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De Katholieke Partij.
Nieuwe tijden vragen nieuwe inrich

tingen.
’t Wordt een algemeen gevoelen dat 

de Katholieke partij moet ingericht worden 
op zulke wijze dat de Burgers, de Boeren 
en de werklieden eerst afzonderlijk worden 
vereenigd om dan samengebracht te wor
den in eenen Bond die de Katholieke 
partij voorstelle.

Vroeger was dat . niet noodig. De 
standen waren zoo duidelijk niet ge- 
teekend en hunne belangen liepen meer 
ineen. Katholieken kwamen bijeen in 
soort kiesbonden zonder onderscheid van 
stand

Nu is ’t eene noodzakelijkheid ge
worden. De belangen van de verschillende 
standen zijn zoo veelvoudig en zoo ver
schillend dat de maatschappelijke belan
gen voor eiken stand moeten verdedigd 
zijn. De godsdienstige belangen moeten 
natuurlijk altijd op den voorgrond staan 
bij katholieken, maar de stoffelijke be
langen moeten ook ingezien ziju.

De stoffelijke belangen van eiken stand 
zijn de maatschappelijke belangen v a n  

allen.
De katholieke princiepen staan vier

kant tegenover den klassenstrijd. Wij 
moeten trachten naar klassenverzoening, 
en ’t middel daartoe is standorganisatie.

« Elkeen het zijne » dat is recht, dat 
is katholieke leering.

Elke gemeente en heeft maar éénen ge
meenteraad. Elk kanton en heeft maar 
ééne vertegenwoordiging in de provincie. 
Elk arrondissement en heeft maar ééne 
vertegenwoordiging in Kamer en Senaat. 
Daarom moeten de drie standen uit de 
maatschappij vertegenwoordigd zijn in 
gemeenteraad, in provincieraad, in Kamer 
en in Senaat.

De Burgers, de Boeren, de Werklieden 
moeten hunne kandidaten hebben Inde 
vertegenwoordiging van eiken stand ligt 
de verdediging van eiken stand. In de 
gelijke mate van vertegenwoordiging 
ligt de verzoening van de standen.

Elke stand stelle zijne kandidaten.
Alle katholieken aanveerden die kan

didaten.
Dat gelde voor Iseghem.
Dat gelde overal.
Leve de Katholieke Partij.

De nieuwe Huishuurwet.
Minister Vandervelde heeft weeral een nieuw 

wetsvoorstel ingediend over de huishuur. Deze 
nieuwe wet is eigenlijk eene voortzetting en uit
breiding van de wet van 24 Augusti 1919.

1. Het recht op woonst wordt verlengd voor 
twee jaar dus tot in 1923

2. De pacht mag niet meer dan 30 ten honderd 
verhoogen.

Yandervelde wil met die wetten den woningen- 
nood te keer gaan ! Zulke wetten en andere en 
zijn in staat niet alle familien een huis te geven. 
Verbiedt de wet de familie Pierkens buiten te 
zetten, ze verplicht terzelfdertijde de familie Jantjens 
in open lucht te wonen of te gaan meêwonea.

Die wetten voorzien niet in den woningsnood : 
er en staat daarmee geen een huis te meer.

Hoe voorzien in den woningsnood? Hael een
voudig 1 Dat ze huizen bouwen. Da Batgische 
Regeering zou beter doen aan de bevolking van 
het front de schadevergoeding te geven ; die 
beproefde familien in staat stellen hun huis 
te herbouwen. Die menschen en vrageu niets beters 
dan hun huis te hebben. Elk nieuw huis is eene 
woning meer.

Met zulke wetten en zullen er maar weinig 
manschen zijn dia nog nieuwe huizen bouwen,

benevens hun eigen huis. Wie zal er nog goeste 
hebben huizen te zetten voor een ander ?

Welke rechten blijven er nog aan den eigenaar ?
Dat er in Brussel eigenaars waren die de pacht 

vertiendubbelden, dat is eene schande, dat is woeker.
Maar er en zal toch niemand zeggen dat de 

pachten niet en moeten verhoogen. Peist op de 
onkosten van herstelling, ’k Heb daar onlangs 
iu een huis herstellingen doen doen en de onkosten 
van herstel zijn hooger dan ’t bedrag van 10 
jaar pacht !

Verhoogt het eene, het andere moet ook verhoogen.
’t Is recht en redelijk. Doch het eene en het 
andere moeten alle twee redelijk zijn, en de pachten 
moeten altijd redelijken ook behoorlijk zijn. Geen 
verlies maar ook geen woeker.

Waarom zou een eigenaar van zijne eigendommen 
niet mogen ontvangen wat hij met hetzelfde geld 
in andere gewone ondernemingen kon winnen.

In sommige gevallen zou dat verhoog van pacht 
moeten grooter zijn dan 30 °/1 ; in andere gevallen 
mag het kleiner zijn.

Go ziet : de goddelijke wet' is de beste : zij is 
rechtveerdig en zij is algemeen.

De Graankwestie.
Den ganschen duur van den oorlog is men 

den boer gaan verdacht maken en hem be
schuldigen van onmenschheid, woeker en wat 
weet ik al meer. Dat de beschuldigingen, die 
over ’t algemeen enkel laster waren, kan 
iedereen, die wil de zaken onderzoeken, nagaan 
en dat dé lastertocht werd ingezet door de 
ware woekeraars, die zoo wilden de aandacht 
van het volk afkeeren van hun eigen schandalig 
•gedrag.,.,., blijkt. .4 reü. klaar. O g ,d li  oogenblik 
zoekt men opnieuw onze boeren te bezwadderen 
omdat zij in plaats van graangewassen nijver- 
heidsvruchten kweeken : Ze willen de bevolking 
uithongeren om hunne zakken te vullen.

W ij zijn overtuigd dat de boeren gewetens
vol genoeg zijn om hun plicht te doen ook 
wanneer zij er stoffelijk nadeel bij hebben, 
maar het zou eerst moeten bewezen worden 
dat het vaderland er belang ,bij heeft dat onze 
boeren graangewassen kweeken in plaats van 
nijverheidsvruchten en dat is tot nog heden toe 
geenszins bewezen. Integendeel. — De eerste 
reden van de levensduurte in Belgie is wel de 
nadeelige wisselkoers. Wanneer w ij de waarde 
van ons geld vergelijken bij het geld van de 
landen waaruit wij moeten gaan halen wat er 
te kort is in ons land dan zien wij dat onze 
frank maar 40 ctm. waarde heeft : die landen 
zijn Amerika (graan) Engeland (grondstoffen) 
Holland, Denemarken enz. Hoe kan er nu ver
betering gebracht in dien toestand ? Met minder 
in te voeren of meer uit te voeren of best nog 
met beide samen. Kan dat verwezentlijkt en hoe?

Minder in voeren zal men moeilijk kunnen 
op dit oogenblik waarop er nog een algemeen 
te-kort bestaat. Enkel kan er aangestuurd op 
spaarzaamheid en kan men enkele artikelen als 
bij v. b. de Engelsche bieren die voor millioe- 
nen aangekocht worden best aan gindschen kant 
van de Noordzee laten, met enkele snoeperijen 
en met vreemden tabak kan dat ook. Minder 
grondstoffen in voeren ware echter een misdaad 
en wat we aan levensbehoeften invoeren kunnen 
wij niet missen.

Hier nu juist springt men den boer aan de 
keel. Hij moet de levensmiddelen voortbrengen 
zoodat wij ze niet moeten uit den vreemde ont
vangen. Dat is nu eenmaal onmogelijk : Belgie 
kan onmogelijk voortbrengen wat zijne bevol
king aan graangewassen noodig heeft, zelfs niet 
de helft ; gewoonlijk brengt het daaromtrent een 
vierde of 25 0/o voort van hetgene er noodig is, 
di.t jaar zal het wellicht maar 20 %  voor.t- 
brengen inet alle pogingen zou men misschien 
kunnen komen tot 30 % . Het zou dus schom
melen tusschen 20 %  en 30 °/0 zoo heel veel niet 
zooals men ziet doch niet te versmaden ware 
het niet dat er groote nadeelen zouden aan zijn 
tot het maximum aan te sturén.

Vermits inen nooit verder zal komen dan tot 
een opbrengst van 30 %  van de noodwendig
heden aan graan zal men hierdoor geenzins 
komen tot een onafhankelijkheid van den vreemde 
en de wisselkoers ̂ a l er niet zeer door gewij
zigd worden. Een T)eter middel wijst ons E. H. 
Berger die terugkomt van een reis uit Bulgarie.

Hij schrijft : Bulgarie heeft nog niets uitge
voerd van den oogst 1919 : alles ligt daar nog 
te nemen voor de Europeesche volkeren en wij 
hopen wel dat Belgie dat voor den oorlog de 
eerste en belangrijkste afnemer was vau Bul
garie, wat graan betreft, zijn deel zal. nemen 
van den voorraad. In 1911 en 1912 heeft men 
in Bulgarie meer dan 1 1/2 milliard kgr. graan 
geoogst en nooit naar ’s menschen weten heeft 
men er een oogst gehad als in 1919 ; men heeft 
niet gansch den oogst kunnen inhalen en in 
December stond er nog maïs te velde. Het graan

van Zuid-Bulgarie is bestemd voor de bevol
king maar gansch de oogst van de Donau-streek 
is te netüen voor Europa.

De oogst in 1912 was in die streek een mil
lioen ton ;  houdt; men rekening met de bevoor
rading dor bevolking er zijn nog 500.000 ton 
besohikbaar ; men begint die waren op te sta
pelen en binnen een maand zal men ze kunnen 
wegnemen en overbrengen naar Europa. De 
boeren verlangen te leveren want de voorwaar- 
den hun gewaarborgd door den Staat zijn hun 
zeer voordeelig voor ons echter niet min daar 
onze frank vijfmaal zooveel waard is als de 
Bulgaarsche frank.

Er is 'dus middel tegen voordeelige voorwaar
den graan te verkrijgen en ons te zelvertijde 
meer onafhankelijk te maken van de landen, 
namelijk yan Amerika dat tot nog toe onze groote 
graanlevaraar was, wat zoo nadeelig werkte 
op onzeö wisselkoers. Het hongerspook dat men 
voor defoogen der menigte liet verschijnen bij 
het zienfvan al de nijverheidsvruchten door de 
boeren aangekweekt is dus ook maar een hersen
schim er beter zal het zijn naar Bulgarie en 
wellicht ook naar Roemenie enz. ons graan halen 
en zorgen hier meer uit te voeren om als wis
selwerking nog den wisselkoers te verbeteren.

Een ahier land dan Amerika dat ons veel 
levert namelijk grondstoffen wel niet van eigen 
bodem rrtaar uit zijne koloniën is E igeland ook 
tegenover dat land staan wij in gansch ongun
stige voor waarden : ook zijn geld heeft meer 
dan tweemaal de waarde van het onze. Minder 
invoeretf uit England dan wij het doen mogen 
en kunnen wij niet en diezelfde stoffen zullen 
wij niet vinden in een land met lagen wissel
koers, daar komen wij niet uit. Engeland echter 
is voo"- ons ook een afnemer, wij kunnen er 
uitvoeren en moeten er dus meer trachten uit 
te voeren en juist de nijverheidsvruchten, het 
gewraakte vlas, de suikerijen, het fruit de groen
ten enz. zijn de voortbrengsels die onzen wissel
koers moeten weder vlot maken met Engeland 
en zij kunnen het. De nijverheidsvruchten kunnen 
en moeten de hefboomen zijn om onzen wissel
koers op te tillen.

Ten anderen het verschil aan opbrengst per 
Ha. is zoo groot tusschen graangewassen en 
de meeste nijverheidsvruchten dat zulks in het 
oog valt. Nemen wij nu aan dat een tHa. tarwe 
3000 kgr. graan oplevert (ieder boer zal zeggen 
dat de schatting te hoog is) tegen 80 fr. de 
100 kgr. =  2400 fr. —  een Ha. vlas kan ge
makkelijk 500 kgr. gezwingeld vlas opleveren 
tegen 3000 fr. is 15000 fr. Onmiddelijk ziet men 
het verschil in opbrengst moet men graan in
voeren het zal per Ha. minder gekweekt in 
Belgie maar 2400 fr. zijn ten hoogste, kan men 
vlas kweeken per Ha. zal het 15000 fr. ver
tegenwoordigen aan ware die kan uitgevoerd 
worden. (Men denke nu niet dat een boer 15000 fr. 
wint per Ha. vlas, 200 komt het uit de hand 
van den vlashandelaar niet van den boer en 
heeft aan handenarbeid veel meer gekost dan 
tarwe opbrengt, maar het vertegenwoordigt die 
waarde voor den uitvoer).

W ij meenen dus te mogen zeggen : landbou
wers uw belang is het belang van uw land, 
nijverheidsvruchten zullen meer dan graange
wassen helpen om de levensduurte tegen te gaan 
zij zullen de krachtigste hefboom zijn om onzen 
wisselkoers op te heffen : Graan is noodig maar 
men zal het kunnen koopen als men geld heeft 
om het te betalen en de nijverheidsvruchten 
zullen het u overvloedig geven. Er is een oogen
blik geweest dat men zich afvroeg waar het 
graan zou vandaan komen doch een ander over
zicht van de wereldmarkt heeft alle onrust doen 
verdwijnen. e e n  b o e r .

lfillt.
Nabeschouwing van het socialist kongres.

De socialisten zoeken een deur open te houden 
om uit de Kegepring te trekken en hun handen te 
wasschen zooals Pilatus. M. Van der Velde was 
zelfs zoo onbeschaamd om te verklaren, indien het 
ministerie springt, zijn partij geen verantwoorde
lijkheid dragen kan. Waarom dwingt ge dan de 
Regeering uw noodlottig programma uit te voeren ?

Er is daar ook wat kluchtigs gebeurd. Zekere 
gezel Ducarne heeft gezegd zonder dat'Van der 
Velde een vin verroerde : « Indien ik heden re- 
volutionnair ben, dan is het omdat ik 30 jaar ge
leden, de lessen heb aangehoord van onze vrienden 
Destre'e en Van der Velde, die mij de revolutie in 
het bloed hebben geblazen ».

Inderdaad 30. jaar geleden, wierp de heer Van der 
Velde aan de liberalen deze gloeiende zinsnede toe : 
«W ij zijn uwe zonen». Halen staan de Ducarne, 
de Jacquamotte en andere bilsjevisten voor Van der 
Velde en roepan op hun baurt « Wij zijn uwa zonan».

Het liberalisme heeft het leven gegeven aan het 
socialisme, het socialisme aan het bolchevisme. Dit
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is de logiek. Daarbij, dat die heeren onthouden, 
dat tegenover een klein getal schreeuwers, duizen
den anderen zwijgen en moedig kampen tegen den 
nood. En wie zijn de zwijgers? meestal de bedienden, 
de kleine burgers, handelaar, winkeliers, kleine 
bazen, middenstanders van allen aard. Deze stand 
heeft geleden en gezwegen binst den oorlog, deze 
stand werkt meer dan acht uren daags — en wilt 
ons land redden uit dien warboel. Zijn zulke zwij
gers niet veel meer te beklagen dan de roode 
schreeuwers ?
Voor de familien van gesneuvelde soldaten.

De familien, die de gelden nog niet zouden ont
vangen hebben welke nagelaten werden door een 
gesneuveld familielid, worden verzocht hunne aan
vraag te zenden naar den kwartiermeester van de 
eenheid, waartoe de afgestorvene behoorde.

Deze aanvraag moet het juist adres opgeven met 
de noodige militaire inlichtingen (naam, voornamen, 
graad, regiment, datum van overlijden enz.) De 
vrederechter zal kosteloos een verklaring van be
kendheid opgeven, die al de erfgenamen van den 
overledene en de toewijzing der nalatenschap aan
duidt. De handteekening der aanzoekers moeten ge
legaliseerd zijn.

Vergadering der Rechterzijde.
De rechterzijde heeft eene vergadering gehouden 

Dinsdag te llu u r. De vergadering heeft zich hoofd
zakelijk bezig gehouden met de herinrichting der 
partij werkzaamheden en de verhouding tusschen de 
partij en de katholieke ministers. Of het noodig was.

Het verheugt ons te vernemen, dat voortaan alle 
Woensdagen zulke vergadering zal belegd worden. 
Men verwacht, dat Staatsminister Van de Vyvere, 
volksvertegenwoordiger van ons arrondissement, voor
zitter van de rechterzijde zal gekozen worden.

De wedde der Geestelijken.
M. Van der Velde zal denkelijk dezer dagen het 

ontwerp indienen over de wedde der geestelijken.
De 3 kategoriën van onderpastoors zullen door 

een enkele worden vervangen. Zij zullen eene wedde 
van 2.400 fr. genieten. De pastoors van 2d* klas 
zullen 3.600 fr. die van l ste klas 4.200 fr. trekken.

Ministerraad.
Gister namiddag is in het Departement van Geld

wezen onder het voorzitterschap van den eersten 
minister Delacroix, een ministerraad gehouden.

De Eaad heeft vooral besproken het wetsvoorstel 
van M. Van der Velde op de huishuren. Verder 
kwamen in behandeling het voorstel om de tarieven 
der Congoleesche spoorwegen te verhoogen met 75 %•

Inzake de dreigende algemeene staking in Kongo 
werd besloten groote vrijheid van handelen te ver- 
leenen aan den Gouverneur-generaal van Kongo, daar 
deze best met den toestand bekend is. Nog werden 
besproken de te treffen maatregelen voor de inwendige 
orde (verlofdagen, diensturen enz.) op de Belgische 
departementen en ministeriën.

DE K A M E R .
Dinsdag was het Paaschverlof uit. De heeren 

Volksvertegenwoordigers zijn bijeengekomen. Na de 
trekking der afdeelingen, werd de WONINGNOOD 
besproken.

Niemand twijfelt eraan dat de woningnood groot 
is, niet alleen in de verwoeste streek, maar in de 
groote steden. Er zijn raenschen, gelijk Carton de 
Wiart (kaht ) zegde, die slecht gehuisvest zijn, 
anderen die geen onderkomen vinden. In dit geval 
mogen de gemeenten de leegstaande huizen op- 
eischen. Het gevaar ligt in het feit, dat de eigenaars 
niet meer bouwen. Er hoeven maatregelen genomen 
te worden, die geen teleurstellingen medebrengen.

Woensdag werd het wetsvoorstel voor den toegang 
tot de kinema’s aan kinderen beneden de 16 jaar 
aangenomen met 89 tegen 34 stemmen.

Daarna ging men over tot de bespreking van 
het wetsvoorstel voor tijdelijke schorsing van som
mige rechtsvorderingen in haurzaken. M. Wauters 
komt met klem op tegen de nieuwe gewoonte der 
Kamer om nieuwe wetsvoorstellen haastig te stemmen 
zonder ze in te studeeren.

Ziehier de tekst dier huishuurwet, die voorloopig 
aangenomen wierd :

Tot het tijdsstip, dat eene nieuwe huishuurwet 
van kracht, wordt geschorst : 1°) het berechten van 
elkeu eisch gegrond op het verstrijken der huur 
of opzegging van den huurder. 2°) Het tenuitvoer- 
leggen vonnissen gewezen krachtens de wet van 
25 Oogst 1919 op de huurverlenging. 3°)Hetten- 
uitvoerleggen van alle vonnissen, waarbij om welk- 
dadinige reden ook, de uitzetting van een huurder 
uit het door hem bewoonde perceel wordt bevolen.

Frankrijk heeft op zijnen poot gespeeld, ’ t kan 
zijn dat het gelijk had, Belgie heeft willen 
meespelen, en ’ t had alleszins ongelijk.

De wanordelijkheden in d e  Ruhrstrekeduren 
te lange om wel te zijn, en daardoor en wordt 
het verdrag van Versailles niet nageleefd. De 
kolen, die Duitschland moet leveren, en worden  
niet op tijd  en stond geleverd enz. enz.



Om daar de orde te herstellen was het noodig 
soldaten te zenden, en volgens het vrede
verdrag en mag Duitschland daar geen troepen 
steken, ’t Vroeg dus aan Frankrijk de toe- 
latinge om er troepen te zenden.

Frankrijk zag daar graten in : ’t Wilde wel 
die toelating geven mits waarborg nieuw duitsch 
gebied te bezetten

Al met eens, zonder nog achter ’t verdrag, 
of achter Frankrijk oi Engeland te kijken zendt 
Duitschland zijne troepen in het verboden ge
bied.

Van daar dat Frankrijk ook te peerde springt, 
en seffens wil het zijne bezettingstroepen voor
uitschuiven.

De zake wordt besproken met England- 
America-Italie-Belgie die allen van zin zijn
dat een vooruitschuiven der bezetting niet wen- 
schelijk en is. Maar: zonder naar iemand te 
luisteren, Frankrijk bezet Darmstad en Francfort 
enz. en vraagt aan Belgie van mee te doen 
in die bezetting. Belgie zendt een bataillon
soldaten naar Francfort zuiveruit uit vriend
schap voor Frankrijk.

Dat is weer een dommigheid van onzen 
liberalen minister Hymans. Immerswij en hebben 
geen redensom zoo bevriend te zijn met Frank
rijk. Sedert Elzas-Lotharingen weer aan Frankrijk 
toebehoort en heeft de belgische handel daar 
bijlange zooveel vrijheid niet meer als ten
tijde dat het nog duitsch was. Frankrijk en
heeft ons niet gesteund tijdens de onderhandelin- 
gen met Holland; Frankrijk heeft ons ’ t gras 
van onder de voeten gemaaid in Luxemburg. 
Tot hiertoe hebben wij van Frankrijk veel 
schoone beloften en ’t en heeft ons niets gegeven 
en ’ t heeft ons in den zak gestoken waar het 
kon.

Hymans had nu de keure van te zeggen : 
Gij vraagt mij dat ik u zou ter zijde staan ;
— ’t een plezier is ’ t ander weerd — wat geeft ge 
mij in de plaatse ? » Hij kon b. v. meer voor
rechten vragen voor den invoer in Elzas, — 
meer rechten op de Luxemburgsche ijzerwegen,
—  betere tolvoorwaarden voor den invoer in 
Frankrijk, — maar neen tegen de goeste van 
England en America in geeft hij Frankrijk al 
wat het vraagt, klaar uit vriendschap.

England, dat juist bezig wasmet onderhandelen 
om aan Belgie nieuwe kredieten te verleenen, 
neemt natuurlijk de zake kwalijk en zendt de 
Belgen wandelen.

Hymans door zijne onbekwaamheid en on
verstand, misdoet Engeland dat ons kon en 
wilde helpen, en van Frankrijk en krijgt hij 
niets dan schoone beloften. Is het dan te ver
wonderen dat ons krediet in den vreemde altijd 
zakt, en dat de holiandsche guldens albij zes 
franks staan, en ’t pond sterling 62 fr. in 
plaatse van 25.

Walen en fransquillons zijn goed om ons 
met lijf en ziele te verkoopen aan Frankrijk, 
en ze doen ’ t al moesten ze ons plat ruineeren.

’t En is algelijk niet al kwalijk dat daaraan 
is. De kiezers zullen nu voelen in hunnen 
porte-monnaie welk een dommigheid zij gedaan 
hebbep in de laatste kiezingen, en per naasten, 
is het te hopen, klaarder uit hunne oogen 
zien. Dat is noodig voor ’t werkvolk lijk voor 
de burgerij, want als de frank maar 30 cen
tiemen meer weerd is, hij geldt evenveel voor 
al de standen der samenleving en allen lijden 
erbij.

Landbouw.
De Hoogere Landbouwraad heeft in zijne laatste 

zitting de volgende wenschen betreffende den af
loop der waters uitgedrukt :

1. Wijzigingen toe te brengen aan de wet van
7 Mei 1877 en de gemeenten te belasten met het 
uitbaggeren der waterloopen op de kosten van 
al de eigenaars der gemeente, oevergrond-be- 
zitters of anderen ;

2. Onverwijld de waterloopen te verdiepen en 
te verbreeden daar waar het noodig blijkt ;

3. Met Holland te onderhandelen om den toe
stand op zijn grondgebied te verbeteren ;

4. Aan te dringen tot het bekomen der uit
voering van de kanalisatie der rivier « La Mark » 
in overeenstemming met Holland ;

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

Maar ’ t ging hem tegen. Hij werd krijgs
gevangen genomen, en als slaaf verkocht, hij 
koningszoon. Zijne moeder ook werd verkocht, 
de brave vrouw. Nooit kon Juba er aan 
denken zonder tranen uit zijne oogen te voelen 
loopen. ’ t Ging hem als een dolk door het 
hert, waa'nneer hij ze zich voor de oogen 
spiegelde, heen en weer gesleurd door een 
wreeden meester, bespot en beschimpt, zij de 
hemelschoone vrouw, en weleer allesvermogende 
koningin. Maar nu wellicht was zijne moeder 
dood. Hij was gansch alleen op aarde, zonder 
vrienden, zonder hoop, en de speelbal van 
een meester zonder hert. En toch bleef zijn 
wil onbreekbaar als ijzer. Dat kon Eucrates 
niet harden en was er woedend om

Dezen nacht sliep |uba niet, dat spreekt 
van zelf. Zijn rustbed was een handvol strooi 
in de slechtste der cellen, welke aan de slaven 
werden verloot. Geen middel van uit gaan 
al den kant van het landhuis waar hij sliep, 
tenzij door eene poort, die men ’s avonds 
vroeg sloot ; want de vensters waren met 
ijzeren staven voorzien. Er bleef geene andere 
kans van te ontsnappen dan door de groote 
deur aan het atrium. De sleutels er van lagen 
altijd onder het oorkussen van den ouden 
deurbewaarder, die sliep in eene cel dicht bij 
de zuilengang.

5. Het inschrijven in den atlas van nieuwe 
waterloopen te vergemakkelijken door tusschen
komst van landbouwambténaren en -agenten of 
van de provinciale technische diensten ;

6 . Zooveel inogeiijk dé wateringen uit te brei
den en hare werken aan te moedigen.

0e prijzen van de Beeten in 1920
Voorden aanstaanden oogst werd de minimum

prijs van de beeten door den minister van le
vensmiddelenvoorziening op 115 fr. de ton vast
gesteld, op grond van 14 t.jh gehalte aan suiker, 
zoodat een ton beeten, welke ge liddeld 1(3.5 t. h. 
suiker oplevert, tegen ten minste 143,75 zal 
betaald -worden. Naarmate van de prijzen op de 
wereldmarkt, zal de minimum prijs wellicht op 
125 frank gebracht worden voor beeten met 
1 t t. h. gehalte aan suiker. Verleden jaar be
droeg de minimum prijs 75 frank. De huidige 
verhooging vloeit voort uit de verhoogiug w i  
de dagioonën, van du prijzen vaa meststoffen, 
onderhoud van paarden, enz.

De suikervoortbrengsl, welke in 1918, 70.000 
ton en in 1919, 113.00) bedroeg, zal dit jaar 
getnakkelijk 15) tot 100.009 ton bereiken, zoo
dat de inlandsche behoefte volkomen zal gedekt 
zijn. Vreemde suiker kost tegenwoordig 5 frank 
het kilo. De minister iioopt dat dank zij rant- 
soeneering en toeziaht, de huidige prijzen voor 
de verschillende soorten van suiker zullen kunnen 
behouden blijven.

Uit het oude Iseghem.
Over meer dan honderd j.ireii stond er op 

het oude kapelleken aan den ingang der dreve 
van de hofstede van Martin Chiepens het 
volgende gebedeken :

“ Zoete vrouw daer gij staet 
« Gij zijt goed en ik ben kwaed 
“ W il mijn arme ziel gedenken 

’k Zal U met een gebed beschenken.
De meiischen die al laar voorbij gingen kniel

den aan ’t kapelleken en lazen dat gebed dat 
daar boven op-ojn plank> g isjh ilier 1 stond. Met 
den tijd is de planke met opschrift verdwenen, 
en ’ t kapelleken dat voor den oorlog door 
kwaaddoeners iu brand werd gestoken heeft 
ook nu nog door den oorlog geleden. Vele 
menschen die aldaar voorbij gingen naarKortrijk, 
vielen daar stille om wat te rusten en lazen 
binst dien dat schoon gebed. De schooljongens 
lazen het als zij ter schole gingen en (’ t is 
alzoo dat Ivo Mest.dagh’s grootvader zaliger, die 
woonde op Deckmyn’s hof aan den Zaligmaker, 
Lendeledestraat, dit schoon gebedeken opzei op 
zijn sterfbedde, toen berecht geweest zijnde door 
den E. H. onderpastoor Slosse, vertelde dat in 
zijne kinderjaren de menschen van ’t gebuurte 
zoo groote devotie hadden voor dat beeld.

De hofstede Martin Larmuseau gezeid Martin 
Chiepens was voorheen de eigendom der familie 
Descamps van Rijssel, en wierd naderhand den 
eigendom van de familie Vanden Bogaerde 
Descamps, en behoort heden aan den klein 
zoon Mr. André Vanden Bogaerde. Na Martin 
Cyprianus Larmuseau die Iseghem verliet rond
18.. en naar Moorslede ging boeren op de hof
stede genoemd « ’ t Kasteelhof - wierd zij beboerd 
door Martinus Van Haverbeke-Catulle, August 
Van Haverbeke-Waeftelaert, Bruno Waeffelaert- 
Rebry, Emiel Derneyer, van Lichtervelde, en 
heden door de W J en Kinders Deschryver.

Misschien met de aanstaande*Meimaand wordt 
dit aloud kapelleken hersteld en zal het oude 
gebedeken weerom op zijn voorgevel geplaatst 
worden.

LIJKREDE
uitgesproken op het graf van den E. H. Slosse

Pastoor van Rumbeke 
door M. Delbaere, Secretaris der Kerkfabriek 

deur parochie.

Zelus donus tuœ comedit eum.
Hij was bezield met een’ heiligen 
ijver voor ’t huis Gods.

Eerweerde Heeren.
Mijne Heeren.

De Kerkraad heeft mij gelast hier eene dank
bare hulde te brengen aan hem die gedurende 
bijna 24 jaren, met zooveel kunde en kennis, met

V II. 
In de Spelonk.

De jonge Afrikaan stond aan het venster 
van zijne cel, en zag uit naar de wouden 
langs den kant van het Oosten. Zij geleken, 
in het flauwe sterrenlicht, aan eene duistere 
plekke. Hoe blauw en hoe diep was toch die 
hemel daarboven, waar hier en daar een sterre
ken zat te pinkelen. Nu scheen* er opeens 
een brand van achter het woud op te rijzen, 
die de toppan der boomen als met een stroom 
van licht overgoot ; ’ t was de maan die oprees.

« Het is tijd, » zei Juba ; en hij zuchtte. 
Nu sluipt hij weg, als een dief, op bloote 
voeten, en klimt in de gangen die naar de 
voorzaal leiden, ’ t Was er pikdonker in ; geen 
het -minste gerucht liet vermoeden dat er levende 
wezens waren in het gebouw ; alles sliep. Juba 
tastte rond, en ging op de teenen, zachtjes, 
zachtjes, voet voor voet. Zijn hert poppelde, 
zijne ooren waren gespannen. H oor! wat is 
dat ? Juba siddert, houdt zijnen adem in, en 
blijft staan. Hij luistert eenen tijd lang en 
hoort niets meer. Komt er daar niemand achter 
hem ? Hij ziet angstig om, en tracht de duister
nissen te peilen. Hij is op het punt van te 
vragen wie daar is, maar wederhoudt zich. 
De góden zijn gedankt ! Daar is niemand. 
Kraakt er ginder geen deur? Neen, ’t is de 
wind die tegen een venster waait.

Hemel ! wat ongeluk I Hij stoot al met eenen 
keer tegen eenen trap, en valt. ’ t Maakt een 
gerucht op de planken om wel tien menschen 
te doen wakker schieten. Juba blijft vijf minu
ten liggen, en verroert niet, en luistert met 
gespannen aandacht, ’t Scheen hem. zei hij 
later, dat hij daar wel eene uur gelegen had. 
Hij hoorde niemand komen.

Nu stond hij weder op, en zou tegen geenen

zooveel ijver en toewijding gewrocht heeft om van 
de kerk van Rumbeke dat sierlijk kunstgebouw te 
maken, dat gij allen voor en binst den oorlog 
gekend en bewonderd hebt en dat thans zoo deer-
nisweerdig tot puin vergruisd is.

Toon in 1896 E. H. Slosse tot pastor van 
Rumbeke beuoemd wierd, vond hij er eene kerk 
wier aloude kunstweerde half afgewroeht, half ge
doken, onbekend en ongeacht was ; zijn heilige 
ijver voor Gods huis, geleid door echten kunste
naarszin hebben het ruwe erts gosmeed tot fijn en 
sierlijk kunstmetaal.

De toren was ten halveu opgebouwd, zonder 
naaide, bouwvallig en onzieude ; aan opbouw en 
herstelling scheen men niet meer te denken. E.H. 
Slosse was ter nauwernood 1 jaar pastor van 
Eumbeke, toen hij reeds met de herstelling begon ; 
geheel de torenkuip werd geschreept en hervoegd, 
de wandeling afgebroken en herbouwd, en op plans 
door hem ingegeven rees langzaam in de lucht,
die slanke achtkanten torenspits met haar gothieke
kraaibekken, hare sobere edele lijnen, zoo stil- 
harmonisch strevend naar den hemel.

Dat werk was nog niet ten einde als M. Paster 
hand sloeg aan de herstelling van het schip der 
kerk, de buitenmuren die geplakt en geplaasterd 
waren, werden afgekapt, en geschreept ; dit werk 
leidde tot de ontdekking van de romaansche boog
vensters der oorspronkelijke bidkapel die hij naar 
oude teekeningen deed hermaken ; binnen de kerk 
deed hij de gewelven en de arduinen pilaren wier 
gothieke versiersels ook al verdoken zaten achter 
plak en plaaster, bloot maken en herstellen in 
hunne oorspronkelijke schoonheid ; de choorvensters 
die toegemetst en vergeten waren deed hij her
openen en plaatste er (voornamelijk in demiddenbeuk) 
die rijkgekleurde harmonierijke vitraux wier ge
schonden pracht men nog genieten kan in hun 
half doorschoten puinen.

Als hij het gebouw der kerk in zijn gothieke 
schoonheid hersteld had, zorgde hij voor gepaste 
meubeleering ; twee prachtige nieuwe autaaren liet 
hij plaatsen wier steeneu beeldhouwkunst van 
kenners hooggeprezen wierd en wier symbolieke 
ornementen hij menigmalen in zijn sermoenen te 
passe bracht ; in de zijchooren plaatste hij den 
alouden grafzerk en den zitbank — een juweel 
van snijkunst — der adelijke familie de Limburg- 
Stirum ; eene eiken met koper versierde chooraf- 
sluiting deed hij opriehten met een heerlijk missie- 
kmis verheven boven het hoofdchoor ; een nieuwen 
kruisweg deed hij schilderen in gothieken trant, 
wier statiën ieder eene gifte waren van eene be- 
goede familie der parochie ; in de doopkapel die 

'hij heropend had op hare echte plaats deed hij 
die aloude voute stellen aan wier geschiedenis zoo 
menige herinnering verbonden was ; het portaal 
wierd gansch vernieuwd en het hoogzaal ver
minderd ; de pilaren ontlaste hij van de te zware 
heiligenbeelden die ze bekleedden en den groei en 
de vlucht der opwaardsstrevende pilaarlijnen braken 
en belemmerden.

Zoo herschiep hij de kerk van Eumbeke tot die 
bidplaats met soberige kunstige versiering, met 
die innig-religieuze atmospheer, waar het zoo stil 
en _ zoo goed was om te bidden.

Met wat voldoening en kunstnaarskennis wees 
en toonde hij aan dorpsgenooten of vreemde be
zoekers al de schoonheden zijner kerk ; — do 
studenten van ’t klein Seminarie van Rousselare, 
de leden van archeologische vereenigingen, en al 
wie er belang in stelde, leidde hij te wandel rond 
in zijn kerk en toonde en detailleerde hun al de 
kunstschatten en eigenaardigheden van gebouw en 
meubeleering, hierbij ophalende uit zijn wijdver
takte kennissen —; tot getuigen zijner redens, — 
al de kerken van Vlaanderen en van den vreemde 
waar weerbeelden of gelijkenissen te vinden waren.

Het oude kerkhof — rond de kerk — was sinds 
lang een geliefde speelplaats geworden voor veel 
plaatsejongens ; dat paste niet met de innigheid 
eener bidplaats en voegde niet met den religieusen 
eerbied die hij had voor Godes woon ; alle gedruisch 
en rumoerig kinderspel verbood en belette hij, de 
voet en kruiswegels die over ’t kerkhof liepen 
versperde hij en wijdde een liefkozende zorg aan 
dien heerlijken processieweg met zijne linde- en 
kastanjeboomen die in geheel Vlaanderen zijne 
weerga niet en vond en die zoowel stond aan onze 
gothieke kerk.

Laat mij nog zeggen met welken ijver en 
hardnekkigheid hij, gedurende de droeve oorlogs
jaren, het huis Gods verdedigde tegen de bezettende 
overheid die er een massenquartier wilde van 
maken ; maanden en jaren lang heeft hij den 
vijand buitengehouden en toen eindelijk in de

trap meer stooten. Hij sloop voorzichtigjes 
voort, en hield zich vast aan den muur.

Zie ! wat is dat ginder ? Hemel ! een licht. 
Zijn bloed verstijft. Neen, ’t is de maan die 
door het venster schijnt.

De slaaf was nu in de cel van den portier, 
waar hij eene wijl blijft staan om te luisteren. 
De oude man lag te ronken dat het een plezier 
was om hooren. Juba glimlachte, gleed, als 
eene schaduwe, voor het bed heen, stak zijne 
hand onder het oorkussen, en haalde er de 
sleutels uit. Maar de portier verschrikt opeens, 
en roept, nog sluimerende:

« Wie is daar, bij Hercules ! »
Dat woord van Hercules bleef steken in 

zijne keel. Hij keerde zich eens, en viel op
nieuw aan bet ronken, gelijk een draaien 
spinnewiel.

De Afrikaan had zich neergebogen, vlugger 
dan de wind, en zat daar op de hurken, nevens 
het bed, met poppelend hert, en sidderend 
als een verdroogd blad.

Nu heft hij zich weder op, en sluipt als eene 
slang, de kamer uit in de zuilengang. Hij opent 
de deur, langzaam, met de grootste voorzich
tigheid, en wip ! hij is buiten. Hij sluit op
nieuw de deur, en gaat zijnen weg. Nu was 
het hem als nam men eenen berg van zijn 
hert weg Hij stak het Jjoofd omhoog, ademde 
de nachtlucht met volle Teugen in, zwol zijne 
borst op, en voelde1 zich zoo licht als een 
vogel die vliegen gaat. Eu nochtans welke 
gevaren hingen hem niet boven het hoofd ! 
Moest de portier eens wakker schieten binst 
zijne afwezigheid ! Maar de jonge slaaf was 
vast besloten alies te wagen om zijne vrijheid 
te bekomen. Wat gaf het hem schoot hij er 
het leven bij in ? Dat leven was toch maar 
eene onafgebroken reeks van de bitterste rampen.

De maan blonk helder aan den hemel. Daar- 
rondom waren de sterren dood geschenen

algemeene overrompeling van ’t najaar 1917, ook 
de kerk met inkwartiering belegd werd, gelukte 
het hem nog, dank zijn ieverig zorgen, wetje 
houden voor zijne parochianen in den choor ea 
den voorsten helft der kerk ; later wierd hij met 
zijne kudde verdreven tot in de sacristie en enkele 
dagen zelfs moest hij do wijk nemen naar de 
kloosterkapel ; maar zoohaast er een openingske 
kwam in de kerk, brak hij er weer in, en ver
overde voet voor voet weerom den voorsten Helft 
der kerk. •
»» Met welke kranige fierheid heeft hij ook onze 
klokken weten te beschermen en te redden voor 
vijandelijke opeisching : als het bevel kwam tot 
aangifte, de nare voorbode der totale opeisching
vereenigde hij het bureel zijner kerkmeesters en 
liet ons dat bedaard maar krachtig protest aan- 
teekenen dat hij zelf had opgesteld en dat ant- 
woorde met een onwederroepelijk « non possumus ». 
Hemel en aarde heeft hij bewogen om de klokken 
te redden en men kan het slechts aan zijne on- 
verdrotene soms intrigante pogingen toeschrijven 
dat de klokken van Eumbeke voltallig en schier 
de eenigste van gansch de streek tot den laatsten 
dag .der bezetting in hunnen toren zijn blijven 
hangen, en wachtende in stille hoop op den
blijden dag dat zij hun bronzen lied als een
heilig torengebed weerom ten hemel zouden mogen 
opsturen.

Toen de klokken na jaren zwijgen, voor ’t eerst 
hun stemme verhieven was het helaas op 30 Sep
tember 1918 om dien allerdroevigston aftocht in 
te luiden onzer arme bevolking, die na zooveel 
oorlogswee, na zooveel gevaar en angst te hebben 
doorstaan, voor ’t einde nog uit hare huizen ge
sleurd wierd en have en hopeloos den bangen weg 
der ballingschap wierd ingedreven. Ik wist dat 
E. H. Pastoor blijven wilde tot den laatsten man ; 
toen ik hem ging opzoeken tenden zijne pastorij 
om hem nog eens de hand te drukken zegde hij 
mij : « God zegene u en allen die in ballingschap 
vertrekken ; een deel der bevolking wil niet weg
gaan, mijne plaats is dus hier, ik kan hier mis
schien nóg van nutte zijn. »

Had hij dan reeds een mysterieus voorgevoelen 
van de groote ramp die komen ging en wilde hij 
met zij r e kranke krachten hem nog weeren tegen 
de vernielende macht der meèdoogenlooze vandalen ?— 
’t was vruchteloos ! Twee dagen nadien wierd hij 
met geweld uit zijn huis gedreven en moest ook 
vaarwel zeggen aan zijn geliefde parochie en aan 
zij 1 allerliefste kerk ; — de wantrouwige vijand 
wilde in volle eenzaamheid en onafgespeurd zijn 
vernielingswerk bereiden.

En dan kwam de groote, de smertelijke ramp ! 
Het huis Gods, de schoone sierlijke, eenwenoude 
kerk van Rumbeke, die tot dan toe betrekkelijk 
weinig van oorlogsgeweld geleden had, op den 
vooravond der definitieve verlossing, op het punt 
gered te zijn uit de groote wereldramp, wierd op
eens, door een snoode macht van helsche ingeving, 
met dynamiet tot puin vergruisd.

De teruggekeerde Rumbekenaren kunnen hen 
thans nog niet ontdoen van deernis in deze schrik
kelijke verwoesting, gelijk waar zij wonen, als 
zij hun blikken laten varen door de ruimte voelen 
zij aan den gezichteinder het gemis aan die slanke 
sierlijke torennaald, en zij kunnen nooit op die 
plaatse voorbijgaan zonder op hun gemoed den 
druk te voelen vau die afzichtelijke puinhoopen.

Wat moet M. de Paster, hij met zijn warm 
priesterhert, hij met zijne fijne kunstnaarsziel, 
wat moet hij gevoeld hebben bij dien slag on 
sedertdien ? — Nooit heeft hij het aan iemand ver
mond ; wat hij voelde, kon hij niet uitspreken.— 
Als eene moeder die haar kind verliest en niet 
weenen en kan, kon hij slechts de oogen sluiten 
en inwendig het onmetelijke der ramp pogen te 
overschouwen : — onherstelbaar !

Maar in zijnen diepen christenzin — « ’t zijn 
toch al Gods werken » — schepte hij moed... en 
geheel Eumbeke die gemeend had dat M. Paster 
zou hopeloos gestaan hebben voor ’ t onherstelbare 
dezer ramp — zag met versto nming dat hij, van 
daags na zijnen terugkeer, reeds gereedschepo miek 
om de puinhoopen te weren en dat hij reeds klapte 
van «d e  nieuwe kerk». Te midden den winter en 
toen nog niemand het aandorst kosten van her
stelling te doen, begon hij met de opruiming der 
puinen en deed werken slag om slinger om voor 
’t volgende jaar, hoopte hij gereed te zijn met de 
grondvesten der kerk.

Hij had gerekend zonder de administratieve 
moeilijkheden, en stiefmoederlijke zuinigheid waar
mede van staatswege de toelagen van heropbouw 
zouden worden verleend. Toen de opruimingswerken

maar verder den hemel in zag men ze hier 
en daar in groepjes pinkelen. Een koel winde
ken blies uit het Zuiden, en ritselde door de 
klaterende bladeren. De hooge palmboomen 
wiegewaagden zachtjes en de- lange eindelooze 
schaduwen op den grond wiegewaagden mede.

Hoe stil en rustig lag daar beneden de 
volkrijke stad Antiochië, zoo woelig binst den 
dag ! ’ t Lag nu al te slapen in den klaren 
maneschijn In de stilte van den nacht luisterde 
Juba naar het eentonig gedruisch der zee, dat 
uit de verre verte hem toeklonk, als de kla
gende treurzang van lijdende menschen.

Nu moest de slaaf door eene diepe straat.
Da maan s c h s a a  er dwars o / e r ,  z : n  iaaig dat 
het daar beneden helledonker was. Men zag . 
s ch i e r  g ee ne  haai voor  o o ? e n .  D.* Zivarterots- 
k lom pan ,  d ie  a a n  e iken  k a n t  van  d*n w a g  
regelrecht omhoog schoten, ’t gehuil van den 
jakhals naar de wil'dernissawaart, ’ t gablaas 
van eenen uil, die ginder verre langs den 
Orontes vloog, ’t was altemaal niet om den 
jongeling op zijn gemak te doen zijn. Maar 
hij was op weg naar de vrijheid, en zijnhert 
en zijne gedachten vlogen ver, zeer ver vooruit.

Hij was er toch niet te minder blij om, 
wanneer hij in ’t open veld kwam ; maar nu 
moest hij dwars door kreupelhout. Hij brak 
er door heen, nu eens vallende over wortelen 
die langs den grond vooruitgroeiden, dan weder 
stootende aan tronken en zich deerlijk bezee- 
rende. Somtijds ook stoorde hij een wild dier 
in zijne schuilplaats ’t Sprong op, wierp eenen 
schreeuw uit, die Juba sidderen deed, enwijd 
en zijd klonk en herklonk van galm tot galm, 
en het dier vluchtte met groot gedruisch door 
de takken weg.

Eindelijk komt hij aan de pijnboom. Daar 
voor hem, stond een man, tegen den stam 
leunend. Hij stapte vooruit en sprak : —

Wordt voêrtgezet.
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klaar waren, kreeg hij geen plans voor heropbouw 
goedgekeurd, noch bekwam hij de noodige voorschotten 
om de uitgevoerde werken te betalen ; de. onder
neming bleef steken.

Sedert zagen wij hem van tijd tot tijd ronddolen 
door de puinen zijner kerk, op de half-omgedrumde 
gevels, aloude muurschilderingen, reeds vroeger 
door de beeldstormers geschonden, blootmaken on 
nagaan, tot in de fondation oude vostigion op
sporen die eenig licht konden werpen op den 
oorsprong of de geschiedenis zijner kerk. Hij was 
niet weg te keeren van dit heilig,graf waar zijn 
herte gebonden lag,

Na eene korte ziekte is hij gestorven als een 
heilige, steeds bezield met denzelfden ijver voor 
’t huis Gods. De nieuwa kerk van Bumbeke die 
hij reeds ia zij a geest geteekend had en die hij 
in hoofd en herte droeg, heeft hij niet tot steenen 
tempel mogen uitvoeren.

Zoo mocht hij op zijn geliefde parochie het 
nieuwe huis Gods niet binnentreden ; — maar 
moge de Heer die hem op Woensdag in de goede 
week, in ’t zicht van ’t blijde verrijzenisfeest van 
Paschen, van hier deed verscheiden, hem binnen
leiden in den hemelschen tempel on er hem het 
altijddurend hooggetij laten vieren der eeuwige 
Verrijzenis.

Perducat eum in civitatem sanctam Jerusalem,.
Hij geleide hem tot in den schoot van het 

Heilig Jerusalem.

STERFGEVALLEN.

Dood van M. Verstraete
Burgemeester van Cachtem.

De Gemeentebestuurder, die zijne 
onderhoorigen vrede bezorgt heeft 
veel goeds g e d a a n . H. J. C h r y s o s t .

Den eersten April is te Cachtem overleden den 
eerzamen Charles Verstraete, Burgemeester dezer 
gemeente ; M. Verstraete wierd geboren van door 
christene Vlaamsche ouders, hij was afkomstig 
van die aloude familie Verstraete die hier onze 
gewesten bewontn, en wierd geboren te Ingel- 
munster den 6 Januari 1832. Hij kwam school
meester zijn naar Cachtem op het einde der jaren 
1840, alwaar hij benepens zijn schoolmeesterschap, 
ook het ambt van landmeter uitoefende. Bekwamen 
en godsdienstigen onderwijzer deelde hij geerne 
zijn rijk begaafde kennissen. mede. Hij was den 
leermeester van wijlen M. Pieter Declercq-Clement, 
die ’t mag hier gezeid worden, gansch zijn leven 
lang de meeste dankbaarheid en liefde jegens 
z i j n e n  ouden leermeester toedroeg. In 1878, gaf hij 
zijn ontslag van onderwijzer ter oorzaak van den 
opkomenden schoolwet, en de gemeenteraad gaf 
een gunstig advies tot het bekomen van zijn 
pensioen uithoofde van gebrekkelijkheid in |het 
gehoor.

Met Januari 1879 wierd hij gemeenteraadslid 
gekozen en eenige jareu nadien zetelde hij in 
’t schepencollegie. In 1891 tot het burgemeester
schap geroepen heeft hij gedurende omtrent 28 
jaren de gemeente Cachtem in rust en vrede be
stuurd. Tijdens zijn burgervadersschap werden in 
Cachtem vele verbeteringen gedaan. Dank zij hem, 
en zijn gewezen leerling en vriend M.' De
clercq-Clement van Iseghem, bekwam hij tot Cachtem 
een trein-halte tot groot nut en voordeel dezer 
gemeente en omtrek. Beseffende meer dan gelijk 
wien het groot voordeel van een goed en deugd
zaam onderwijs deed hij al wat mogelijk was om 
de bestaande scholen te doen groeien en verbeteren. 
De verbindingswegen tusschen Iseghem, Emelghem 
en verdere gemeenten, werden ook ouder zijn 
bestuur uitgebreid door het aanleggen van steen
wegen en graviers die van Cachtem een der schoonste 
en beste gemeenten van Vlaanderen gemaakt hebben. 
Minnaar van het huis God§, wierd onder zijn be
stier, ook de kerk van Cachtem veel verbeterd en 
hersteld ; M. Verstraete was door de natuurlijke 
schoonheden weinig bedeeld, maar bezat een edel 
en rechtschapen karakter. Zijne administratieve 
bekwaamheid en bovenal zijne meetkundige kennissen 
stelden hem boven veel andere deskundigen, zoodanig 
dat men spreekswijze zei « als het Verstraete 
van Cachtem gemeten h?,eft moet er niemind
achter komen ! » ’t Is voorzeker juist. In menige 
gevallen heeft hij vele prétentieuse heerkens be
schaamd gemaakt in zijne doodeenvoudigheid. In 
de laatste jaren van zijn leven had hij het hard 
te verduren met de duitsche bezetting. Toen de 
duitsche legerbenden in Cachtem drongen in October 
1914, was het hetn een harden slag toen hij 
vernam dat men De Boosere’s hofstede, in brand 
stak en zeven zijner medeburgers onm9edoogend, 
zonder de minste schuld, vermoord werden. Nader
hand toen de duitschers bij hem ’t huis vielen,
en wilden de gemeente plunderen van eetwaren
eti voorraad, wist M. Verstraete die soldaten zeer 
koelbloedig weg te zenden, zeggende op Cachtem 
is er niets meer te vinden. 0 .)k wierd hij na eenigen 
tijd door de duitschers officieel afgesteld als burge
meester en vervangen door den Heer Jean Dajardin.

Gekomen op het einde zijner dagen verviel M. 
Verstraete in de uiterste armoede. Zijne zuur 
gewonnen spaarpenningen waren verdwenen en hij 
leed waarlijk armoede en gebrek. Hij is gestorven 
in zijn huis, bij ’ t ingaan der plaats, nog in 
't bezit van eenige meubelen en zijne schoone 
bibliotheek waar de duitschers tijdens de bezetting 
zooveel boeken uit gestolen hadden.

Zijne begraving had plaats op 36 Paaschdag.
Niet de minste lofspraak wierd ten sterfhuize, 

noch op zijn graf gedaan, van hem die zoovele 
voor Cachtem deed.

Mocht zijn geheugenis beter bewaard worden 
onder de ingezetenen zijner gemeente, en tenminste, 
een nederig denkmaal op zijn graf prijken 'tot 
aandenken van dezen die zooveel onbaatzuchtig 
gedaan heeft tot welzijn zijner medeburgers.

Hij ruste in vrede.

STADSNIEUWS.
—  Camille Verduyn was langs de vaart aan het 

werk, deed een ongelukkigen stap en viel van 
den wagen waarop hij was. Hij werd opgenomen 
met gebroken bil.

— Woensdag morgen rond 10 1/2 ure is er 
brand ontstaan in de vlasfabriok van Aloïs Tack, 
Boschmolens. De as was warm gedraai 1, on na
bijliggende kroten en vlas vatten vuur. In eenige 
oogenblikken stond geheel de fabriek in rook en 
vlam . Gelukkiglijk dat er seffens vele geburen ter 
hulpe snelden en dat er veel water aan de hand 
w a s ; anders ware het vuur door den geweldigen 
Wind siffens voortgezet tot het gebouw en de bij- 
gtaande huiz»n. De schade aan liet gebouw  is  door

verzekering gedekt ; de drie balen vlas die gedeelte
lijk verbrand zijn en zijn niet verzekerd. De pompiers 
Werden geroepen en trokken seffens met de brand
spuit ter plaats. — ’t Had kunnen een schrikkelijke 
brand worden, maar door de spoedige hulp is alles 
nog in ’t beste gekeerd.

Jongelingen Congregatie. -  Iseghem.
Morgen ZONDAG 18 APBIL, ’s avonds te 7 uren 

stipt, geeft de « Harmonie » in de feestzaal der Jon
gelingen Congregatie een bijzonder MUZIEKFEEST. 
De huisgezinnen der Bereleden en der Werkende Le
den alsook deze der Beschermieden van de Congre
gatie worden vriendelijk uitgenoodigd.

HET BESTUUR.

Katholieke Burgersvereeniging.
Staatsminister Vandevyvere, katholieke Volks

vertegenwoordiger voor Rousselare-Thielt komt naar 
Iseghem Zondag 25 A p ril.
„Vergadering om 4 1/2 ure in de congregatiezaal 

achter de kerk. Alle Katholieke Burgers van Iseghem 
die ’t algemeen Katholiek programma willen ver
dedigen en hunne eigene godsdienstige en maat
schappelijke belangen behertigen, worden tot deze 
vergadering uitgenoodigd.

Die vergadering wordt beleidt met het doel eene 
Katholieke Burgersvereeniging te stichten.

De Katholieke werklieden hebben hunnen werk- 
liedenbond.

De Katholieke landbouwers hebben hunnen Boe
renbond.

De Katholieke Burgers moeten ook hunne ver- 
eeniging hebben,

De drie standen behooren een gezamenlijke 
katholieke werking op touw te zetten.

Burgers, allen naar de vergadering.

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN :

106! Rachel Vanbeylen, dv. Jules en Pharailde 
Vanmellaerts. — 107. Helena Verbrugge, dv. Ar- 
cadius en Marguerite Hochepied. — 108. Lucienne 
Maerten dv. Albert en Julia Accou. — 109. Marie 
Timperman,\ dv. Hector en Philomena Robert. —
110 Rachel Dekeirsschieter dv. Henri en Maria Mest- 
dagh. — 111. Antoon Kesteloot, zv. Joannes en 
Emma Vermaut. — 112. Paula Delaere, dvi Cyrille 
en Margareta Monteyne.

STERFGEVALLEN :
78. Virginie Rosselle, zb. oud 77 j .  dv. Leo en 

Regina Samyn, — 79. André Vanderhaeghe 6 m. 
zv. Cyriel en Pharaïldis Desmet. — 80. Pelagie 
Desmadryl, zb. 84 j. wed. van Servatius Bossaert.
— 81. Celine Boone, 6 m. dv. Joseph en Helena 
Declercq. — 82. Polydore Callens, peerdeknecht,
30 j. echt. van Eugenie Galle. — 83. Bruno 
Dewaele, fabriekw, 67 j.  echt, van Mathilde Devos.
— 84. Nathalie Vanheste, huish. 66 j.  echt. van 
Leonard Peferven.

HUWELIJKEN :
42 Alphonsas Masschaele, zeevaarder, 26 j. met 

Julia Verlinde, meid, 27 j.  — 43. Francis Van
derhaeghe, onderwijzer, 37 j. met Juliana Dejonghe, 
bijzondere, 30 j. — 44. Emile Vandeputte, doktoor 
in geneeskunde, 29 j. met Jeanne Werbrouck, bij
zondere, 28 j. — 45, Arthur Dumortier, stoelm. 
47 j. met Blanche Laridon, 39 j — 46. Michel 
Laridon, bankbediende, 34g. met Clara Samyn, zb.
31 j. — 47. Camille Corneillie, metser, 34 j. met 
Rachel Vanderperre, fabriekw. 26 j.  — 48. Joseph 
Verstraete, borstelmaker, 29 j. met Suzanna Rebry, 
borstelmaakster, 21 j . — 49. Henri Tack, borstelm. 
31 j. met Clemence Catteeuw, bottienst. 25 j — 
50. Leo Gheysen, statiew. 30 j . met Irma Demeyere, 
meid, 27 j. — 51. Joseph Geldhof, schoenm. 35 j . 
met Elisa Deblauwe, naaister, 27 j. — 52. Victor 
Callens, handelaar, 26 j .  met Maria De Porche, zb. 
28 j. — 53. Baudouin Knockaert, staatsbed. 29 j. 
met Germaine Simoen, zb. 21 j.

EMELQHEM.
GEBOORTEN :

Surmont Jerome, zv. Jules en Roseel M. — Beer- 
naerfc Alina, dv. Alberic en Berouw Cl. — Geldhof 
Andre', zv Leopold en Dekwae Leonie. — Galle 
Gerard, zv. Alfons en“ Wyffe.ls Marie. — Malisse 
Godelieve, dv. Cyriel en Segers'Marie. — Vancoillie 
Ivonne, dv. Jules en Verschaete Julia.

STERFGEVALLEN :
Nollet Engene, 19 m. zv. Cyrille, Baronstr. — 

D’Hondt Barbara, 74 j. we Tytgat Fr. en Desmet 
Jos Vijfw. — Maes Henri, 66 j echt. Desmet Sophie, 
Marelp. — Devlaminck Michel, 6 m. zv. Alois en 
Roelens Euphrasie, Kouter. — Deforche Maurice,
20 j .  zv. Alois en Dejonckheere Marie, Vijfw.

HUWELl/KEN :
Constant Dekeyzer, landb. wr Leonie Baeghe, met 

Irma Bouckaert, landbouwster. — Emiel Berlamont, 
handelaar, met Julie D’hondt, landbouwster — Achiel 
Monseré, bakker, met Billiet Elodie, w° Hoornaert 
Evarist, winkelierster. — Joseph Verstraete, borstel
maker met Suzanne Rebry, borstelm. — Valere De- 
wulf, schoenm. en Marie Bourgeois. — Georges 
Mullebrouck ijzerenwegbediende met Bertha Vanfle* 
teren, huishoudster.

MEN VRAAGT TE KOOPEN per occasie ELEK- 
TRIEKË MOTEUR - van een twee of drij peerden.
Adres ten bureele van dit blad.

TE KOOP GOEDE K00KST00F. Inlichtingen 
ten bureele van dit blad.

M A R K T P R I J Z E N .
KORTRIJK, 12 April. — Haver, 105 tot 108 ; 

peerdeboonen, 92 tot 95 ; aardappelen, (gele) 23 
tot 24 ; id. roode 23 tot 24 ; eieren ’ t stuk, 0 ,4 7  ; 
koolzaadolie, 580 tot 5 8 5 ; lijnzaadolie, 560 tot 
5 6 5 ; koolzaad 210 tot 21 5 ; lijnzaad, 250 tot 
2 5 5 ; koolzaadkoeken, 70 tot 7 5 ; lijnzaadkoeken,
90 tot 9 5 ; sodanitraät, 155 tot 160; ammoniak, 
180 tot 18S ; suikerij, 7 ,0 0 ; suikerijboonen, 
86 tot 8 9 ;  hooi, 33 tot 3 6 ; strooi, 25 tot 28.

Veemarkt : koeien, 2 7 ; stieren, 4 ;  veerzen,
9 ; ossen, 4.

Vlasmarkt : Veldroote, van 2100 tol 2500 fr. 
de baal van 100 k. ; blauw vlas, van 2600 tot 
2800 fr. de baal van 100 k. ; witte vlassen 
Leieroote, van 2800 tot 3400 fr. de 100 k. 
volgens kwaliteit ; dubbele oude vlassen, van 
340ü tot, 4000 fr. ; snuiten, van 1300 tot 1400 fr. 
de 100 k. ; klodden, vuile, van 300 fot 375 fr. 
de 100 k. ; klodden, gezwingelde, van 700 tot 
8)0 fr. de 10  ̂ k. ; naturen, van 1000 tot 1100 fr, 
de 100 k.

HUIS VAN VERTROUWEN

Wilt gij goede en goedkoope, luxe of gewone

M A T R A S S E N
i n  S o h a a p s w o l ,  F l o c o n s ,  C r i n s  

Z e e g r a s ,  K a p o k ,  P l u i m e n  e n z .  a l s o o k  
F t e s s o r t k o o r d e n  e n  O v e r t r e k f f o e d e r e n

wendt u tot

J u l e s  A L L E W Ä E H T
JA R. T SA S  W R  KB fi 

St Amandstraat 5 , ISEGHEM
(dicht bij St H iloniuskerk)

S pecialite it van goed gezuiverd Windhaar 
m et ondoordringbare Tijken

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

Verzorgd, merk — Spoedige Bediening.
Al de bij mij gekochte matrassen zijn gewaarborgd 

door m ij gemaakt.

HUIS •
0. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE

S t H ilon iu sstraa t, 6 , IS E G H E M .
Vensterglas, Mastiek, enz... Verfwaren, 

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

zelve schilderen.
—  Eerlijke en trouw e bedien in g  — 

Zu ivere  en g o e d e  w aren.

O P E N B A R E  V E N D I T I E
ten verzoeke van W* VICTOR VERFAILLE 

Herberg SINT HUBERT 
Rousselarestraat, bij de Paterskerk.

Op Maandag 26 April, om 1 1 /2  ure namiddag
zal de Notaris VANDE MOORTELE, openbaar te 
koop stellen: herbergierstafels, toog, glazen, stoelen, 
bierpomp, buffet, spiegel, weegschaal met marme
ren blad, tafels en banken voor maaltijden, kachel, 
keukenstoof en allerhande gerief.

Komptante betaling. — 10 %  Verhoog

KANTOOR VAN DEN

Notaris YAND3 M M T E L S ,  te Iseghem.
OPENBARE VERKOOPING 

van een
N ijver heidsg-esticht

Twee Woonhuizen 
en Twee W E R K  M O S H U IZ E N

gelegen te ISEGHEM, 
noord de Nederweg en Statiestraat.

Beurs van Brussel.
Belgische leening 1* reeks 60.70 tot — , -

» » 2* reeks 60.90 » 61.00
Sehatkistbons 100.25 » —
Nationale herstelling' 92,25 » 93,75
Gemeente krediet 4 1/2 °/° 94,25 » —

» » 4 % 74 50 » — , -
» » 3 °/„ 67.50

W ISSE LK O E R S.
Parijs 93.60 tot 94.00
Londen 60.37 » 60.70
Keulen 23.00 » 26 00
Amsterdam 570.00 » 580.00
New-York . 15.50 » 15.70
Italie 68.00 » 72.00
Madrid 260.00 » 264.00

De Notaris Vande M oorte l« ,  verblijvende te Iseghem 
zal openbaarlijk verkoopen ten verzoeke van den Heer 
Leopold Gillion, advokaat te Kortrijk curator der failliet 
van Jules Demeester, de volgende goederen :

KOOP I. — Een huis, groot 9 a. 40 cent. gekend 
ten kadaster, Sectie D. nr 937k gelegen noord den Ne
derweg, bewoor.d door Emile Kesteloot.

Ingesteld io.ooo fr.
KOOP II. — Fabiek en land, groot 52 aren 82 centa, 

gekend ten kadaster Sectie D, nr3 933b, 937i ex 634b. 
gelegen noord den nederweg.

Ingesteld : 16.S00 f r .
KOOP III . — Werkmanshuis, croot8 aren 25 centa, 

gekend ten kadaster sectie D. nrs 934d ex 931b gelegen 
noord den nederweg bewoond door Jean Deleu.

Ingesteld : 4-Soofr.
KOOP IV. — Werkmanshuis, groot 19 a. 10 centa. 

gekend ten kadaster Secti'e D. nr* 934e ex 934b ; gelegen 
noord den Nederweg, bewoond door Gilbert Vandeputte.

Ingesteld : 7.30b fr.
KOOP V. — Huis, groot 1 a. 55 centa. gekend ten 

kadaster Sektie A, n™ 41e en 41f gelegen in de Sta
tiestraat. in pioht gehouden door-M. Adhemar Vande- 
Moortele, mits 759 fr. ’s jaars boven de lasten, tot 
1 Juli 1921.

Ingestdld: 20.000 f r .

RECHT van SAMENVOEGING. 
Zitdagen : 

OVERSLAG : Dinsdag 27 April 1920,
om 3 ure namiddag, in de gehoorzaal . van het 
VREDEGERECHT, herberg Den Hert, te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING VAN

2 BURGERSHUIZEN
te ISEGHEM  

(nevens de fabriek  Demeester)

De Notarissen VANDE MOORTELE, verblijvende 
te Iseghem, en AMEYE, verblijvende te Rousselare, 
zullen openbaarlijk verkoopen de volgende goederen :

STAD ISEGHEM, Noord den Nederweg.
K O O P  É É  N. —  Een B U R G E R S  H U IS  met 9 a. 10 c. 

erve, bekend ten kadaster sektie D , nummer 937h, palende 
noord de fabriek van Jules Demeester, oost koop twee, 
zuid den ijzerw eg, en west Jules Demeester en Vande
putte Jean.

K O O P  T W E E . —  Een B U R G E R S H U I S  met 2 a. 9 c 
erve, bekend ten kadaster sektie D, nummer 937g, palende 
noord de fabriek van Jules Demeester, oost Jules Demees
ter, zuid den ijzerw eg en west koop één.

Bewoond zonder pacht tot 1 Juli aanstaande.

Eenige Zitdag : DINSDAG 27 APRIL 1920,
(zelfde datum van den overslag der fabriek)

om 4 ure namiddag ter herberg « Den Grooten Hert» 
te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING
van het

NIJVERHEIDSMâTERIEEL
der borstelfabriek Jules Demeester-Bossuyt

te ISEGHEM.
De Notaris VANDE MOORTELE verblijvende te 

Iseghem, op verzoek van den heer Leopold Gillon 
advokaat te Kortrijk, zal openbaarlijk verkoopen 
op DINSDAG 27 APRIL 1920 (overslag van de 
fabriek) om 5 ure namiddag in de gehoorzaal 
van het Vredegerecht te Iseghem, de volgende 
goederen :

I. STOOMKETEL, 34 m2 oppervlakte, con
structeur Mahy.

II. STOOMMACHIEN, 35 peerdenkracht, con
structeur Paret-Missiaen.

III. TRANSMISSIËN -  As 6 m. 35 op 70 mm. 
As 12 m. 20 op 60 mm. As 18 m. 25 op 60 mm. 
As 23 m. 20 op 50 mm. Koppelblokken, Kussens, 
Supports, enz

IV. 10 GEBREVETEERDE BORSTELMACHIE- 
NEN.

V. 28 m. 87 DOOMBUIZEN van 112 tot 114 inm. 
diameter met manchons, binders, ellebogen enz.

De vergoedingen wegens oorlogschade worden 
medeverkocht.

Voormelde materieel is zichtbaar alle dagen 
in de fabriek.

Met comptant geld. —- Onkosten 10 %•

XLTxt t e r  l i a i x c i  t e  l i o o p  :
TWEE gerieflijke en onlangs gebouwde

W O  O N H  X JIZ E N
met K elder en C itern

gelegen KASTEELSTRAAT, 2 en 6 , dicht bij de 
Markt 

Voor alle inlichtingen zich te wenden bij 
Charles Laloo, Bouwkunde i/S. 

Kantoor van den Notaris W /FFELS, te Rousselare 
UIT TER ~HÄND~TE KOOP

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

Kantoor van den
Notaris DUPONT, te Ardoye.
INSTEL Donderdag 22 April 1920, 
TOESLAG Donderdag 29 April 1920,

om 2 ure, te ARDOYE-TASSOHE, bij Jules Du- 
forret, van :

Gemeente ARDOYE, wijk Tassche
1. Een WOONHUIS (Bakkerij-Winkel) met 48

aren land, bewoond en gebruikt door Emiel Cauwe- 
lier-Noppe tot 1 Mei 1921.

2. DRIE HUIZEN en 1 H. 05  a. LAND, vrij met 
1 November 1920.

i C  ET M I M  P  CT M om het aankoopen of 
L .tL tZ .11  I t l ö & L i i  bouwen van huizen 
te vergemakkelijken worden aan 2eer gema
tigden intrest en met gemak Van betaling door 
het « BELGISCH GR0NDKRED1ET » toege
staan.

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

H A N D E L  IN

TABAK, CIGARES en CIGARETTEN
VERKOOP in ’t GROOT en in ’t KLEIN

Specialite it van Tabak APPELTERRE

A. VANDERHAEGEN- 
VANDÉNBROUCKE
MEENENSTRAAT, 14

- - I S E G H E M  - -

G R É D I T  F O N G I E R  D ’ A f l i / E R S
Naamlo3Z8 Maatschappij — Kapitaal 3 . 0 0 0  0 0 0

SpuriiMkjes 3.60 0/0, M M j e s  1 0/0, 4.25 0/0 ea 4.50 0/0, vrij vaa lasten.
1DEPOTREKENINGEN A A N  ZEER VOORDEELIGE VOORW AARDEN *******

AANKOOP en VERKOOP van Fraüscli, Engelscli ea Am̂ rikaiascii Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

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.



Robert DEVOLDER-VGRSCflàBVE
Schilder-Glazenmaker 

de Pélichystraat, 18, ISEGHEM

Hont- Mariner en Sieraadschilderingeu
VERWEN EN VERNISSEN

GENADIGE PRIJZEN. SPOEDIGE BEDIENING.

Regelmatigen Vervoerdienst 
ISEGHEM-GENT

AD. D E V O S -P IL l EN
Rousselarestraat, 132, iSEGHEM.

U it Iseghem den Woensdag voormiddag. — 
Terug u it Gent den Donderdag namiddag. 
Standplaats Hotel Picardiën tegen de Koorn- 
markt.
Vervoer van groote en kleine vrachten. Spoedige 
en trouwe bediening.

Verandering van woonst

? e
De belanghebbenden worden verwittigd dat van 

heden af de magazijnen van bouwstoffen, kolen, enz. 
overgebracht zijn nabij de vaart

5, Zuidkaai, iseghem, Telefoon I.
Onze magazijnen zijn altijd voorzien van 

— CE RA MIE KE EN CIMENT TEGELS — 
EEFRACTAIRE STEENEN, ARDUINSTEENEN, 

STOOF- EN SMISKOLEN 
— BOOMSCHE ARTIKELEN . — 

LATTEN EN HAAR VOOR PLAFONNEURS 
DRA1NEERBUIZEN 

— KALK, CIMENT ENZ. —
Eerlijke en spoedige bediening aan de prijzen 

van den dag en t ’huisbestelling op aanvraag der 
Kalanten.____________________ ____________________

SUIKERBAKKERIJ
V a t )  L a f j d e Q l j e t t )

GRAVINNESTRAAT, ‘24,
-------------  I N G E L M U N S T E R  -------------

O h ocolad e fr a lin n e n  
BIJZONDERE KEUS VAN

SCHOONE en FIJNE GEBAKKEN
voor Doopen, Huwelijken en andere feesten

Voortverkoop in ’tgrootvanSuikerbakkerartikels
BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

Nieuwe Moderne Inrichting
voor het maken van

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

H era ftrek k in g  van  ou d e  P ortre tten

Portretten op Doodsbeelden ens
gemaakt in 24 uren

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

Bijzondere Prijzen voor Huwelijksgroepen

M.DRI
Rousselarestraat, 82, Iseghem. 

VERZORGD WERK -  SPOEDIGE BEDIENING
IJc b e g e e f  m i j  o o k  te n  h u i z e .

HUIS VAN VERTROUWEN

AJOENAERT-flOPPE
29, Rousselarestraat, ISEGHEM.

...  Oud Huis ROOSE-MAES. ■

Groote keus van de laatste nieuwigheden in Uur
werken en Juweelen, Régulateurs, Pendulen en 
Réveillen.

Zak- en armbanduurwerken in goud, zilver, niellé 
en nickel.

Kettingen van allen aard.
Depot van het gekend uurwerk, Roskopf, (5 jaar 

waarborg) Juistheids zakuurwerken : O m éga, Invicta.
Schoone coleotie diamanten brochen, barretten, oor

ringen, ringen.
Juweelen in goud, titre-fiï, niellé, doublé en zilver.
Schoone Eerste-Com m unie artikels.
Geschenken in zilver en verzilverd metaal zooals : 

Tafel- Schrijf- rook en naaigerief. — Tafelgerief Wis- 
keman.

Alle soorten van brillen, pinceriez. vergrootglazen, 
thermometers, barometers, niphte- en alcoolwegers

De voorschriften der Heeren O o g m e e s te rs  worden 
stipt en apoelig uitgevoerd.

Groote Keus Ph onograafs ,  Platen, Naalden, en 
toabehoorten.

Bijzonder werkhuis voor het herstellen van uur
werken, Juweelen en Phongraafs.
MODERNE INRICHTING -  SPOEDIGE BEDIENING.

Gematigde prijzen. — Waarborg.
Aankoop en verwisseling van oud diamant, goud en 

alver aan de hoogste waarde.

RAMEN en DEUREN te koop bij P. Decoene- 
M o rtier.

OPENING van een W IN K E L
van

Ijzerwaren, timmermansalaam 
en Velobenoodiglieden

GADEYNE Kinders
10, Hoek der St Amands en Krekelstaat

ISEGHEM 
Voordeelige prijzen en trouwe bediening.

Huis Ed.MAES-NAERT
GEDIPLOMEERDE GOUDSMID

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

VERKOOP VAN

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

voor Haaren ea Dana in in goud, zilver en nickel 
Slingeruurwerken, Regulateurs, Reveillçn 

Groote keus van Ringen en Kettingen
TROUWRINGEN aan voordeelige prijzen 

H E R S T E L L I N G E N
van ifurwerkea, Goul en Zilveren Juweelen 

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

OPSCHRIFTEN en NAAMLETTERS
WORDEN GEGRAVEERD  

ALLES WORDT TEN HUIZE 
-  IN VOLLE VERTROUWEN AFGEWERKT. -

B E R I C H T
aan  AANNEMERS en BELANGHEBBENDEN

Moderne Fabriek 
van Producten in Gewapende Ciment

RICHARD DE CLERCQ
Groenstraat, (recht over het Kerkhof) Rousselare.

Altijd in magazijn, buizen van alle diameters, 
steenputbuizen, citernes, aalputten, muurdeksels, 
waterbakken, pompsteenen, enz

Al deze produkten kunnen onmiddelijk en 
aan voordeelige prijzen gelevérd worden. Aan
vaarden ook alle werken in Beton-Armé. Bij
zonderheid voor het maken van réservoirs 
voor fabrieken en brouwerijen. Volledige waar
borg.

Let wel op het adres : 
GROENSTRAAT, (recht over het Kerkhof).

Plaatst uwe aankondigingen in 
< De Iseghemnaar >.

ALLE SLACH VAN

KlfieteKÉn in zuivere wol
Gemaakte Blousen en Roks

VERKOOP VAN 
B o rste ls  en  K in d ersch o en tje s

Bij

J U L I A  Y E f ? M E L L E
Rousselaresrraat, 21, ISEGHEM.

HUIS

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

FABRIKANT VAN

Tabak en Cigaretten
HANDEL IN 

Gitaren, Snuif, Rook- en Roltabak 
Toilet artikelen, Zeepen, enz.

waaronder deze :
C I G A R E N

Quo Vadis, Utinam, der gekende firma Tinchant, 
YGonzalès, Caobas Pantos,

Cigarellos Calba, Emicas, Monies Vestalin, 
Record.

Cigaretten der bästa en gekendste merken 
INLANDSCHE en VREEMDE

Tabak in bladeren en gesneden
vanaf 6 fr. de kilo 

Snuiftabak, Steenen pijpen, Cigarette papier, 
Tuben om Cigaretten te maken, Toiletzeep, 
Erasmic, Viollette en Scheerzeep, Sunlichtzeep, 
Eau de Cologne n° 155, tuben voor het reinigen 
der tanden, Roodkleursel voor de lippen, Poudre 
de riz, Pommade voor het haar en inoustachen, 
Brillantine Marie-José, Haarverf, Valsch haar. 
Netten voor het haar, Kammen, Haarspellen, 
Krulscharen, Aluinsteen, enz., enz., 
B ijzo n d e re  p rijzen  v o o r  V o o r tv e rk o o p e rs .

I I K R O P E N I N Q
van het Huis

J. V iin liin d e g h e m -B c liie g lie
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

ALLE SLACH VAN BENOODIGHEDEN
VOOR

— KLEERMAKERS en  KLEERMAAKSTERS — 
ZIJDEN, PAENE, ROUWFLOERS

Groote keus van lijnwaadartikelen
voor Dames en kinderen.

000PKLEEDEREN COLS CRAVATTEN

Specialiteit en groote keus van 
CORSETS Merk H. D. B.

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

Bureel der Gazette « DE I SEG HEMNAAR »

m m

m

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  van P A P IE R E N  Z A K K E N
Registers, Bureelçerief, Emballage Papier, Fantaisieartikelen, Maroquinerie, enz.

Gr. H O E T - A . N N E ,  opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

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

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

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

Het huis is ook voorzien Tan eenen sahoonen keu3 jumellen, longues-vues, barometers en kunsto»gen. 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maiimathermometers ; 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

Germain Hoet-Anne, begeeft zich op aanvraag parsoonlijk ten huize, en heeft hoegenaamd met 
geen? reizigers commerciëele betrekkingen.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoat-Anna, St Amandstraat 8, tegan da Njordstraat, Roussalare.
Er is altijd een oogmaester ten leder beschikking.

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.
R O B E R T  M A E S ,  

M arktstraat, 44, Iseghem.

p T a  n  o  s
Verkoop — Verhuring 

Verwisseling 

— Stemming — 

en Herstellingen van 

allen aard.

GROOTE KEUS VAN 
* iF B S filliI4 Cl£SIISEI <-

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 ent
20, Gentstraat, ISEGHEM.

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

Raymond Maes-Geldhof
Marktstraat, 44-, ISEGH EM .

SCHOONE KEUS VAN

M A N S - EN V R O U W S T O F F E N
-ELlegoederen  

W itte en Fantasieartikelen
Bijzonder assortiment van 

HEMDEN, COLS en PLASTRONS  
COMMUNIEARTIKELEN

ANTWERPEN’S

BOUW-& HYPOTHEEK BANK
Naamlooze M aatschappij.

Maatschappelijk Kapitaal : 5,000,000 frank.
Zetel : N r i 3 , Twaalfm aandenatraat, 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 °/0 
’s jaars of vóór 5 tot 10 jaar aan 4 % ’s jaars  
kunt uitzetten.

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

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

Wend U in vertrouwen tot onze Agenten 
uwer streek ; zij zullen U alle gewenschte uit
leggingen nopens SPAARBOEKJES, KASBONS 
<5 OBLIGATIES verstrekken.

AGENTEN :
Mr Florent Behaeghe-Mulier

iGemeenteont vanger,
Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, W inckel St Eloi.

IN  DE GOUDEN PLUIM  

de Pélichystraat, 25, ISEGHEM
FABRIEK VAN

Gemaakte Yrouw - en Kiaderkleederen
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde 
-  W ITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -

ELLEGOEDEREN, enz.

L E D E R H A N D E L

V A LÈ R E  L A R I D O N
Koornmarkt, 15, ISEGHEM.

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

BANDEN BOX CALF. 
CHEVREAUX — GRISON — ZWART EN 

IN ALLE KLEUREN.
POULAINS CHEVREAUX — BANDES VERNIS 

CHEVREAUX VERNIS — DAIMS. 
VOERINGEN — COUTILS — RINGEN 

HAKEN — _LETSEN, enz...

Alle Schoenmakersbenoodigheden. 
Kamerslissen, Espadrillen

KRUIDENIERSWAREN —  LIKEUREN en WIJNEN 

Agent der
Schrijfmachienen “ UNDERWOOD „

BRAND- ea ONGBVALYERZEKERINGEN
“  L e s  P a t r o n s  R é u n i s  „  

BELGISCH MAATSCHAPPIJ van 'eersten rang 
gesticht in 1887.


