
Uitwegen en w w m l e l s .
Een stuk land, dat geenen uitweg en heeft,

’t mag nog zoo vruchtbaar zijn, en heeft maar 
weerde voor hem die er over zijn eigen land 
aan kan, of inzooverre de gebuurs inschikkelijk 
zijn, en eenen uitweg verleenen.

Heeft nu een landbouwer zijnen oogst afgepikt 
en in stuiken gezet, — maar hij zit zonder 
peerd of zonder wagen, hij moet nog eens 
bij zijne gebuurs schoone spreken, en merk 
wel op, ’t is als het hoogst noodig is dat 
hij meest last zal hebben om zijn gerief te 

krijgen.

Zoo gaat dat in ’t boerenbedrijf, en zoo 
gaat het ook in landen en bij de volkeren. 
Een boer heeft uitwegen en vervoermiddels 

noodig, eene natie ook.

Zwitserland, bij voorbeeld, ligt rondom in 
andere landen ingesloten. Veronderstel nu dat 
eene Zwitsersche firma tegen Krupp, tegen 
Cockeril, tegen Armstrong of anderen wille 
mededingen om ijzerenwegen aan te leggen, 
of bruggen te bouwen, of zwaar ijzerwerk te 
leveren in China, Congo of elders in den 
vreemde ; het ware voor de gebuurlanden een 
kinderspel om de Zwitsersche concurentie on

mogelijk te maken.

Ze moeten daartoe maar doorvoerrecht eis- 
schen of de tarieven der ijzerenwegen te hoog 
stellen', of te veel vaart en sluisgelden vragen 
enz. enz. ; tegen dat de voortbrengsels der 
Zwitsersche nijverheid aan de naaste Zeehaven 
komen, ze kosten te veel, een andere die lagere 
prijzen kan geven heeft de bestelling mee 
Ze kunnen ook nog een handel en alle soorten 
van nijverheden lam leggen met niet aan tijden 
spoorwegmateriaal ter beschikking te stellen, 
niet aan tijden grondstoffen aan te voeren enz. . 
Kortom zulk een land moet voortdoen met 
den goeden wil zijner naburen, |zoowel voor 
den uitvoer der voortbrengsels zijner nijverheid 
als voor den toevoer der grondstoffen die hem 
ontbreken, en zelfs zijne levensmiddelen Daar 
kunnen dus slechts zulke nijverheden bloeien 
waarvan de voortbrengsels bij de’ geburen 
kunnen verkocht wordsn, of die van zulken 
aard zijn dat de vervoerkosten op hunnen 
verkoopprijs maar weinig invloed hebben.

Zulke landen zijn en blijven arme landen, 
omdat er de nijverheid geen vrij leven en 

heeft.

leder land zoekt dus zooveel mogelijk eenen 
uitweg op de vrije zee, dat is eene hoofd- 
vereischte om te kunnen mededingen op de 

wereldmarkt.

Politieke invloed daarvan.

Men weet dat Wilson als grondregel gesteld 
had : vrije besGhikking der volkeren over hun 
eigen zelven. Dezelfde taal en ’t zelfde volk 
zooveel mogelijk vereenigd en geen volk ge
dwongen onder vreemde macht of vreemd 
bestuur. Doch dat kan niet altijd doorgevoerd 

worden

Triest is wel eene Italiaansche stad, maar 
zonder de have van Triest zit Oostenrijk af
gesloten, en daarom zal Oostenrijk altijd iets 
te zeggen hebben op die have en o p ‘ de wegen 

die er naartoe leiden.

Fiume is door en door Italiaansch. Wat 
belet er Fiume bij Italie aan te sluiten ? Zonder 
die have ware het nieuw Jugo-Slavie afgesloten. 
Durazzo ligt in Albanie en zal aan de Serben 
ten goede komen — Dantzig word interna
tionaal om aan Polen eenen uitweg te geven.

En die vrijdom van uitweg is niet alleen 
van belang voor de betrokkene landen, maar 
ook voor al de andere die ermede handel 
drijven. Hoe zou Belgie spoorwegmateriaal. glas, 
weefstoffen of gelijk wat anders kunnen ver
koopen, zoo wij niet vrij en vrank op hol- 
landsch gebied door de Schelde mochten, — 
zoo Holland den vaarweg mocht laten ver
zanden gelijk het wil — of zoo de have van 
Dantzig voor Polen niet open en stond ?

Internationale wegen

Menige wegen zijn van Internationale aan
gelegenheid. De Bosphorus en de Dardanellen die 
’t gebied der Zwarte en der Caspissche zee 
met het overige der wereld verbinden. Is het 
dan te verwonderen dat niemand en wil dat 
er te Constantinopel eene macht heersche in 
staat om dien weg af te sluiten? Zulk eene 
stad moet internationaal zijn, ofwel in de 
handen van iemand die niet bekwaam en is 

om in den weg te staan.

’t Kanaal van Suez is de weg die Europa 
en een deel van America met Asie, Oost-Africa 
en ja met een deel van Oceanie verbindt. — 
’t Is daar de groote reden waarom Egypte 

-zijne volle onafhankelijkheid niet en krijgt.

Moest dat land eens bij machte zijn om voor 
sommige volgeren dien weg af te sluiten — 
ofwel zorgloos zijn- en hem laten verzanden, 
welke ramp voor den wereldhandel !

’t Zijn er wel die vinden dat de Engelschen 
alles al hunnen kant trekken — en dat ze 
aan Egypte zijne onafhankelijkheid zouden 
moeten toestaan. — Doch England houdt den 
weg open en gansch de wereld heeft er bate 
bij.

Het Kanaal van Panama, eens dat het ten 
volle voor de internationale scheepvaart zal 
vrijgegeven zijn zal misschien even belangrijk 
worden — ’t Kanaal van Kiel is van minder 
aangelegenheid! ’t Werd door de Duitschers 
gebouwd en is nu geïnternationaliseerd.

Genoeg uitwegen.

Uitwegen hebben is iets. Er genoeg hebben 
is nog meer. De Duitschers hadden Hamburg, 
doch die have, hoe groot zij ook was, met 
nog eenige andere van minder belang daarbij 
en was bij lange niet voldoende om geheel 
den uit- en invoer van Duitschland te kunnen 
slikken. Voor veel streken was zij ook te 
verre afgelegen. — e

Een goed deel van den uit- en invoer van 
West- en Zuid-Duitschland ging door Holland 
over Rotterdam of door Belgie over Antwerpen. 
De Duitsche handel en nijverheid die lan s 
Antwerpen moesten vervoeren zaten met de 
vreeze dat de Belgen konden beletsels stellen 
aan hunne vrije ontwikkeling. — Ze moesten 
immers uit hunne handen eten Die met een 
weinig aandacht tijd,ens de bezetting, de Duitsche 
dagbladen gelezen heeft weet genoeg dat een 
der voornaamste redens, waarom Duitschland 
den oorlog aanging, en zoolange doordreef 
was : ’t bezit van Antwerpen en van de 
Vlaamsche kuste, en van de wegen er naartoe. 
Dat is mislükt. Doch wacht tot dat Duitsch
land zijne nijverheid en zijne macht weer 
opgericht heeft ; de goeste kan wederkomen.

Vervoermiddels.

Vervoermiddels heeft een land ook noodig.
In ’t binnenland zelf. Men zegt dat in veel 
streken de boeren hunne suikerbeeten niet 
en kunnen verkoopen en leveren, ze waar
schijnlijk11 gaan zien bevriezen of verrotten bij 
gebrek aan ijzerwegen en trams en spoorweg
materiaal, of omdat de vaarten niet in staat 
en zijn of bij gebrek aan schepen enz.

Waarom blijft de frontstreke zoo lange in 
erbarmelijken toestand ? ’t Is waar de onbe
kwaamheid en zorgeloosheid van socialist 
Anseele. minister van openbare puinhoopen,. 
gelijk ze hem genoemd hebben zit daar voor 
veel onder — maar ook de schaarscheid aan 
vervoermiddels heeft een deel schuld daaraan.

’t Is eene schade voor onze fabrikanten, 
dat ze in plaats van hunne gefabrikeérde ware 
met het schip naar Gent te kunnen zenden 
waar ze overgeladen wordt naar Engeland — 
ze per ijzerenwég waar de vrachten zooveel 
duurder komen — moeten verzenden naar de 
naaste have.

Als er zoo weinig binnenschepen kunnen 
varen — de vracht slaat ook op en zoo gaan 
een deel der mogelijke winsten verloren in 
de vervoerkosten en dat komt schadelijk en 
voor bazen en voor werklieden.

Schepen hebben.

Schepen hebben is voor een Jand gelijk het 
onze ook onmisbaar. W ij voeren machtig veel 
in en uit. en bijna al de winsten van ’t vervoer 
gaan naar den vreemde

Bijzonderlijk in omstandigheden gelijk nu, 
dat er te weinig scheepsruimte is, kan het 
doodelijk zijn voor den handel en nijverheid 
van een land te moeten gedoen met hetgeen 
de vreemdeling ons wil geven. Hij vervoert 
natuurlijk eerst voor zijn zelven, en daarna voor 
anderen. Is er grondstof te weinig hij zegent 
zijn zelven voren, en wij krijgen den overschot, 
en moeten er nog op wachten.

Vraagt ne keer aan de borstelmakers welke 
stoffatie zij onmiddelijk na den oorlog motsten 
verwefken ? Ge zult entwat hooren ! — Daar 
was nochtans goe stoffatie genoeg in de wereld, 
hadden wij maar schepen gehad om ze te 
gaan halen.

Alzoo kan de

Vreemde Concurentie

onze nijverheid eenen gevoeligen slag toe
brengen. Ze kunnen de goede stoffatien zelf 
verwerken en ons den bucht overlaten. Ze 
komen dan bij den kalant en zeggen hem : 
bekijKt eens ons fabrikaat — hoe goed en hoe 
deugdelijk ; vergelijkt daar het belgisch bij — 
ge ziet toch wel wat het beste is ?

De kooper ziet dat natuurlijk, en hij be
stelt ingevolge.

Onze goede artikelen zelf, ’t is zij die ze bij

ons komen opkoopen, ze de wereld door gaan 
uitventen, en ’t zuiverste van de winsten in 
hunne zakken steken.

Dat alles en zou niet gebeuren hadden wij 
zelf schepen genoeg.

Onze Kolonie
is een der rijkste van gansch de wereld, en 
ze zou voor de nijverheid van Belgie eene 
massa van grondstoffen kunnen opleveren, alsook 
zeer veel handelswaren die wij nu tegen groot 
geld in den vreemde koopen.

Doch langs den westkant moet al den 
doorvoer over eene bedrukt klein ijzerwegsken 
van Matadi naar Leopoldville — en ’t baantje 
en kan 't niet meer slikken.

Langs den oostkant zijn we met de zee 
verbonden door den ijzerenweg Tabora-Dares- 
Salam. Jamaar de ware die wij Belgen daar 
naartoe zenden kan maanden op de kaaien 
blijven liggen, ’t Komen daar niets anders 
dan Engelsche schepen, en ze nemen natuurlijk 
eerst Engelsche ware mede, en de onze als 
er plaats over is — ’t Ware anders indien 
wij er zelf konden omgaan.

Hoeveel Belgen en zijn er niet die moord 
en brand roepen als er kwestie is van eenige 
millioenen in onze kolonie te besteden, om 
hare verkeerswegen te verbeteren, en die 
nooit en peizen dat zulks geen geld weg: 
gesmeten is, maar dat daardoor onze eigen 
handel en nijverheid verbetert, en dat er op 
een einde daaruit profijt komt zoo voor burger 
als voor werkman.

’t Ware ook wenschelijk dat onze financiers 
een deel van hun beschikbaar geld wilden 
besteden aan ’t bouwen of aankoopen van 
schepen Gerekend nog dat dat geld zelf niet on
middelijk groote intresten op en levert, ’t zou 
alleszins helpen om langs eenen anderen kant 
veel meer geld te winnen en veel winsten 
zelf op te* strijken die nu naar den vreemde 
gaan.

GEMEENTERAAD +
Zitting van Vrijdag 2 December 1921, om 41/2 u.

Voorzitter : M. C. Staes, burgemeester.

Het verslag der vorige zitting wordt afgelezen 
en goedgekeurd.

Dadelijk vraagt M Dewaele soc.) bij hoog
dringendheid volgende punt te willen op de 
dagorde brengen : Toelage aan de stakende 
schoenmakers bij middel van geldelijke onder
steuning door de stad.

De Voorzitter noejnt het voorstel eene ver
rassing en vraagt het advies van de vergadering 

over de hoogdringendheid De stemming geeft 
volgenden uitslag : 2 ja ; 3 neen en 6  onthou
dingen. Het voorstel blijft dus onbesproken.

M D’Hondt wettigt zijne onthouding met 
te zeggen dat iedereen waet wie de werksta
king uitgelokt heeft (de socialisten), dat de 
schuldigen van den benarden toestand waarin 
vele schoenmakers thans verkeeren, daarvan 
oök de verantwoordelijkheid mogen dragen, 
en dat diezelve schuldigen den gemeenteraad nu 
eenen politieken valstrik willen leggen.

Het eerste punt der dagjprde loopt over eene 
motie betrekkelijk het Vlaamsch minimuna- 
programma dat met algemeene stemmen goed
gekeurd wordt. Zij luidt als volgt :

« De Gemeenteraad der Stad Iseghem
* Overwegende dat de gelijkheid der beide 

landstalen diene erkend en bekrachtigd te 
worden, in 't belang van den vrede binnen 
het land ;

* Overwegende dat het woord van den Koning 
tijdens den wapenstilstand gesproken, door 
het Parlement de kracht van wet behoore 
te^erlangen;

« Gezien de rechtmatige verzuchtingen der 
Vlaamsche bevolking en de voortdurende ver
daging der erkenning van hare taalrechten ;

« Drukt den wensch uit :
1° Dat de wet op het gebruik det talen 

in bestuurzaken herzien en verbeterd worde ;

2° Dat er zonder verwijl overgegaan worde 
tot de vervlaamsching der Gentsche Hooge
school ;

3 ’ Dat onze soldaten in hunne moedertaal 
gedrild en aangevoerd, en gewestelijk ingedeeld 
worden ;

4° Dat het gerecht vervlaamscht worde in 
Vlaanderen ;

« Besluit dat deze wenschen zullen gezonden 
worden naar de Voorzitters van Kamer en 
Senaat, alsook aan de heeren Volksvertegen
woordigers en Senators van het arrondissement, 

« En gaat over tot de dagorde. »

De negen volgende punten die van hoofd
zakelijk bestuurlijken aard zijn, (Kerkfabriek,

huishoudschool der Zusters van Maria, Arm
bestuur en Godshuizen) worden algemeen 
goedgekeurd.

Punt 1 1 , betrekkelijk het uitbaten van den 
reinigheidsdienst in aanbesteding, wordt aan
genomen met 9 stemmen tegen 2 (soc). Het 
Schepencollege zal dag en uur bepalen waarop 
de aanbesteding zal plaats hebben. Alle in
lichtingen hieromtrent kunnen op het Secretariaat 
ingewonnen worden.

De benoeming van twee leden voor het 
werkloozenfonds, voorzien in punt 1 2 , wordt 
verdaagd tot eene naaste zitting.

Punt 13 betrekkelijk den duurtetoeslag aan 
de stadsbedienden voor het tweede, derde en 
vierde kwartaal van ’t jaar wordt algemeen 
aangenomen.

Punt 14. — Het Schepenkollege werd met 
het opmaken van een vasten loonrooster voor 
gemeentebedienden gelast Het ontwerp Masson 
en consoorten heeft gediend als basis. Na den 
noodigen uitleg gehoord te hebben, wordt het 
voorstel met algemeene stemmen aanveerd.

Verders worden mededeelingen gedaan over 
ter studie liggende kwesties ; onder meer : 
de dienst der elektriciteit, gasleiding voor 
verwarming, buurtspoorweg met nieuwe aan
sluitingen, enz.

O agloon en  en  de W e e r d e  d a a r v a n .
Het Engelsch Pond draait weerom rond 

de zestig frank, en ’t fransch geld dat vroeger 
94 stond staat 104.

Waar ligt de oorzaak ?

Voor een goed deel in de achturenwet.

De toestand is de volgende :

Onze werklieden arbeiden acht uren en 
worden er negen betaald, hetgene feitelijk 
overeenkomt met eenen loonopslag van twaalf 
en half ten honderd.

Onze gefabrikeerde waren staan dus merke
lijk hooger in prijs, en zoo komt het dat 
de vreemde mededingers beterkoop leveren 
dan wij en met de bestellingen weggaan.

Een deel van onze nijverheid valt dus stille, 
en een deel van ons volk zit zonder werk 
De werkloozen moeten ondersteund worden en 
de staat vraagt dus nieuwe lasten, die ook 
eenen nadeeligen invloed hebben op de weerde 
van ons geld.

De vreemde waren zijn beterkoop. In plaatse 
dat wij uitvoeren naar den vreemde, zoo 
leveren de vreemde bij ons. De Belgen zelf 
koopen vréemde artikels en de nijverheid ver
liest hare afzetgebieden in ons eigen land.

Vroeger volstonden wij met in den vreemde 
eetwaren te koopen en wij betaalden ze met 
onzen uitvoer, ons geld bleef in ’t land en 
hield zijne wetrde.

Nu koopen wij eetwaren en eene massa 
andere dingen, en daar wij veel min uitvoeren, 
we moeten albij alles betalen in geld en zoo 
gaat onze frank den diepen in

Da Syndikaten der werklieden houden er 
met hand en tand aan dat de loonstandaard 
niet en vermindere

Oppervlakkig jbeschouwd schijnt het dat ze 
daarmee de belanden dienen van het werken-

.. de volk.* i
Doch is het wezenlijk alzoo ?

Dat schijnt mij twijfelachtig 
Neemt een voorbeeld :

Een werkman arbeidde vroeger 9 uren aan
2  fr hij won dus 18 frank daags.

Hij arbeidt nu 8  uren aan 2,25 en wint 
dus nog : 8  frank.

Doch het komt er weinig op aan hoeveel 
franken men heeft ’t enden eenen dag. De 
hoofdzaak is wat kan men voor die franken 
zooal koopen.

Zekere kleerstof b. v. stond voor ^eenigen 
tijd 30 frank den meter. Ter oorzake van 
hoogere loonen en taksen en bijonkosten is 
ze gekomen op vijf en dertig.

Een werkman c'ie 2 frank per ure won om 
eenen meter van die stof te winnen moest 
15 uren werken, aan 9 uren daags dat was 
een dag en zes uren.

Nu om ze te hebben zal hij vijftien uren 
en half werken, juister gerekend 15 uren 33 
minuten dus een dag en zeven uren en half, 
’t zij op zijn naaste bij twee dagen.

Zulke voorbeelden zijn om te doen zien 
dat hoogere loonen niet altijd meer weelde 
en welstand en beduiden.

Om te oordeelen over de weerde van het 
werk moet men niet alleen het bedrag inzien 
van hetgene de werkman wint maar ook den
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kostenden prijs van ’t gene hij moet hebben 
voor den onderhond van zijn leven en voor 
zijn genot.

Dat is een zeer ingewikkeld vraagstuk.

In alle geval alles is aan ’t opslaan dat is 
zeker, ett dat de verhooging van loonen daar 
eene oor2 aak van is, al is zij den eenigsten 
niet dat is ook zeker.

Vroeger hebben wij in deze gazette ons 
gedacht gezeid over de achturenwet.

De gevolgen zijn nu ingetreden 
Als de werkende man evenveel wint als 

vroeger, zijn geld en is zooveel niet meer 
weerd en hij verarmt omdat hij er zooveel 
min kan voor koopen 

Veel familien verarmen omdat ze van den 
werkloozenonderstand min trekken dan van 
hun werk, en ’t getal werkeloozen groeit aan.

’t Dunkt mij dat het zou tijd zijn dat groote 
Syndikaten van werklieden en bazen eens 
ernstig bespreken wat er kan gedaan worden 
om den kostenden prijs van onze koopwaren 
te verminderen dat wij weerom in staat zijn 
eerst de vreemde waren uit ons land te weren 
en dan op de vreemde markten opnieuw te 
verkoopen.

Dat zou ongetwijfeld de weerde van ons 
geld weerom doen opgaan, en wint het werk
volk min z ’en zouden niet meer werkloos zitten 
en voor ’t gene zij winnen zouden ze we
zenlijk meer kunnen koopen. P. H.

Lijst der Voorzitters der 
Belgische Kamer en Senaat,

van 1830-1921.
KAM ER.

Baron Surlet de Chokier, van 11 November 

i83o tot 24 Februari i8 3 i.

E. C. De Gerlache, van 25 Februari 1831 

tot 21 Juli i832 (zakenministerie).

J. Raikein, van xo November i832 tot 24 

Mei :83g ; van 2 Oogst 1842 tot 6 April 

1843 (liberaal).
J. Fallon, van i 8- November i83g tot 19 

December 1843 (zakenministerie).

G. Liedts, van 17 November 1843 tot 20 

Mei 1848 (liberaal).
P. T. Verhaegen, van 28 Juni 1848 tot

3 April i852 (liberaal) en van 17 December 

1857 tot 3o Mei i85g.

N. J. A. Delfosse, van 26 October i852 

tot 3o April i855 (zakenministerie).
J. De Lettóye, van 2 5 April i855 tot i3 

Juni 1857 (zakenministerie).

A. E. P. Orts, van 19 Juli i85g tot 18 
Ju li i 860 (liberaal).

D. Vervoort, van 23 November i 860 tot 

2 3 Mei i863 (liberaal).
E . Van den Peereboom, van i5 Dec. i863 

tot 2 3 Oogst 1867 (liberaal).

H . Dollez, van 2 3 Oktober 1867 tot 20

Mei 1870 (liberaal).
Burggraaf Ch. Vilain, X IV , van 11 Oogst 

1870 tot 26 Ju li 1871 (katholiek).
X. Thibaut, van i5  November 1871 tot

2g Mei 187S (liberaal) ; van 23 Juli 1884 

tot 2 September 1884.
Ch. Rogier, van 1 Oogst 1878 tot 26 Oogst 

1878 (liberaal).
J . Guillery, van i3 November 1878 tot 10 

Maart 1881 (liberaal).
J. Descamps, van 22 Maart 1881 tot 17

Mei 1884 (liberaal).
Vervolgens katholieken : MM. T. De

Lantsheere, van 12 November 1884 tot 2 5

Januari i8g5 ; A. Beernaert, van 3o Januari 

i8g5 tot 7 Mei igoo ; L . De Sadeleer, van 
18 Juli 1900 tot 8 Nov. igo i ; J. Schollaert, 

van 12 Nov. ig o i tot 9 Jan. 1908, van 12 
Nov. i g i 2 tot 20 Juni i g i 7 ; C. Cooreman, 

van 16 Jan. igo8 tot 8 Oogst i g i 2 ; P. 

Poullet, van 28 November i g i8 tot i3 Oct. 

ig ig  ; E . Brunet, van 10 Dec. ig ig  (sbcialist), 

SENAAT.

DeStassart(i83i-i838, liberaal) ; de Schiervel 

(1838-1848), liberaal); Dumon-Dumortier (1848- 

i852, liberaal) ; prins de Ligne ( 1852-1879, 

liberaal) ; de Tornaco ( 1879-1880, liberaal) ; 

de Sely Longchimps (1880-1884, liberaal) ; 
baron d ’Anethan ( 1884-1885, katholiek) ; graaf 

de Merode ([885-1891) ;  graaf ’t Kint (1891 

1899, katholiek); hertog d’Ursel (1899-1903) : 
graaf de Mérode (igo3-igo8) ; burggrarf S i

monis (1908-1 g 11) ;  graaf de Favereau (1908- 

1921, katholiek).

P r o T in c ie r a a ö  v a n  W e s t - V l a a n d e r e n .
In  zitting van 7 December hield de Raad 

zich bezig met de benoeming van het bureel 
en van de Bestendige Deputatie.

Werden verkozen : tot voorzitter, H. Dr 

Brutsaert (kath.) te Poperinghe ; tot onder

voorzitter H . D ’Artois (kath.) Iseghem : tot 
secretarissen H H . Notaris de Gheldere (kath.) 

te Heyst en Ronse (kath.) te Ghistel ; hulp- 

secretarissen, H H . Goetgebuer (kath.) Oostende 

en Boens (soc.) Oostende ; quaestores, H H . 
adv. Dautricourt (kath.) Brugge en Van Eeghem 

(soc.) Brugge.
De liberalen weigerden deel uit te maken 

van het bureel. Vervolgens werd de Besten

dige Deputatie samengesteld.
Werden verkozen : voor 't arrondiss. Brugge : 

adv. Bernolet Brugge -r voor ’t arrondiss. 

Kortrijk : adv. Mullier Kórtrijk ; voor ’t ar

rondiss. Yper : Verhaeghe. uittredend best. 

afg. Brugge ; voor ’t arrondiss. Vuerne : adv. 
Valcke, uittredend best. afg. Veurne, Delaey, 

uittr. best. afgev. Hooglede ; Vanden Berghe, 

Rousselare, allen katholieken.
Werden benoemd tot provinciale senators : 

Allewaert (werkman), te Iseghem ; Struye, 

Oostende, uittred, senator) ; baron de Vrière, 
Beernem (uittr. senat.), katholieken en Ver- 

brugghe (=oc./t Brugge.
De liberalen hadden geene kandidaten voor

gesteld.

Werd dan nog verkozen voor de plaats van 
voorzitter voor de Rechtbank van eersten aan

leg te Kortrijk : als eerste kondidaat H . Hey- 

vaert, onderzoeksrechter te Brugge ; als tweede 

kandidaat, H . Lagrange, te Kortrijk.

Geldverkwistingen.
M. Straus Volksvertegenwoordiger van Ant

werpen, vroeg aan de Minister, hoeveel dat 
tot nutoe de dienst der oorlogsvergoeding kost 
onder opzicht van bestuurkosten, zooals jaar
wedden, reis en verblijfkosten, enz.. De M i
nister heeft geantwoord dat dit ongeveer dertig 
miiioen fr. bedroeg ! ! ! !

Verders vernamen wij dat er in ’t ministerie 
van openbare werken nog 45 autos zijn om 
de werken te gaan nazien — en zeggen dat 
een per provincie genoeg is, dat ware nog 
eene besparing van 36 automobiels met chauf
feurs enz. enz.

Hoort ne keer rechtuit gezeid als er geen 
gewetensvolle mannen meer gevonden worden 
om al dat nutteloos geldverteer te keer te 
gaan en er geen einde gesteld wordt aan al 
die te groote misbruiken die van laag tot hoog 
bestaan, gaan wij regelrechte naar de bankroete.

Het wordt noodig dat wij een ministerie 
krijgen van besparing in plaats van verkwisting.

W ATERN OOD .
De waternood wordt van dag tot dag nij

pender. Bijna geheel de Rousselarestraat is 
zonder en zoo het in ’t kort niet en veranderd 
zal alles moeten stil vallen bij gebrek aan 
water. De papier fabrieken in Brabant, Luik 
en Namen zijn verplicht het werk stop te 
zetten uit oorzaak van watergebrek.

Het eeuwfeest van den 
parapluie of regenscherm.

Volgens de gazetten zou men dit jaar in 
England de uitvinding vieren van den regen
scherm. Het was zekeren Jonas Hauway die 
hem aldaar inbracht in 1821.

De parapluie is hier reeds vroeger gekend, 
immers wij lezen in oude aanteekeningen dat 
zekeren Jan Sabbe van Iseghem, er gebruik 
van maakte in 1817 dus vier jaar te vooren, 
en dat hij de eenigsten was in Iseghem die 
een regenscherm bezat en van de bevolking 
als een beslagmaker aanzien wierd.

Autobus-dienst.
Het gemeentebestuur van Lichtervelde heeft 

zich verstaan met eenige andere gemeenten van 
den omtrek om aldaar een autobus-dienst in 
te richten tusschen verschiliige gemeenten. 
De dienst zou ingericht zijn in dezer voege : 
Thielt, Pithem, Eeghem, Swevezeele, Lichter- 
velde, Gits, Hooglede, Kortemark, benevens 
de reizigers-dienst zou men ook koopwaren 
vervoeren. Het is een maatschappij van Ant
werpen die het vervoer uitbaat aan voordeelige 
voorwaarden. Dit ingezien heeft het bestuur 
van den Burgersbond van Iseghem reeds de 
aandacht van het Stadsbestuur hierover ge
trokken, om uit te zien of er hier ook niets 
soortgelijksch in dien aard zou kunnen ge- 
daan worden.___________________________________

Nieuwç Munt.
De papierkes van één frank die vuil en 

slecht worden en vele miserie bijbrengen in 
’t verhandelen, zullen vervangen worden door 
nieuwe muntstukken van 0.50 cent. I fr. en 2 fr. 
Ze zullen in een goudkleurig metaal gemaakt 
worden met een gaatje in ’t midden juist gelijk 
nu de nikkelstukken gemaakt worden.De doorbor ing  v a n  den S im p l o n

De tweede tunnel is geeindigd.
De groote onderneming bsstaande in het graven 

dwars door de Alpen van een dubbele tunnel 
in de Simplon, twintig jaren geleden aangevangen, 
is sedert Maandag geeindigd.

De laatste steen van den tunnel werd plechtig 
gelegd door de vertegenwoordigers van Zwitser
land en Italie.

Na de plechtigheid begaven de aanwezigen zich 
in korps naar Iseble, waar zestig werklieden rusten, 
gedood tijdens de werken. Kronen werden op de 
graven néergelegd.

Het verkeer door de nieuws tunnel zal weldra 
geschieden, wat zal toelaten aan de oüde tunnel 
de noodige herstellingen te doen. v

De eerste tunnel werd gegraven terzelfder tijd 
als de tweede, maar deze laatste, moest volgens 
de eerste schikkingen, maar dienen voor de ver
luchting van den eerste.

Overigens is het slechts eene smalle gaanderij. 
Men heeft hem verbreed om hem tot het ver

keer schikbaar tè maken.
De verbreedingswerken werden aangevangen in 

December 1912. Iedere tunnel is 12 1/2 mijlen, 
lang, waarvan 5 1/2 mijlen op Zwitsersch grond
gebied.

De eerste tunnel, de gaanderij inbegrepen, heeft 
87,500.000 fr. gekost.

Het verbreeden en de uitrusting van de tweede 
tunnel kost 35 miljoen fr.

Da twee tunnels zijn 16 voet hoog (5 meters 
28 centimeters)

Overeenkomst tusschen England en Ierland.
Het Ier8che volk wordt vrij 

en Ierland zelfstandig.
Na jaren op jaren strijd wint Ierland zijne zake. 

Die strijd heeft duizenden menschenlevens gekost. 
Vele Iersche familien in ellende en verdriet ge
bracht, onrechtveerdig veroordeeld, enz, en dat 
al door een misbruik van macht van Engeland 
jegens dat volk, dat een groot volk is, met eigen 
taal, eigen zeden, en eigen zelfbestuur eischte. 
Het heeft een strijd gevoerd van vele jaren en 
die toch om zoo te zeggen uitgestreden is. Engeland 
gevoelde van dag tot dag dat de zake der Ieren 
veld won omdat het eene rechtveerdige zake is, 
en dat hoe langer. Engeland uitbleef met recht 
te doen, hoe meer de Ierssche kwestie veld Won 
de wereld door. Het weze eene les voor alle 
bestieren, zoo van landen als van volkeren, dat 
recht en rechtveerdigheid moet de grondvest zijn 
voor den vrede en geluk van volk en land, en dat 
yerdrukking en miskenning van rechten eerstdaags 
tegen alles uit moet het onderspit delven. De ko
ning zelve van Engeland wierd hierover verontrust 
en ’t is, zoo schrijven de gazetten, als een steen 
van zijn hert, dat de Iersche kwestie zou opgelost 
■zijn.

Naar de Rhynrepubliek ?
De republikeinsche partij der Rijngewesten heeft 

Zondag te Düsseldorf haar eerste kongres gehouden. 
Het doel der partij is het slichten eener onaf
hankelijke Rijnrepubliek, afgescheiden van Pruisen.

Bij den aanvang der zitting las M. Smeets 
telegrammen van aanmoediging van de Rijnlanders 
uit den vreemde, namelijk uit Holland, Zwitser
land, Belgie, de Vereenigde Staten. Verscheidene 
redenaars maakten dan het proces der Prnische 
overheersching.

«Rijnland, zegde een onder hen, werd in 1815 
onrechtveerdig aan Pruisen overgeleverd. Rijnland 
werd stelselmatig door Pruisen geplunderd, dat 
onze gewesten bezigde als basis voor zijne oor
logen. Pruisen heeft aan deze streek onnoodige 
fiskale lasten opgelegd. Het haalde er minstens 
de twee derden zijner belastingen.

Met de waarborg van dat geld zou Rijnland 
heel gemakkelijk zijn aandeel in de rechtmatige
schadeiierstellino-en kunnen betalen. »» .

Eén andere redenaar bevestigde dat Pruisen
bijna openlijk zijne weerwraak voorbereidt. Hij 
laakte openlijk de Pruisische politiek.

Twee besluitselen werden bij het einde der 
vergadering gestemd, de stichting voorstellende 
eener Rijnrepubliek, en de erkenning derzelve 
door de mogendheden te bekomen, Aan de kon- 
ferenlie van Washington zou de neutralisatie van 
den Rijn aangevraagd worden.

De Duitsche nationalisten of Pangermanisten 
hebben eene tegenbetooging op touw gezet.
Aanhouding van den leider der Rijnbeweging.

M. Jozef Smeets, voorzitter der Rijnlandsche 
republikeinsche partij werd door Pruisische gen
darmen aangehouden.

Men verwacht de tusschenkomst der intergeal- 
lieerde kommissie.

Een soldaat doodgereden te IngelmoDSter.
Zekeren Vankeirsbilck oud 20 jaar wonende 

te Ingelmunster tegen den Doornmolen ging 
Zaterdag naar huis voor de eerste maal. De 
jonge schacht droeg zijn burgerskleederen 
naar huis, Hij sprong van den trein in ver
keerde richting, wierd gevat door een ander 
aankomende trein en dood gereden, op eenige 
honderden meters van het ouderlijke huis Hij 
wierd Dinsdag begraven. Vele jonkheden zijn 
veel te geweldig toen zij op en af den trein 
stappen en ’t is waarlijk te verwonderen dat 
er dagelijksch nog niet meer ongelukken ge 
beuren, bijzonderlijk als men dat nagaat Tioe 
geweldig al dat jong volk is die op en af 
de treins komt en bijzonderlijk de werkerstreinen.

Ingelmunster -  Gemeentesekretaris
wettelijke wedde, aanvragen aan het gemeente 
bestuur vóór 4 Januari 1922.__________________

STADSNIEUW S.
Een gouden ring wierd Maandag alhier ver

loren door M. Paul Declercq, vertegenwoor
diger der bloemmolens van de firma Uevos- 
Vandevenne, Kortrijk. De eerlijke vinder die 
hem terugbrengt krijgt honderd frank belooning.

—  De politie heeft eene herberg gesloten op 
den wijk Mentenhoek, andere zullen volgen.

B E R IC H T . — M. de Notaris Vande 

Moortele bericht het publiek, dat niettegen
staande hij te Gent bsnoemd is als notaris, 

zijne bevoegdheid zich uitstrekt over gansch 

de provinciën West- en Oost-Vlaanderen, ’t is 

te zeggen dat hij niet alleenlijk in Gent maar 

ook in Iseghem en al de gemeenten van West

en Oost-Vlaanderen mag zijn ambt uitoefenen, 
en dat al de papieren van zijn kantoor be

rustende blijven in zijne woning Brugstraat 

alhier.

Kostelooze Avondlessen 

voor volwassenen.
Te beginnen van 14 December aanstaande 

zullen in de Stadsschool van Iseghem, kos
telooze avondleergangen ingericht worden voor 
volwassenen op den Maandag, Woensdag en 
Vrijdag van 7 tot 8 1/2 ure. Het onderricht 
behelst, VLAAMSCHE OPSTELLEN. REKENEN, 
METRIEKSTELSEL, en een VOLLEDIGEN CUKSUS 
IN 0E FRANSCHE TAAL. Men mag inschrijven 
in de Roeselaerstraat N ’ 13 van heden af.

De Bestuurder,
H. L00NTJENS.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Cecile Vanlommele, dv. Oscar èn Baelde Agnes.
STERFGEVALLEN :

Marie Ollivier, huishoudster 88 j. We Guil- 
lemyn Charles. —■ Marie Verfaillie, huish. 28 j. 
echt. Georges Biondeel. —■ Jules Pattyn, 10 m. zv. 
Remi en Magialena Vanderheeren. —■ Rachel 
Deloddere, zb. 19 j. dv. Odile en Marie Parmen- 
tier.

STAD ISEGHEM.O uderdom spensioen .
De personen die 65 jaren tellen, voor 1 Ja

nuari 1922 en die recht lubben op lut ouder
domspensioen, alsmidï d;za die hunnen toestand 
veranderd bevinden, sedsrt de laatste opgave, 
moeten hunne aanvrage indienen, (voorzien van 
al de noodige stukken,) den Dinsdag, Woensdag, 
Donderdag 13 14 en 15 December 1921, tel
kens van 9 tot 12 ure voormiddag en van 2 
tot 4 ure namid lag in het Werkloozenfonds, 
ds Pèlichystraat n' 29 (latir rm»en geen3 aan
vragen m3er aangenomîn worden.

Iseghem, den 7 December 1921.
De Burgemeester,

C. STAGS.

STAD ISEGHEM.

Openbaar en kosteloos Onderwijs over

BOOMTEELT
gsgsvsn door SI. ARTHUR LAGAST, Learaar te Kirlrijc vjirl92M922
11 Djeember — Aanleg van fruittiiinen voor liefhebber 

en nanddzorgen bij het aanleggen 
van boomgaarden — soorten — grond- 
bereiding — planting — barcmting, 
enz.

GEMEENTE RUMBEKE.

EiGEN HEERD, Samenwerkende Maatschappij 

voor goedkoope woningen te Rumbeke.

AANBESTEDING
voor het bouwen van een groep van 

12 Woonhuizen 
te Rumbeke Wijk “ Goede Koop,,

Bedrag van het bestek : 247.391 fr. 03.
Plans, bestek en lastencohier liggen ter inzage 

ten bureele Hoogstraat, 3, Rumbeke, alle werk
dagen van 8 tot 4 ure.

Zij zijn te bekomen : de plans tegen 50 frank ; 
bestek en lasten echter tegen 25 frank,

De aanbiedingen op zegel moeten verzonden 
zijn per aanbevolen brief aan het adres van den 
heer Notaris Devos Voorzitter der Maatschappij 
EIGEN HEERD, Rumbeke en toegekomen zijn 
ten laatste den 4 Januari 1922.

De opening der aanbiedingen zal plaats hebben 
ten Gemeen tehuize van Rumbeke den 6 Januari 
1922 om 10 ure en half voormiddag.

Inlichtingen ten bureele en bij den bouw
meester Heer GEORGES VAN KERCKHOVEN, 
2, Rue des Trois Ponts te Auderghem.

TIJD IS G ELD .... en MEN MOET HET 
IJZER SMEDEN TERW IJL HET HEET IS.,
Behoudt dus geen geld in huis, laat het vruchten 
afwerpen en vraagt het weer indien gij het 
noodig hebt. Daarom wendt u in alle vertrouwen 
tot onze Agenten uwer streek, die met de meeste 
bereidwilligheid en kosteloos, alle inlichtingen 
zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 °/*
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 0/"
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 %
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 ”/« 

’sjaars. -  Alles vrij van Taksen.
e) Check-Rekeningen op zicht.
f) Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eersten ' 

rang van Hypotheek.
g) Uitwisseling van vreemde munten en koepons, 
koop en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op 
Leeningen, en allerhande tinantiële zaken aan de 
voordeeligste voor waarden.

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.
Zetel : Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN. 
Gesticht in 1909. — Posteheck-Rekening 019. 

Telefoon 3081.
AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Mulier 
Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Isegham.
Mr Achille Tanghe 

Hoofdonderwijzer, Emelghem. 

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

N. B. — Waar de Maatschappij niet vertegen
woordigd is, kannen alomgeachte personen zich 
voor een agentschap aanbieden.

Sigaren, Sigaretten en Tabak
BIJ

Michel Dalle-Devoldere
Rousselarestraat, 55, ISEGHEM

Schoone Nieuwjaargeschenken
alsook groote keus van bakjes van 4, 6, 10 

Sigaren der beste merken.

COUPEUR - PATRONIER
gevraagd voor de Provincie Antwerpen, spe
cialiteit in fantaisie voor Damen, vast werk. 
Schrijven met referentie J Vav Tilburo, 32, 
Sint Joris vest Antwerpen.

G B V r a a § ; d L  voor belangrijke Importatie 
Firma BEKWAME REIZIGER in de Vlaamsche 
provinciën. Uitstekende positie verzekerd. 
Schrijven bureel van het blad, beginletters T.I.B .

UIT TER HAND TE KOOP
een groot

W O O N H U IS  met H O F
kunnende dienen voor WINKEL 

Gelegen in de ROUSSELARESTRAAT, 181
Zich te bevragen bij A. PARMENTIER, 

Molenstraat, n. 4.

Openbare Verkooping vanW O O N H U I Z E N
uitmakende eene TWEEWOONST 

te ARDOYE, nabij de Liester.

Meester' ü .  v a n d e  M o o r t e l e ,  No
taris te Gent, zvl opanbiarlijk varkowpsn:

A R DO YE
Koop I. — Een WOONHUIS mît afhankelijkheden 

Z'jnde da weätkant esnar ts/eawoonst, 33 ar. 5 ca. me- 
digaande erve K^dtster Siotie C, nummars lÏOOj en 
ex 1300d.

Bswoond door Charles Bayse tot 1 No/., mits 22) fr. 
’s jaars,

KOOP I I .— Een WOONHUIS mat afhankelijkheden, 
zijnde den oaitkint eener tnrea«roon?t, met 45 a. 5 ca. 
madegaande erve, Kadaster Sjstie 0, nummers 1299, 
1298 en ex 1300d.

Gebruikt door Charles Buyse, tot 1. Ojt. mïts 220 fr. 
’s jaars.

KOOP III. — Eene PARTIJ ZAAILAND groot 34 
a. 80 ca. Kxdaster Sactie C, nummer 1236g. Gebruikt 
door Charles Buyse tot 1 Oct.

Recht van Samenvoeging — 1/2 0/0 Instelpenning.
INSTEL : Donderdag 29 December 1921,

OVERSLAG : Donderdag 12 Januari 1922, telkens 
om 2 ure (3 ure stipt) bij Vermaete, in * HET HOF 
VAN COMMERCE „ Emelghem-DAM.

De koopers worden verzocht zich te voorzien van 
hun huwelijkaboekja of van een uittreksel uit hunnen 
geboorteakt.



Henri Ghekiere-Dejonghe
Maneghemstraat, 126, ISEGHEM

gelast zich met het SLACHTEN VAN KOEIEN 
en ZWIJNEN te Iseghem en omliggende ge
meenten.

Werkhuizen DEKÏÏRSSCHIETER Brs
Gevraagd AJUSTEURS

Standvastig werk

Openï3ai*e f/erkoopi n (4

van een schoon

WO O N H U I S
ten dienste van winkel 

in de M a r l i t s t r a j i t ,  en van eeneT  W E E  W O  OJSTST
met medegaande LAND  

Wijk Sloore, te ISEGHEM

De Notaris L e  G o r b e s i e r  Ie 
Iseghem zal openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM 
Koop I. —  Een Huis. zijnde de westkant der 

tweewoonst, met afhanklijkheden en medegaande 
land, staande en gelegen wijk Sloore, groot 34 a.
57 cent., Sectie C, nrs 370d en deel van 369b.

Gebruikt door heer Alois Parmentier lot 1 No
vember 1922, mits 240 fr. ’s jaars.

Koop I I .  —- Een huis, zijnde de oostkant der 
tweewoonst, met afhankelijkheden en medegaande 
and, staande en gelegen wijk Sloore, groot 33 a.
77 cent., Sectie C, nrs 367a en deel van 369b.

Gebruikt door heer Alois Simoens lot 1 No
vember 1922, mits 264 fr. ’s jaars.

Koop I I I . —- Een schoon Woonhuis, ten dienste 
van Winkel, met medegaande magazijn in de 
Marktstraat, groot 1 a. 52 cent., Sectie A, nr 289.

Gebruikt door heer Cyriel Dumortier tot I Maart 
1923, mits 492 fr. boven de lasten.

ZITTINGEN :
INSTEL : op Woensdag 14 December 19211,
TOESLAG : op Woensdag 28 December 1921,

telkens om 2 ure namiddag ter herberg “ De 
Gouden Leeuw,, bewoond door M. Valere C le m e n t .

1 /3  o/o In stelpenn ing-.
De koopers zijn verzocht zich te voorzien van 

hun huwelijksboekje of van een uittreksel uit hun 
geboorteakt.

XJlt "ter liand te koop

ZES NIEUWGEMAAKTE WOONHUIZEN
met medegaande erve 

gelegen te ISEGHEM, Kortrijkstraat.
Voor alle inlichtingen zich te wenden brj den 
Heer Notaris Vanaemoortele.

TE KOOP : Dubbel voordeur met opperlucht, 
drie vensterramen, vier vensterblinden, een 
bureau américain en Motocyclette, alles aan 
zeer voordeelige prijzen, zich te bevragen bij 
LÉON DRIESSENS, Melkmarktstr 5, Iseghem.

S le c h t e  S p i j s v e r t e e r in g  

E n  S la p e lo o s h e id .
De Dr. Cassell’s Tabletten hebben mij eene volledige 

gezondheid terug gegeven.
Mevrouw J; Weyer, de Willow Cottage, Der 

singham bij King’s Lynn zegt: “ Ik verloor 
eetlust en wierd zwak an nedergerlrukt, hail 
geen verlangen te eten, en ik verzwakte zoodanig 
dat ik ne eenige tijd nog slechts eene schim 
was. Zoo verzwakt was ik dat ik gedurig in 
onmacht, viel en met beduchtheid den avond 
z.ag aankomen zoo dat mijne nachtrust slecht 
was; zoodra ik neerlag had ik hartkloppingen, 
moest opstaan en in de kamer wandelen om me 
wat te verzachten. Later verergde zich den stand 
mijner maag, na elke maaltijd vulde mijn mond^ 
zich met klaar water en zooLang ik dat water 
niet overgegeven had, was ik niet verzacht.

“ Ik nam verschillende geneesmiddelen die 
mij niet verbeterden doch, op zekeren dag 
beproef de ik de Br. Cassell’s Tabletten. 
Aanstonds gevoelde ik met geluk dat de spijs- 
verteering zich beter deed, ik voortduurde dus 
ze te nemen 'en dagelijks bemerkt ik eene 
merkelijke verbetering mijner gezondheidstoe

stand, zoo dat ik heden gansch genezen ben. Ik kan zooals vroeger al eten wat 
i i lust, slaap gerust en heb mijn verloren gewicht terug gevonden.”

Pr. Cassells
T a b l e t t e n

Société Générale de Belgique
Kapitaal . . .  Fr. 62,000,000 
Voorbehoud . . » 145,099,540.45
Maatschappelijke som . » 207.099,540,45
S t o r t in g e n  op de S p a a r b o e k je s  

g e v e n d e  3  o /o  i n t r e s t  
z u i v e r  v a n  b e la s t in g e n  

Voor alle inlichtingen zich wenden tot de

Banque de Courtrai
AGENTSCHAP DER 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE
BIJHUfZEN te : Audenaerde, Avelghem, 

Cortem arck, Dixmude, Iseghem, Lichtervelde, 
Meenen, Moescroen, Poperinghe, Ronse Rousse
lare, Sotteghem, Thielt, Vlamertinghe, Waere- 
ghem, Yper.

“ DE BANQUE DE COURTRAI „ is aangesteld 
om de KASBONS DER STAD KORTRIJK 5 0/0 1917 
UIT TE BETALEN AAN PARI of ze te VERNIEUWEN 
voor een termijn van 5 jaar aan den intrest 
van 6 PER HONDERD ’S JAARS.

W i e  Geld
noodig h e e ft  om  te bou w en  o f  h u izen  
te koopen , w en d e zich  in  v o lle  v e r 
tro u w en  tot

A L F O N S  D E V O S
10, T R A P S l  RAAT.  10

B R U S S E L .
L een in gen  op H y p o th e e k . — V e r z e 

k erin g en . — V o ls tr e k te  g eh eim h ou d in g  
v e rzek erd .

PRIJS 3 Fa EN 
7.50FR.

(het  g r oo t  
model bevat 
drie maal het 
kleine> Ver 
kocht door de 
apotheken i n 
alle werelddee- 
len. Vraag de 
Dr. 0 a s sell’s 
T a b letten eu 
vveigerd a * 1 e 
namaking.

Universeel 1v*ilie oensesmiddel tegen :

Z enuw a f m a t t in g  S lape looshe id  H a r tk lo p p in g e n
Z en uw zw akhe id  B ioedgebrek  L evensa fm attir tg  
Z e ru iw ons tek ing  Slechte ;|tfJ*ver*.ee/.B|ZeniJwachtigheid 
N e u ras then ie  U it p u t t in g  N ierenziek te

Bijzonders aanbevolen aan de voedende moeders en aan 
do personen die de kritische tijdvakken van het leven 
doorgaan. Dokter Cassell’s Co., L td ., Manchester, Eng land  
Algemeen depot voor Belgie en het Groot Hertogdom:

Maison Louis Sanders, 22, Rue de la  QlaciCre, Brussel.

N EEM T  T W EE 
T ABLETTEN .

bij het slapen 
gaan en ga suit 
bemerken hoe 
goed ge slapen 
zult : vervolgd
en ge snit wel 
dra de vreugde 
kennen, kracht 
en gezondheid 
te bezitten

Te koop te Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat

CRÉDIT FONCIER D’ftfIVERS
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 0 0 0 .000

A. Bankrekeningan ; zonder Bartkloon :
1« op zicht 3.50 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %

4.

4.25 “/o

B. Spaarkas :
1° op zicht
2° op termijn van een jaar 

3° op termijn van twee jaren

4 00 °/°

4.50°/° 

5.00 °/°3° op zesmaandelijksche rekeningen 

4° op jaarliiksche rekeningen

AANKOOP en VERKOOP Yin Pranscli, Sagelsch ei Anuriliaanscli Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen, kan man bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : JULES CROCHON-VERHAMME te Iseghem. 
Leden : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.

KOOPT UWE NIEUWJAARGESCHENKEN
BIJ

C. Bourgeois-Wybo
29. Marktstraat, ISEGHEM.

AU© ©lach van, R o o k e rs g e rie f

Groote keus in Lederwaren
Reukwerken en Raargarnituren

VOORDEELIGE PRIJZEN.

. HUIS VAN VERTROUWEN.

J . Vanlandp^hein-ßpliaeglH
Groote Markt. 21, ISEGHEM.

G R O O T H A N D E L
in alle benoodighedên voor mans- en vrouw- 
kleermakers,-alsook groote keus van sayette 
en lijnwaadartikelen.

Eenig huis voor Iseghem en omliggende voor 
CORSETS H D. B.

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers

Corsets op Maat.
Het alomgekend Huis HIMPF-VR0MAN die 

in de Nederweg gevestigd was, is sedert eenige 
weken Rousselarestraat, 233 overgebracht.

Benvens Goede Corsets op maat gemaakt 
en naar de beste en laatste modellen kan men 
ook ten mijnen huize bekomen alle slach van 

witgoed, zooals mans- en Vrouwhemden, lakens, 
cache-corsets. broeks, roks, schoone werkers- 
kostuimen, écharpen, baaien, onderbroeks, 
enz. enz.

Goed en verzorgd naaiwerk.
TROUWE BEDIENING EN VASTE PRIJS.

H IM P E - V R O M A N

droog o f nat*
te geöruihen.

Verkrijgbaar te ISEGTEVl bij de Apotheker WYF- 

FELS, Marktstraat, 53, LALEMAN, Brugstraat, 2, 

en VERHAMME, Marktstraat, 13.

Dringend gevraagd
bij de Gebr SINTOBIN, Borstelfabrikanten, 
EEN BUREELJONGEN.

T e  K o o p  schoone K00KST00F met
2  ovens en 2  onderovens, adres ten bureele 
van ’t blad. ,

P e r  o c c a s i e  t e  k o o p
eenen schoonen DAMEN-VELO — zich te wenden 
ten bureele van ’t blad.

M A RK T PR IJZEN .
KORTRIJK 5 Deo. -  Haver, 60 tot 6 8  

peerdeboonen, 00 tot 00 ; aardappelen, 35 à 40 
Boter 14-i5,00 fr. dek ; 'eieren ’t stuk, 0,90-095, 
koolzaadolie, 250 tot 000, lijuzaadolie, 159 tot 
100 ; koolzaad 125 tot 000 ; lijnzaad, 00 tot 
100; koolzaadkoeken. tot 50; lijnzaadkoeken 
91;. sodanitraat, 75.00; ammoniak, 93.00 
sirk-jrij, 0 0  tot 0 0  ; duivenboonen, 1 0 0  tot 108 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

M e n  V r a a g t
H0UTDRAAIER bij Valère Bourez-K este loot 

Borstelfabrikant Iseghem

Technisch Bureel W. V E R C O U T E R E
18, Veldstraat, 18, GENT

TELEFOON : ;Z| J J 8(7-12’ 14‘ 18 ure) Telegramadres : BETARMÉ. Gent.

Studie van gebouwen in gewapend beton 
Nijverheidsgebouwen. 

Yzerconstructie. Leiding van zulkdanige werken.
Expertise én onderzoek van materialen.

Voor heeren Bouwmmterj en Aannemers voorontwerp?n zonder verbinding.
Raadgevend-lngenieur : 
Hoogleeraar MAGNEL.

Technisch-bestuurder :
D. M. de N0R0NHA, Civiel Ingenieur A. I. G.

Wederlaadscbe Tentoonstelling der Bouwnijverheid, Gent 1921 : GOUDEN MEDAL1E

Filiaal: 5, de Pèlichystraat, te ISEfilIBM. T e le fo o n , I i 
W. VERCOUTERE, Souwkundige-lngenieur A. I. G. —

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking
S P E C IA L ITE IT  VAN TA N D EN  OP GOUD

volgens de I latste uitvinding (zonder pl int) 

----- Herstellen van Gebittan enz. -----

BERICHT ; OiH aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor DELCROIX en E L D iV I .  M O R S E L .

van nu af te raaJplîgen zijn den 0 in 3 J3 3  en W jM S Jjjj van ieJere week bij M. Pierre 

BERLAMONT-ABSELE, R3JSSZUiTiSTflAAT, 33, ISEGHEM.

GROOTHANDEL in MARGARINEN
R a y m o n d  M A E S

=  Markt straat, 44, ISEGHEM.

BELLA
IN VRAC, KILOS 

12 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

AXA
De Koningin der Margarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

P A S T A

BO N A
VRAC EN 

12 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CU RA
IN VRAC EN 
1/2 KILOS

Spec ia lite it voor S u ike rbakke rs  

Spoedige Bediening. Franco ’t buis besteld.

<



. U IT TER HAND TE KOOP

2  W O O N H U I Z E N
in de Statiestraat te ISEGHEM.

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESiER.

PAS OP
voor de GRIPPE en INFLUENZA
gekenmerkt door hunne voorteekens :

- Hoofd pijn en Zenuwkoortsen

De Cachetten K E P H I L
zijn het eenige Voorkomene genees
middel dat werkelijke uitslagen geeft.

Wacht niet tot het te laat is, bij de
minste hoofdpijn of zenuwkoorts neemt 

dadelijk een CACHET KEPHIL.
ALLEEN TE BEKOMEN 

BIJ DEN UITVINDER

Apotheek L Ä L E J I Ä Kf
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM 

Huismoeders !
Voor uwe kinJers zijn TRAA.N en 

M ELKTRAAN der Aphotheek Lale
man een noodzakelijk 'voedsel.

K IN A -W IJN  LALEM AN is uit
stekend voor zwakke vrouwen.

Apotheek LALEMAN, Iseghem.

Ä .  © e v o s n P i l l e t )

AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
— Téléphoon 86 —

R e g e l m a t i g e n  W e k e l i j k s c h e n  

VERVOERDIENST  OP GENT.

VERTREK iedere W OENSDAG voormiddag 
te 10 ure uit ISEGHEM.

VERTREK uit GENT den DONDERDAG 
middag, standplaats Hotel Picardiën tegen de 
Koornmarkt.

Men aanveerdt groote en kleine vrachten, 
alsook bestellingen voor de tusschengemeenten. 

REGELM AT IGE TROUWE  -  -
-  -  E N  Z E K E R E  B E D IE N IN G  

MATIGE P R IJZ E N .

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

J a v a  Sterk. — D u b b e l S te rk  
W e s tm in s te r  S to u t  

Sch.oth.-ale — I?ale-ale.

Verkoop van "Wijnen

HANDEL in KOLEN.

A . Lambert-Werbrouck
0. L. Vrouwstraat, ISEGHEM

beveelt zich aan voor bet maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
beboorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen 
In coutil of leder ;

Levert alle slach onderleier en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

BIERHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
OP VATEN EN IN FLESSCHEN

Henri Yanflerlieeren-LaDBire
KASTEELSTRAAT, 10 

------------------  I S E G H E M  ------------------

Extra Stout en Jannekens bier
van ie  Modelbrouwerij Gebroeders Callebaut, Wieze

- - Bock en F*ilsen - -

in kleine ea groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

Jules PATTYN-PARMENTIER
Gentstraat, 52, ISEGHEM

gewezen werkman bij D é s iré  Sche ldem an-D e 

bussche re , beveelt zich aan tot het plakken 
van behangpapier, glaswerk, enz.

Genadige prijzen. — Trouwe bediening.

Duimpjes Almanak
— voor ’t Jaar 1922 —

»

Te verkrijgen ten bureele van 

DE ISEGHEM NAAR

— Rousselarestraat, 95, ISEGHEM —

1Prijs, 30 centiemen.

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

f  Specialiteit van Gepreste Cimentbuizen
SPOEDIG EN VERZORGD WERK

ftmand Denys-tloehepiedf
Dweersstraat, 17, ISEGHEM

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8 , ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- '  HUIS VAN VERTROUWEN

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ? *

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

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken 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 van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers. 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

GERMAIN HOET reist niet meer. doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zoon 

<if hoegenaamd geene reizigers.
Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Nuordstraat, Rousselare.
Er Is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

Den Heer TRIM

(volgens een foto)

Scherpe rheumatische pijnen
O p  z e v e n t i g j a r i g e n  o u d e r d o m  g e n e z e n
Op ons tijdstip veroorzaken de len

den- en blaasziekten meer lijden en 
sterfgevallen dan bijna al de andere 
ziekten. Vele personen worden lievig 
gekweld door de eerste verschijnselen
— rheumatische pijnen en swakte op 
de blaas — maar zij stellen voortdu
rend het bezoek aan den geneesheer 
uit, ofwel maken gebruik van zalf, 
kruiden of pleisters zonder eenig nut, 
tot dat zij geheel aangetast zijn door 
de doodedelijke Brightziekte (eiwit- 
verlies).

De jicht, lumbago, heupjicht, het 
steen, de ontsteking der blaas kunnen 
gemakkelijk vermeden worden door 
een behoorlijke behandeling, zoogauw 
men de pijn  in den rug gewaar wordt, 
met hoofdpijn wakker wordt, een vui- 
len smaak in den mond heeft, of gehe
veld wordt door verstopping of zwakte 
op de blaas.

Het moderne heelmiddel, dat het 
meest bijval in lendenziekten genoten 
heeft, is : de pillen De W itt voor len
den en blaas. Hier volgt het geval van 
een man die op zeventigjarigen ouder
dom genezen werd.

.In Januari 1914, schreef de Heer 
Henri Trim, 6, Orchard Street, Glas
tonbury, Somerset :

« Ik  ben gaswerker aan de spoor
wegen en al m ijne makkers weten hoe 
ziek ik was alvorens do pillen 
De W itt voor lenden en blaas te 
gebruiken. Gedurende jaren had ik

vreeselijke rheumatische pijnen en 
aan zwakte op de blaas geleden. Ik 
had de voorschriften van twee genees-
li eere n en talrijke apothekers gevolgd, 
maar mijn toestand werd er nog 
slechter op. 2s'a een monster fleschje 
van uw pillen genomen te hebben, 
voelde ik m ij verlost, en na drie 
andere flesschen w: s ik geheel gene
zen. Ik  zal deze pill 311 aan iedereen 
aanbevelen .'“G ij moogt ten bate van 
anderen van deze verklaring gebruik 
maken. »

In  Maart 1919, dus 5 jaar later, 
schreef de Heer Trim opnieuw en 
zegde :

« Ik  ben steeds goedgezind op 
73 jarigen ouderdom. De pijnen in 
den rug en de zwakte op de blaas zijn 
niet meer weergekeerd. Ik  bezit steeds 
van uw pillen, ik  heb ze nog in twee 
gevallen aanbevolen en. telkens heb
ben zij gelieele genezing gebracht. 
Een dezer zieken was in het verpleeg
huis en zijn geval werd als wanhopig 
aangezien. Toch is hij thans in leven 
en goed gezond. »

De pillen De W itt voor lenden en 
blaas gaan rechtstreeks naar de len
den, zuiveren de organen van alle 
giftig pisguur, dat zoovelo ziekten 
veroorzaakt. Na 24 uren wordt het 
lijden lichteren de blauwachtige kleur 
der pis bewijst dat de genezing van 
lenden en blaas op weg is.

De Pillen De W itt
V O O R  L E N D E N  e n  B L A A S

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat het echte pillen De W itt zijn, in 
witte doozen niet drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de l'lesch een 
stempel in blauw lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
wenscht, stuur dan ecu kaartbrief 
aan de toebcreiders E.-C. De W itt 
and C° Ltd, East Croydon, London, 
met vermelding van dit aanschrijven.

De pillen De W itt, voor lenden en 
blaas, worden in alle apotheken in

gansch de beschaafde wereld ver
kocht. Indien gij de minste moeilijk
heid ontmoet om uw de echte pillen 
De W itt, voor lenden en blaas, aan 
te schaffen, met blauw stempel op 
den stop, zend de tegenwaarde aan 
liet dichtbijgelegen depot en de pillen 
zullen onmiddelijk toegestuurd wor
den, verpakt zonder merk.

De prijs is fr. 5 de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en-half maal grooter, het
geen eene groote besparing verwezen
lijkt.

E.-C. De W itt et C“, 22, ru e  de Ia  
Glacière, Bruxelles.

Verkocht te Is e g h e m, bij V e rh a m m s , 13, Mirktatraat ; W y ffe ls ,  53, Marktstraat ; L a lem an , 2, Brugstr.

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe
OOK VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde Haring

Ui Isii VABBEÏLEHAKBESIEH
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables

voor Heeren, Damen en Kinders.voor O i ;ii ; a van af 45 Fr
IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

Xn w olle  Q-abardine S B  F r .
TROUWE BEDIENING.

JANSSENS Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM .

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSE» op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S P O E D IG E  E N  T ROU W E B E D IE N IN G . 

In ’t groot en in 't klein
b>j

Alex. Roose-Vuylsteke
DE PÈLICHYSTRAAT, 12, I C r P ü C M

, recht o ver St Hiïoniuskerk 1 °  C 0 n  11 ‘

Ï~N DE PLASTRON.

M ark ts tra a t , 4 4 ,  Iseg-liem.

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

BIJZON DER AFGEW ERKT
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

Witte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

Meenenstraat, ISdGHEM .

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Qeurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

(Téléphone 506)Ateliers Électro-Mécaniques
A. E. M. C.

Rus des Horticulteurs 
----  C O U R T R AI  -----

A te l ie r s  de C on stru ction  
A p p a reilla g e  haute et b a sse  ten sion  

T ra n s form siteu v s  
C abin es a érien n e et

P o s t e s  de tra n sform a tion  
In sta lla tio n s  

B obin a ge en tou s g en res
haute et ba sse  -tension  

M o te u r s  — C om m utât r ic e s
— A c c u m u la teu r s  etc .

RÉPARATION REBOBINAGE
VENTE. ACHAT. ÉCHANGE.

f  M e (Mifire-DfiloMIfi
Gentstraat, 41 , ISE j HEM.

O P E N I N G  V A N E E N  W I N K E L
van alle slach van W ITGOED .

MANSHEMDEN, 

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN  TROUW E BED IEN IN G .

Doctor H. Van Quaethem
Specialiteit van Tanden en Gebitten

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

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM..

Verkoop van allo slach van kleederstoffen aan 
zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
coupons en andere ellegoederen.

MOEDERS vooralleer aankoopen te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.


