steken hun schuitje van kante; ze 
vluchten naar Zwitserland en Denemarken. Is dat 
niet bekennen dat ze wel plichtig zijn ?

VLASH AN D EL.
De Engelsche regeering kocht binst den oorlog alle 

vlas op in Engeland en in Ierland. Na den oorlog 
werd die opkooping geschorst in Engeland maar 
voortgezet in Ierland. De Engelsche regeering stelde 
een maximum prijs. De lersche vlasbouwers kregen 
300 pond sterling voor de beste hoedanigheid, en 
280 p st. voor de slechtste.

De prijs van garen en lijnwaad is niet vast gesteld. 
Het natuurlijk gevolg is dat het volk wekelijks hooger 
prijzen betaalt voor het gefabrikeerd artikel terwijl 
de vlasbouwers een vasten prijs ontvangen. Het Iersch 
vlas bleef aan denzelfden prijs, terwijl de prijs van 
het garen steeg tot 1000 °/0 ! De lersche boeren 
krijgen 300 p. st. voor, hun ton vlas, en zien dat vlas 
tot 1200 p. st. maken. De Engelsche regeering treedt 
als makelaar op voor de spinners die fortuin maken.

De lersche boer is onmoedigd en wil geen vlas meer 
zaaien. Maar hij wil ook geweldig protesteeren ; de 
regeering Wilde onlangs een groote lading vlas ver
zenden en de politie was daar om het werk te bescher
men, maar de boeren van de markt verjagen de politie!

En waarom moet de Eugelsche regeering anders te 
werke gaan met de lersche boeren dan met de En
gelsche ? Is ’t niet verstaanbaar dat Ierland strijdt 
voor zijne onafhankelijkheid !

Socialismus.
« De socialisten die het ouderlijke gezag en 

de ouderlijke zorg verwerpen om den staat met 
de opleiding der kinderen te gelasten, zondigen 
tegen het natuurrecht en breken de familiebanden,

En al gave men geen acht op de gerechtig
heid, dan zou men de oogen niet mogen sluiten 
voor de wanorde die het socialistisch stelsel in 
al de rangen der maatschappij zou te wege 
brengen. »

'Dat zijn de woorden van Paus Leo XIII.

In de druknijverheid.
In Frankrijk sterven vele gazetten uit bij 

gebrek aan papier en de hooge kosten van 
het drukken. In ons land is het niet beter, 
en gaan wij vlakaf den zelfden weg in. In 
de provincie Limburg zijn reeds 15 dag- en 
weekbladen die niet meer verschijnen, vele 
tijdschriften worden ook stopgezet. Zoo dit 
blijft duren zal de druknijverheid een gevoelig 
krisis te doorstaan hebben.

Nieuws voor de kleine Neringdoeners.
Bertrand is een van de kopstukken van de Pel- 

gische socialisten. En die groote heere schreef on
langs in Le Peuple dat de kleine handelaars 
ontzaggelijke winsten doen !

Dat is alleszins groot nieuws, want er en was 
voorzeker geen enkele burger die dat wist.

Ja de kleine neringdoeners doen ontzaggelijke 
winsten ! Ze verkoopen in ’t kleiue en doen geheel 
kleine winsten maar ze zien wel dat de coöperatieven 
groote winsten doen. En zijn het de kleine burgers 
niet die meest geleden hebben van den oorlog, en 
die nu nog lijden van zijne gevolgen ? !

’t Nieuws en is nog niet uit ! Die zelfde socialist 
zegt dat de kleinhandelaars slechte waren leveren !

De winkeliers verkoopen zeker ’t beste dat ze 
krijgen kunnen om zooveel mogelijk de concurrentie 
te kunnen doen aan de groote winkeliers en bij
zonderlijk aan de coöperatieven.

En wat hij ook zegt is dat de kleinhandelaars 
weg moeten !

Hoort ge dat ? Neringdoeners ! Onthoudt dat en 
intusschen doet uw beste en vereenigt u, alzoo 
kunt ge komen tot verbetering en tot grootere 
wiusten.

« Een schoone morgen voor ons reisje niet 
waar, Emilius ? » riep Eucratus uit, als hij op 
de hoogte trad. « Ik had Juba bevel gegeven 
mij hier met mijn peerd tegen komen Als hij 
zich niet spoedt, zal hij wat slagen voor be- 
looning krijgen Hadde ik maar zulk een slaaf 
als de uw e! hij is altijd gereed. Welk middel 
gebruikt gij 'daartoe ? »

« Gij zoudt mijne hannélwijze niet navolgen, 
vrees ik, » antwoordde zijn neef. — « Eteocles, 
ik zal heden uwe diensten niet meer noodig 
hebben ; beschik thans over uwen dag, zooals 
gij het begeert. »

Nu verscheen Juba, Eucrates zijn slaaf, met 
het peerd. Deze geleek, onder geen opzicht, 
noch aan den Romein, noch aan de twee Grieken. 
Zijne oogen waren gitszwart, en vonkelden 
van mannelijkheid en verstand. Uit zijne wezens
trekken en uit gansch zijne houding, ofschoon 
hij er nog jong uit zag, straalden leven en 
woeste kracht. Hij was breed geschouderd, 
en stond zoo vast op zijns beenen als' een ei* 
keboom. Eteocles en Eucrates, met Emilius er 
bij, zou hij, met éénen slag van-zijne reuzen
armen, hebben ten gronde geworpen Deze 
jongeling was afrikaan van geboorte, en stamde 
af van een koninklijk geslacht. Nog kind zijnde, 
werd hij door de Romeinen gevangen genomen, 
en als slaaf verkocht. Het juk drukte hem 
loodzwaar op de schouders. Bijwijlen wront* 
hij er zich onder, knarsetandende van woede, 
en zou alles in 't werk hebben gesteld om 
het te verbreken. De ingeboren haat tegen de 
Romeinen zwol dag aan dag meer in zijn boezem 
op, en zou den eenen of ’ anderen keer uitbersten 
tot verschrikkelijke gruwelen.

Wordt voortgezet.



De Griep.
De geneeskunde en kent noch de eigenlijke microbe 

die de spaansche griep voortbrengt, noch het serum 
om ze te bestrijden. De microbe doet intusschen 
altijd voort hare reize rond de wereld en komt nu 
weerom in Europa.

In England geeft het Ministerie van Gezondheid 
eenige waarschuwingen en voorbehoedsmiddelen om 
het volk zooveel mogelijk tegen de kwaal te wapenen. 
Zo kunnen ook nuttig zijn voor ohs volk.

1. Het Engolsch ministerie doet eeue soort inenin- 
tingsstof bereiden die zeer aanbevolen wordt, maar 
nog in den lundol niet komt.

2. Men mag geen al te hooge warmte hebbenen 
de plaatsen waar men verblijft.

3. Men moet de werk- en slaapkamers zooveel 
mogelijk verluchten.

4. Men moet warm gekleed zijn.
5. Koude vermijden ; geenen trek vangen.
G. Alcoolische exeessen en groote vermoeienissen 

ziju uiterst nadeelig. '
7. Een uitstekend voorbehoedsmiddel is ’s mor

gens en ’s avonds de keel gorgelen met warm water 
waarin een weinig zout is opgelost.

8 .. Die zich eenigszins ziek voelt of wat koortsen 
heeft moet onmiddelijk alle werk laten, naar bed 
gaan, zich warm houden en om den geneesheer 
zenden. Is de ziekte voorbij, dan moet de genezende 
minstens eene week weg blijven uit alle vergade- 
ringszalen, omdat hij zeer bevattelijk is voor andere 
ziekten.

9. Die de zieken bezorgen moeten in eene andere 
kâ ner slapen, en altijd zorgen dat ze den adem 
van den zieke niet inademen, en goed de handen 
wasschen na aanraking van den zieke.

10. Zoodra de ziekte in eene stad of gemeente 
uitbreekt, moot de burgerlijke overheid alle samen
scholingen in theaters en cinema’s verbieden.

DE G R A A N  K W E S T IE .
De prijs van de tarwe is als de grondslag van 

den prijs der andere granen, en de grondslag 
van de prijzen der andere levensmiddelen.

Daaruit is gemakkelijk te verslaan dat men door 
geheel de wereld bekommerd is met de scliaarschte 
en mei den prijs van dê  tarwe.

Amerika, Rusland e »  Roumenie moeten onze 
landen voorzien van granen en ons te kort aan 
hoeveelheid van de opbrengst vergoeden door hunnen 
overvloed. Dat was alzoo voor den oorlog, dat 
is nu nog meer waar. Immers de landbouwers uit 
B jlg ie , Frankrijk en Engeland - zeggen dat de 
graanoost kleinere winsten geeft dan de andere 
oogsten en daarom schijnen zij geneigd om van 
langs om min tarwe te zaaien.

Maar de Ainerikaansche boeren zeggen dat ook. 
Moesten zij nu ook hunnen graanoosgt merkelijk 
verminderen, dat ware buitengewoon nadeelig voor 
E u ropa !

O N QBLU KK EN.
VLAMERTINGHË. — Henri Vanraes kwam over 

eenige dagen uit Haringhe naar zijn oude hofstede 
terug. Hij ging nu maandag met peerd en wagen het 
overige van zijn meubels halen. Hij vertrok nog al 
vroeg in den morgen, de smoor hing nog al dik. De 
barreel aan de spoorweg stond open, en de landbouwer 
reed door; maar opeens kwam eene locomotief in 
groote snelheid toegereden reed op den wagen, sloeg 
den landbouwer dood en reed een been af van de 
dochter die meê was.

BAVICHOVE. — Een wagen met twee poerden be
spannen reed over de tramlijn in de Hoogstraat, juist 
op het oogenblijk dat detrain voorbijreed. De wagen 
werd op kant gesmeten en erg beschadigd. De ruiten 
v a n  dentram werden verbrijzeld. Niemand werd ge
kwetst.

HEULE. — Een jonge soldaat zekeren Yervaeke was 
met verlof naar huis gekoman en ging zondagavond 
eenen vriend bezoeken. Over de spoorweg gaande 
werd hij door een voorbijstomenden trein gevat en den 
rechtervoet vermorzeld.

BISSEGHEM. — Zondagavond was de toeziener 
van de barakken van het oud minitiepark eener revol
ver aan het kuischen. Een van zijne werklieden stond 
voor hem te zien naar dat wapen. Al met eens ging 
een schot af en d« werkman kreeg den kogel in den 
rechter schouder.

Schrikkelijk ongeluk te Harelbeke.
Woensdag laatst is er te Harelbeke een schrikke

lijk ongeluk gebeurd.
Camille Dedeurwaerder, Bsvereastraat, ging bijna 

eiken dag op zoek naar granaten die hij dan naar huis 
bracht en trachtte los vijzen om het koper dan te ver- 
koopen. Woensdag morgen had hij wederom eene 
steekkar vol granaten naar huis gebracht, die hij in 
een achterkot plaatste. Rond 1 uur van den namiddag 
begon hij weerom de granaten los te vijzen en de 
koperen banden af te klappen. Al met eens had er 
e e n e  schrikkelijke ontploffing plaats. Dedeurwaerder 
werd op den slag gedood, het kot stortte in , ón in de 
nabijstaando huizen werden vele ruiten verbrijzeld.

Hoe dikwijls hebben we reeds gehoord van zulke 
ongelukken ! Wanneer zullen de menschen toch voor-, 
zichtig zijn met al die granaten !

STADSNIEUWS.
Diefstal ontdekt

Woendag werd bij de Heeren Verbeke, fabri
kanten vau borstelhoüten en’ bobijnen, Eousselaere- 
straat n° 126, uit hun magazijn 2 balen lijm gestolen 
ter weerde van 500 fr .

De stedelijke Politie,.hierover verwittigd, stelde 
een onderzoek in en legde de hand op den voor- 
naamsten dader, wonende in de Wijngaardstraat 
cilhier

Na lange aarzelen bekende hij en liet ook zijne 
medeplichtigen kennen en atkoopers.

Het gestolen goed werd terug gevonden en aan 
de eigenaars overhandigd. Met de Duitsche bezetting 
is ons volk niet verbetert, en onder opzicht van 
stelen en baldadigheid is het trenrig om bestätigen 
hoe die ondeugden toogenomen zijn. Waten er geen 
afkoopers er zouden geen dieven zijn zegt het 
s p r e e k w o o r d . ______________

Donderdag namiddag is er een begin van brand 
ontstaan in het huis bewond door Cam, Vermant, 
Rousselaerestraat, 153, eigendom _toebehoorende aan 
de erfgenamen Messeine, Kortrijk. E. H. Berton, 
onderpastor van de parochie van t H. Hart, die 
aldaar pas voorbijging, en eenige geburen hebben 
seffens geholpen den brand te blusschen, Da schade 
is maar van klein bedrag.

Oude Kennissen.
Op de lijst van de Duitschers die door de 

Belgen worden opgeëischt staan de namen van 
drie oude kennissen van de Iseghemsche be
volking : von Haniel, Backhausen en von 
Natsmer.

Von Haniël w a s  de eerste Duitsche Kom
mandant te Iseghem ; ’t was de beste van al 
de Kommandanten uit Iseghem Hoe dikwijls 
en wierd het niet gezeid dat von Haniël geen 
Duitscher was,  omdat hij redens verstond en 
meegaande w as  met de bevolking, waar de 
andere Kommandanten ware dwingelanden en 
echte duivels waren. Waarom staat hij toch 
op de lijste van de plichtigen ; van de wreedaards ? 
Van Iseghem werd hij als Kommandant ver
plaatst naar Audenaerde en hier heeft hij op het 
einde van den oorlog veel mannenvolk doen ge
vangen nemen en wegvoeren; daarom wordt hij 
nu opgeëischt. — Te Iseghem was hij goed 
en beleefd of was het misschien de slimheid van 
Burgemeester Carpentier die von Haniël deed 
goed omspringen met de bevolking Een dingen 
is zeker dat von Haniël meer dan eens ver
volgingen deed opschorsen en stillegen op 
voorspraak van den Burgemeester. Onder het 
Kommandantschap van von Haniël werd Iseghem 
een maal gestraf : de bevolking moest te 6 ure 
binnen voor eenige dagen. Zwaardere straffen 
en gaf hij niet, terwijl dat in ’t omliggende 
helderop straffen en boeten wierden opgeleid.

Backhausen was de adjudant van von Haniël 
te Iseghem en wierd als dusdanig verplaatst 
naar Audenaerde en wordt ook opgeëischt voor 
het wegvoeren van het mannenvolk uit Aude
naerde. Backhausen was een andere Pierrot 
of von Haniël ; hij was bot, uitschietend, 
bijzonderlijk sommige dagen. Ook kreeg hij 
van ’t volk te Iseghem de bijnamen van Pijke 
zot, en van Broekschijter !

De derde is von Natsmer die hier Komman
dant was einde 1916 en begin 1917. Een kort 
dik ventje, dat geerne een goed glas dronk. 
Hij wordt opgeëischt voor de gruwelen die 
hij kommandeerde of liet gebeuren te Luik.

— De Iseghemsche bevolking zou voorzeker 
geern Vogel, von Lueder en Lubbert zien 
opeischen. Dat waren hier zotten en deug
nieten, en den fameusen Benequin die bij de 
woekeraars zoo goed ’t huis was en een duivel 
was in mensche gedaante voor de eerlijke 
burgers. _______

Zeldzame Vereering.
Deze week ontving Jufvrouw Mad Withouck voor 

bewezen spionage diensten het Oorlogskruis van wege 
de Franscbe Republiek. Dergelijke onderscheiding is 
een zeldzame voor een Belgisch werkmeisje, eene ver
eering zelfs voor onze stad. Het ware hoogst wensche- 
lijk konde er bij zekere gelegenheid voor haar iets 
gedaan worden Iemand van haren stand, die van wege 
’t Engelsch en ’t Fransch leger aldus wordt vereerd, 
die van ’t Belgisch Staatsbestuur de hoogste onder
scheiding bekwam met toevoeg van ’t Belgisch Oor
logskruis, moet wezentlijke diensten hebben bewezen 
en verdient van onzentwege beloond te worden. Wij 
wenschen zulks uit ganscher hert te zien omdat ’t 
werk dat ze verrichtte eenig was in zijne soort en 
ingegeven door de edelste gevoelen van zelfverlooche
ning en vaderlandsliefde.

Zie hoe de Fransche opperstaf daarover spreekt in 
de Citatie die ’t juweel vergezelde en die voor gansch 
het Fransche leger werd afgelezen.

Sont cités à l’orda du jour de l’armée : Mademois- 
selle Madeleine Withouck, Heye3t Iseghem Belgique.

Jeune fille Belge animée du plus pur patriotisme. 
Encore souffrante d’une intoxitation par le gaz, li’a 
pas hésité à accepter une ‘mission périlleuse au delà 
des lignes. A rempli cette mission avec une héroïque 
ténacité en dépit des risques courus.

Paris, le 15 Décembre 1919 
Pour le Président du conseil, le Ministre de la 

Guerre, & par son ordre.
Le Colonel, Chef adjoint, du Cabinet,

G. B e c k e r .

Jufvrouw, Madeleine, wij wenschen u hertelijk 
geluk, draag uw verdiende onderscheidingen lang en 
gelukkig !

STAD ISEGHEM.

Nijverheidschool
D e'lessen  voor stoomtuigleiding zullen ge

geven worden eiken zondagvoormiddag van
8 tot 10 ure, te beginnen van 15den dezer.

De lessen van teekenen, rekenen en meet
kunde zullen beginnen op dinsdag 17den dezer 
om 6 ure ’s avonds.

De lessen van Engelsch en Duitschleer zullen 
beginnen dinsdag 17dendezer om ó u re ’s avonds. 
De lessen van Fransehleer zullen beginnen dins
dag ,17den dezer om 8 ure ’s avonds.

N. B. : Het begin der lessen van boekhouden 
zal later bepaald worden.

M A R K T P R I J Z E N .
BRUGGE, 7 Februari. — Inlandsche haver 102, 

103. Vreemde haver 105. Gerst 112 tot 115. Boo- 
nen 95. Maïs 85, Malt 160. Nitraat 122 tot 125.

KORTRIJK, 9 Feb. — Haver, 100-105, peer- 
deboonen, 90-95 ; aardappelen, 19-21; eieren 0.50-
0.52j; koolzaadolie, 530-550; lijnzaadolie, 510-520; 
koolzaad, 200-225; lijnzaad, 210-230; koolzaad- 
koeken, 55; lijnzaadkoeken 86-90; nitrate de soude 
123 ; sulfate d’ammoniaque 185 ; suikerij 6.00 ; 
suikerijbaoneu 68-70; hooi 33-34; strooi 24-27.

Veemarkt : koeien 21 ; veerzen 1 ; 7 ossen 20 ; 
stieren 8 ; schapen 0 .

Beurs van Brussel.
Belgie leening Ie reeks 61.25 tot 61.75

» » 28 reeks 61.50 » 62.00
Schatkistbon.s 99.90
Nationale herstelling 95.25 tot 95.40
Gemeente krediet 4 1/2 °/° 86 50

» 4 % 78.50 tot 79.00
» » 3 °l o 62.00

W IS S E L K O E R S .
Parijs 95,2o tot 95.75
Londen 46.07 » 46.32
Keulen 12.87 » 14 88
Amsterdam 506 » 516.25
New-York 13,70 » 13.80
Italie 74.50 » 78.50
Madrid 240 » 244

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

,  36. Demetrie Vanzieleghem, dv, Honoré en 
Maria Loncke. — 37. Maria Pattyn, dv. Oscar 
en Eudoxie Meesseman. — 38. Leon Spriet, 
zv. Benedict en Marie Lapeirre. — 3;>. Louise 
Desmet, dv. Alphonse en Magdalena Roeleus. —
10. Elisabeth Reynvoet, dv Mauritius en Vic- 
torine Vundommele. — 41. Gabrielle Tiole, dv. 
Francois en Celina Verstraete.

STERFGEVALLEN : *
21. Joseph Verstraete, handelaar, oud 26 j. 

overl. te Tourcoing, echt. van Victorina Van- 
moen. — 25. Rosalia Verfaillie, huish. 66 j. 
echt. van Constant Beernaert. — 26. Rachel 
Callens, 5 m. dv. Vietor en Theresa Declernq,
— 27. Mariette Vercarnort, zb 17 j. dv. Gii-r.a:1 
en August i Declercq. —• 2->. Julius Verledens, 
voerman, 37 j .  zv. Emile en Lucie Lemiere.

HUWELIJKEN :
26.' Maurice Deruyt, borstelm. 21 j. met Lut- 

garde Spriet, spinster, *24 j. — 27, Alberic 
Huÿsentruyt, wever, 28 j. met Marie Monteyne, 
borstelrnaakster, 28 j. — 28. Leon Declercq, 
ondernemej\ met Marie Sabbe, zb. 25 j.

C I N E M A  O E R  C 0 N 3 R E a T ! E Z 4 M _ .
Op Zondag 15 en Maandag 16 Februari 1920

van af 6 1/2 uren ’s avonds
G E Z E L L I G E  B I J E E N K O M S T

SPELWIJZER :
1. Het hert van een dier. — Drama in 1 deel.
2. De slag aan den Yzer. — (Wetenschappe

lijk) in 2 deelen.
3 De Heldhaftige Klaroen. — Oorlogsdrama in

5 deelen.
4. Billy is zw ever! — Klucht in 2 deelen.

Ieder plaatsnummer kost 1 50 fr., en is te 
verkrijgen in ’t Congregatie-Lokaal van 11 tot 
12 uren en van 1 tot 2 uren — Te 6 uren 
worden de OVERBLIJVENDE plaatsnummers 
verhuurd. — De vertooning wordt opgeluisterd 
door de « H armonie » der Jongelingen Congre
gatie.

’ t B e g in t  s t ip t  te 6  1 /2  uren .

STADSFAN PAR EN - ISE&HBM
- MUZIEKCONCERT -

door leden der [Maatschappij 
o p  Z O N D A G  2 2  F E B R U A R I  1 9 2 0  

om 5 ure, in den GOUDEN LEEUW 
V o o rb e h o u d e n e  p laatsen  2 fr ., T w eed e  1 fr.

Kaarten zijn van heden af te bekomen bij 
M. J. VERHAMME, Marktstraat

BOOMTEELT.
Zondag 15 Februari. — Les over den kweek 

van Steenvruchten.

OUD-STRIJDERSBOND -  ISEGHEM.

Feestzaal “ ONS GILOENHUIS „
OPVOERING VAN

DO LLE HANS
door F a b b ic iu s .

Nederlandsch Indisch Soldatendrama
opgevoerd door liet Kunstgezelschap van den V. O. S. 
bestaande uit Kunstenaars van den Nederlan ischen 
Schouwburg van Gent onder de leiding van Staf 
Bruggen.

De Vertooningen hebben dus plaats :
Zondag 15 Februari om 2 1/2 ure ’s namiddags 

om 7 are ’s avonds.
Maandag den 16 Februari om 7 ure ’s avonds.
Op zelfden Zondag 15 Februari, zullen eenige 

meisjes in de straten der stad het « Tzerbloemken » 
verkoopen, ook gansch ten voordeele der weezen. 
Wij hopen dat die juffers bij iedereen een goed
■ nithaal zullen vinden.

Namens het bestuur van den 
Oud-Strijdersbond.

N. B. — Men neme wel de uur-verandering in 
acht. — ’t Nieuw zomeruur wordt gevolgd.

TE KOOP
Z00 GOED ALS NIEUW : Een Dynamo Bergh- 

mann, 148 ampères, 115 volts; 1 Tondeuse 
op 1, 56m. breedte; 1 Spoelmolen voor katoen 
42 spillen ; 1 Boommachien en 2 Jacquards. 
Verniste kammen, rieten, bobijnen, spoelpijpen, 
pendards, kussens, poulies, poutrellen en 1 
Gasmotor 3 1/2 H. P.

T E  H U R E N  : Eene herstelbare FA 
BRIEK dienstig voor SCHOEN- of BORSTEL- 
FABRIEK, enz.

Zich te bevragen : 120 Rousselaerestraat, 
ISEGHEM.

Uit ter hand te koop :
2 aaneenpalende, en in goaden staat zijnde

WOONHUIZEN
n° 35 en n° 37 Maandagmarkt, ISEGHEM 

Voor conditiën, zich te bevragen bij Pierre 
Clement, Halve Maan te Kortrijk.

T e r s t o n d .  g ;esA r:r£».s».sca . bij de

Gebroeders Bourgeois, Emalgham
S c h o e n m a k e r s  voor vrouwwerk 
houten talons, doorgenaaid manswerk met de 
steke, vrouwwerk genageld alsook voor knechte 
en meisjesbottientjes met de steke.

Goede loon — Standvastig werk.

K O N I N K R I J K  B E L G I Ë

MINISTERIE VAN FINANCIËN

B IN N E N LA N D S O H E  LEENIN G  5
van 2,500,000,000 franken, met premie.

K A P ITA A L : Ds leening bedraagt 2 1/2 milliards franken vertegenwoordigd door 5,000.000 obligatién 
^ , , ^ . . ^ ^ . . , ^ 3,, van 500 franken ieder, verdeeld in 5 reeksen van 1,000.000 titels

I N T T S R B S r  : pQ-9bligatiél? worden uitgegeven met genot van interest van af 15ste Mei 1920.
De interest is bepaald op 5 %  ’s jaars, betaalbaar bij halfjarige koepons van fr. 12,50. 

den ljen M.Ö1 ea den i0en November, en waarvan de eerste vervalt den 15e“ November 1920.
De titels honden op interest voort te brengen van af den dag voor hunne terugbetaling vastgesteld.

A F L O S S I N G r  ! Dó aflossing der leening zal geschieden in 75 jaren bij middel van trekkingen: de
, trekkingen zullen plaats grijpen ieder jaar, den l en Miarfc en voor de eerste maal den

len Maart 1921. De titels zullen tot terugbetaling geroepen worden bij groep van 50 obligatiën ; ieder jaar zal
voor elke reeds een gelijk getaai groepan door de trekking aangeduid worden.

D e u itg e lo ten  tite ls  zu llen  te ru g b a ta a ld  w o r d e n  m et eene p re m ie  va n  5 0  °/o 
dus aan 7 5 0  fra n k  v o o r  eene o b lig a t ie  vau  5 o o  fra n k .

De terugbetaling geschiedt den 15®" Mei volgens op de trekking ; de uitgeloten obligatiën hebben recht 
op den koepon die op dien dadum vervalt.

De Staat ontzegt zich het recht over te gaan tot alle vervroegde terugbetaling vóór 15“» Mei 1940. Van 
dien datum af voorbehoudt de Staat zich het resht over te gaan tot vervroegde terugbetaling der nog in om
loop blijvende obligatiën ; in zulk geval zullen de titels allen terug betaald worden aan dezelfde som, het is te 
zeggen, het kapitaal van oOO frank vermeerderd mat de middelmitige waarde der premiën teruggebracht, aan 
de tax van 5 %>, tot den datum vastgeäteld voor de vervroegde terugbetaling.

Da interest en de aflossingspremie worden vrijgesteld yan de huidige 
of toekomstige belastingen.

D e  o p e n b a r e  i n s c h r i j v i n g  z a l  g e o p e j i d  z i j n  v a n  d e n

Donderdag 12" F e b m r i  tot -  ea iabsgrepsa -  den Zaterdag 6" Maart.
Uitgevingsprijs : 499 fr. per titel, betaalbaar als volgt:

100 fr. h i j  d e  i n s c h r i j v i n g - .

399  fr. d e n  l B en M e i  1 9 2 0 .
Mochten de inschrijvingen het getal der uit te geven titels overtreffen, dan zal er tot verdeeling overgegaan 

worden.
De bi'nnen de yijf digen niet verrichte stortingen zullen met interest berekend aan ô %  vermeerderd worden.
Er zal aan de inschrijvers bij hunne tweede storting, het is te zeggen den 15en Mei 1920, een voorloopige

titel overhandige worden, voorzien van twee halfjarige interestkoepons beurtelings vervallend den 15en November 
1920 en den 15e» Mei 1921.

De voorloopige titels zullen deelnemen aan de trekking van l st<=n Maart 1921; zij zullen geruild worden, 
zonder overeenkomst van nummers, tegen bestendige obligatiën die alleen zullen deelnemen aan de trekking van 
Isten Miart 1922 en aan de volgende trekkingen.

M E N  S C H R IJ F T  IN K O S T E L O O S  :

bij de Baak "C R É D IT  FONGÏSR D’A H Ï S R S K o a s s ï l a e r e s t r a t  25 ISEGHEM.

BULTIJN VAN INSCHRIJVING.
De ondergeteekende ...................... ..........................

wonende te ............  ....................... ........ ...................... ....................................................straat, n ' ................. .

begeert een abonnement op de Gazette « D e Isegh em n a a r » voor het jaar 1920. Bedrag 6  fr .

HANDTEEKEN,



UENLVOL —  SPIRITISME.
( Vervolg)

De Kerk en het Spiritisme.
Benevol is weg en door. Volgens wij vernamen 

gaf hij ook eene se'ance iri Roeselare. Tot daar. 
Op de vraag nu of Benevol een echte, waie spiri
tist is durven wij uiet antwoorden. Spiritisme is 
immers « oproeping van geesten » met het doel te 
vernemen door de geesten of de zielen van afge
storvenen wat we vanzelf niet kunnen weten Of 
nu Benevol zich aan dergelijke .praktijk bezondigde 
zullen zij best weten die op de zitting tegenwoordig 
waren

I. Hoe over Spiritische feiten geoordeeld.
Het antwoord is kort en bondig.
1. Wij mogen gerust aannemem dat de helft, 

zelfs het drie kwart der geesten-veropenbaringen 
anders niet zijn dan kunstig en handig bedrog van 
goochelaars.

2. Veel feiten, die aan de geesten worden toê  
geschreven, zijn eigentlijk te wijteu aan de sug- 
gestre'-kracht van het medium en aan zelfbedrog 
of inbeelding van toeschouwers Een doorslaand 
bewijs daarvan leverde de bekende goochelaar Houdin, 
toon hij, voor een groep ontwikkelde Spiritisten, 
al de bijzonderste vertooningën nabootste van het 
Spiritisme, om hun ie bewijzen dat daartoe geen 
geesten noodig waren. Het. resultaat : Die spiritisten 
geloofden uiet wat ze zagen : ze bewejrden dat 
Houdin medium was en met de geesten omging, 
zonder het te willen bekennen.

3. Het Spiritisme levert toch een aaital feiten die 
tot heden toe niet wetenschappelijk kuuueu uitge
legd worden en bijgevolg de tüsschenkomst van 
geesten laten vermoeden. Eenige voorbeelden.

Feiten vóórspellen, die geïn mensch met zijn 
natuurlijk verstand kan raden of gissen is onver
klaarbaar. ’t Mag bijgevolg geen kwestie zijn van 
weervoorspellingen lijk in 't « Manneken uit de 
Maan » of zaken gelden die gewoonlijk gebeuren 
lijk het huwelijk eener trouwzieke juffer.

Zaken bekend maken die 'op denzelfden oogen- 
blik plaats hebben op zeei' verren afstand, b v. 
het overlijden van een familielid in Canaia, is 
weerom iets waar de wetenschap geen uitleg kan 
aan geven.

Zware meubels verplaatsen zonder ze stoffelijk 
aan te raken, voorwerpen zwaarder dan de lucht 
doen opstijgen of in de ruimte zweven of zelf lang
zaam, nen tijd lang in de lucht zweven — natuur
lijk in omstandigheden die alle bedrog onmogelijk 
maken, — dit alles zijn feiten die natuurlijk niek 
kuuneu uitgelegd worden.

Stevig geblinddoekt zien en zeggen wat in zware 
goed gesloten kasten verborgen ligt ; lezen in nen 
boek mot het achterhoofd ; vlotweg eene vreemde 
taal spreken waarvan de medium nooit een woord 
heeft gekend — dit alles zijn ziken die strijden 
met welgekende natuurwetten

Blijft dus aan die buitengewone, buitennatuur
lijke feiten non voldoenden uitleg te geven.

Dit alles willen uitleggen, lijk de Spiritisten doen 
met hun zoogezegde peresprit, is eenvoudig kinder
achtig. Perisprit is een woord, meer. niet, een 
woord dat niemendalle uitlegt

Verders blijkt alle wetenschappelijke uitleg, tot 
heden toe uitgedacht, onvoldoende! Eén enkele uit
leg is mogelijk : namenlijk die feiten, die geen bedrog 
bavalten en wel bestatigd zijn, toeschrijven aan 
geesten

Welnu de zielen der gelukzaligen of van hot 
vagevuur kunnen, evenals de engelen Gods, door 
bovennatuurlijke beschikkingen Gods aan de men
schen verschijnen, « Maar, doet P Drieghe met 
recht opmerken, het is in strijd met bun weerdig- 
heid, tegen het gebod van God in. als speelpoppen 
in een Janklaassenspel, de media ten dienste te 
staan Overigens die geesten verkondigen niet zelden 
onzin, leeringen in lijnrechten strijd met do Open
baring Gods, spreken een vuile kroegen-taal die een 
eerbaar mcnsch doen blozen. »

Blijft te besluiten dat de duivel alleen in staat 
is zijne macht ten dienste te stellen der mediums. 
En inderdaad, zoo wij de gewijde geschiedenis na
gaan, wij zien dat do helsche geest met de grootste 
snelheid stoffelijke voorworpen naar verre afstanden 
kan verplaatsen ; lichamen vormen naar do gelijkenis 
van levende of afgestorven personen ; geluiden na
bootsen ; ziekten veroorzaken en genezen; de meest 
verrassende lichtverschijnselen teweegbrengen enz.

Wij zeggen niet dat aangehaalde feiten werkelijk 
aan den duivel zijn te wijten, maar bevestigen dat 
de duivel daartoe wel in staat is en houden staan 
dat tot heden toe geen enkele wetenschappolijke 
uitleg is gegeven van bovenvermelde feiten.

II. Oordeel der Kerke.
Tot heden toe heeft de H. Kerke nog geen uit

spraak gedaan ; maar om wille van de schrikkelijke 
slechte gevolgen die het echt spiritisme veroorzaakt 
.■aan dezen die eraan meedoen ; neurastenie, hysterie, 
karakterloosheid, gekheid, zelfmoord ; — om wille 
bijzonderlijk van het groot gevaar door spiritisme 
geloof en zeden te verliezen en te vallen ouder de 
macht van den duivel, — heeft de H. Kerk, op 
datum van 27 April 1907, aan al!e geloovigen 
verboden van deel te nemen

« aan spiritische gesprekken of vertooningen .. 
de zielen of geesten ondervragend, naar hun ant
woorden luiste rend, of zelfs daar te zijn als eenvoudig 
toeschouwer... »

Wie een oogenbliksken nadenkt zal de reden 
van dit verbod wel verstaan : de gevolgen immers 
van echt spiritisme zijn noodlottig op lichaam en 
ziel, I jk niet-katholieke schrijvers zoowel als de 
onzen overvloedig bewijzen. X

Gevraagd ia belangrijke Schoenfabriek
te Thielt, MEESTERGAST, als werkuitgever, 
vlaamsch en fransch. Goed op de hoogte van 
t Patronenmaken. — Schrijven naar ’ t bureel 
van ’t blad De Iseghemnaar.

Goeden Schoensnijder en 
Stekking worden gevraagd

bij Mr PERRET, 159, rue des Fontinettes te 
CALAIS (Frankrijk), bij voorkeur huishouden 
met of zo"üer kinders. 
VERZEKERD W ERK. ZEER GOEDEN LOON.

Plaatst uwe aankondigingen in 
« De Iseghemnaar >.

Met dezen breng ik het publiek ter kennis 
dat ik mij kom te vestigen als MEESTER
KLEERMAKER

In volle vertrouwen zal ik goed en verzorgd 
werk leveren tot ieders voldoening, volgens 
de laatste modellen. 

Spoedige bediening.

ROBERT MAES, 
M arktstraat, 44, Iseghem.

Gevraagd goede en deftige Meid
kunnende wel burgerskeuken. GOEDE LOON. 
Onnoodig zich aan te bieden zonder goede ge
tuigschriften of aanbevelingen — Zich te wenden 
ten bureele van dit blad.

Kantoor van den Notaris WYFFELS, 
te Rousselaere.

V E N D U i£ op Donderdag 19 Februari,
ooi 8 1/2 ure stipt voormiddag, van

O O  R L O G 8 B U I T
te INGELMUNSTER, Bruggesïeenweg.

I VLIEGPLEIN. 
Schoone en groote barakken in hout en steen, 

karren, wagens, boomezels, stalen granaat- 
bussen, stekkerdraad, afsluiting in nettedraad, 
stoven, brandhout.

II. INDO-CHINEESCH KAMP.
Houten barakken. 
Gewone voorwaarden, comptant geld en 

12 %  kosten.

OPENBARE VERKOOP IN G 
van een nieuwgemaakt

W O O N  H U I S
dienstig voor Beenhouwerij

te  I 3 E  3-H 3  VI, Hoidsfcriat.

De Notaris VAND:MODHT£LE verblijvende te 
Iseg'nem, zal openbaarlijk te koop bieden, het 
volgen te goed : 

STAD ISEGHEM. — Hondstraat. 
Een nieuwgemiakt zeer gerievig Woonhuis, 

ten dienste van beenhouwerij, met afhankelijk
heden en I are 34 centiaren erve, gekend ten 
kadaster sectie A, num ner 63 b, palende zuid 
de Hondstraat, en noord m?t uitgang in de 
Statiestraat. 

Bewoond door M ich e l  DR1ESEN3, tot 1 
Maart 1920,

OVERïLAG Vrijdag 27 Februari 1923,
telkens o n  3 ure nam ddag, in de gehoorzaal 
van het Vredegerecht, IN DEN HERT, te 
Iseghem, Marktstraat.

UURWERKEN
JUWEELEN — BRILLEN

PHONTOGr R A P H E S
OP ZONDAG 15 FEBRUARI

H E R O P E N I N G
van het huis

—  R O O S B - M Ä . 1 3 S  « — i 
2 Î ,  R a im a la re s tra it  ISEGHEM.

Opvolger A. MOENAERT
Groote keus nieuwe artikelen 

B ijzon der w erkhuis v o o r  herstellingen

Boekhandel J. DE B U S3C H ER E-3Û N TE  
Rousselarestraat, 95, ISEGHEM.

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

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

1 fr . per aflevering.
1° Emiel Verhaeren door A. G offin

2° Constantin Meunier » M. D e v ig n e

3 ° Guido Gezella » M ax D e E u d d e k
4 ° Adolf Quetelet » V a n  D eu n en
5 ° Roland de Lassus » C losson
6° Thomas Vinçotte » D e v ig n e

Ook verschenen :
Les leçons morales de la guerre, A Vermeersch,

S. J. mît 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.

L i  leçon de la guerre au, point de vue des 
habitations à bon marché.
■ Avant-projet 'de loi sur l'apprentissage obliga
toire door Albert Soenens.

P I A N O S
Verkoop — Verhuring 

Verwisseling

— Stemming — 

en Herstellingen van 

allen aard.

GROOTE KEUS VAN 

en phonographe platen

Muziek- en Muziekinstrumenten
H arm on icas in ’t groot en in ’ t klein

BIJ

J. Glems)t-Gl8iiiïQt
20, Gantsïraat, ISEGHEM

LED ER H AN D EL

VALÈRE U R ID D N
Koormrurkt, 15, ISEGHEM.

— CSOUPO.'JS — HALZEN — FLANKEN —  
BOX CALF, ZWART EN GEKLEURD 

BANDEN BOX CALF. 
CHEVREAUX -  GRISON -  ZWART EN 

IN ALLE KLEUREN.
POULAINS CHEVREAUX — BANDES VERNIS 

CHEVREAUX VERNIS — DAIMS. 
V03RING3N — COUTILS — RINGEN 

HAKEN — LETSEN, enz ..

Alle Scho3iiniiksrsbsao)digli3den. 

Agent der
Schrijfmachienen “ U M D E R W 3 0 D  „

BRAND- ea ONGSITALÎERZ'ÎSSRIHGEN
“  L e s  P a t r o n s  R é u n i s  , ,

BELGISCH M\ATSCHAPP1J van eersten rang 
gesticht in 1887.

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

Spaarboekjes 3.60 0/0, Reateboekjes 4 0/0, 4.25 0/0 ea 4.S!) 0/0, vrij Yan lasten.
DEPOTREKENINGEN A A N  ZEER VOORDSELIGE VOORW AARDEN  

D e z e  B a n J z :  a a n v e e r d t  r e e d s  d e  i n s c h r i j v i n g e n  
-------------  o p  d e  B E L G I S C H  BJ B IN -J S T E lS rL A .lS rn S Q H E  L E !  EIST I N 'G  -------------
OBLIGATIEN van 590 fr. welke uitbetaalbaar zijn met eene premie van 50 O/o, ’t zij aan 750 fr.

Verdere inlichtingen kan men bekomen b ij

M. P h .  VERBEKE , B e s t u u r d e r ^

Rousselarestraat, 2 5 , ISEGHEM.

BOEK- en STEENDRUKKERIJ
J .  D e  B u s s c h s r e - B o n t e

Bureel der Gazette « DE ISEGHEMNAAR »

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

Hoofden van Brieven, Enveloppen 
Spijskaarten, Trouwbrieven, Rouwbrieven 

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

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

F A B R IE K  vau P A P IB B B N  Z A K K E N

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

Raymond Maes-Geldhof
Marktstraat, 4 4 ,  1 -E ü H E M .

SCHOONE KEUS VAN

M A N S -  EN V R O U W S T O F F E N
-fcC lleg ’o e d e x ’e n  

W itte en Fantasieartikelen 
Bijzonder assortiment van 

HEMDEN, COLS en PLASTRONS 
CO.HMUNIE ARTIKELEN

ANTWERPEN’S

BOUW-& HÏP0THEEK BANK
Naamlooze M aatschappij.

Maatschappelijk Kapitaal : 5,000,030 frank.
Zetel : N r i 3 , T w ailfm a an len jtra at, A N T W E R P E N .

Waarom uw spaargeld onnuttig in huis be
waren of in roekelooze hooge winstgevende 
spekulatiën plaatsen, wanneer ge zonder waarde
vermindering voor uw kapitaal te vreezen, uw 
geld, terugbetaalbaar op zicht, aan 3 60 %  
’s jaars of vóór 5 tot 10 jaar aan 4 °/0 ’s jaars 
kunt uitzetten. 

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

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

Wend U in vertrouwen tot onze Agenten 
uwer streek ; zij zullen U alle »ewenschte uit
leggingen nopens SPAARBOEKJES, K \S30N S
& OBLIGATIES verstrekken.

AGENTEN : 
M 1 F io ra n t Beh.leghs-ïV Iiilïar 

Gemeenteontvanger, 
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Ml Achilla Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emalghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, W inckel St Eloi.

Abonneert u op 
DE ISEGHEMNAAR.

CIO A  H EIV
i n  ’ t  G R O O T  e n  i n  ’ t  J C C .E I N  

der bijzonderste en best gekenJe merken

TE VERKRIJGEN BIJ

Ach. De G e ze l le -V y n ck e
Rousselarestraat, 109-111, ISEGHEM.

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

Cyrille S in to l- fm liD ls
de Pélichystraat, 25, ISE8JEIVI

FABRIEK VAN

Gem lakte Vrouw- en KiaderkleeJeren
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

saline laim, moirette en zijde

-  W ITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -
• ELLEGOEDEREN. enz.

Huis Ed.MAES-NAERT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

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

van
Registers, Bureelgerief, Emballage Papier, Fantiisieirtikelen, Maroquinerie, enz.

VERKOOP VAN

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

voor Heeren en Daimn in gout, zilver en nickel 
Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillen 

Groote keus van Ringen en Kettingen
TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen

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

DEVIS enTEEKENING worden op vraag gemaakt 
van goud- zilveren en diamanten PaRUREN 

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS
WORDEN GEGRAVEERD 

ALLES WORDT TEN HUIZE
—  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. —


