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DE WEKE
een liberale weke geweest. Theunis die van 

en koning opdracht had gekregen om een 
linisterie te vormen en heeft het waarlijk 
inder de markt niet gehad.

De socialisten die in de laatste verkiezingen 
ten duchtige klopping gekregen hebben, en 
roesten niet meer peizen in ’t ministerie den 
nvloed te hebben dien ze in ’t laatste hadden, 

ze hebben geraadzaam geoordeeld eruit te 
ilijven

’t En is niemand die er zal om treuren. 

Maar de liberalen hebben toen van hunnen 
ieer gemaakt, ’t Was al met nen keer zij 
lie de eerste viool wilden spelen, en alles 
fingen doen draaien naar hunnen zin. Ze 
moesten zes ministeries hebben, z'en gingen ’t 
voor niet min doen, en de katholieken die 
zegevierend uit den strijd gekomen waren, 
mochten staan waar de bezem staat.

Zoo hadden ’t Janson en Feron en eenige 
andere beslist.

Dat was nu oprecht droevejongenswerk, en 
;eheel ’t land heeft met die heerschappen den 
zot gehouden.

De liberale partij heeft altijd beweerd eene 
partij van orde te zijn. Hier in Iseghem ’k en 
weet niet onder welken invloed, hong de M id
denstandsbond groote plakkaten uit om aan 
geheel de wereld aan te kondigen dat zijne 
eden volstrekt vrij waren te kiezen voor alle 
partijen van orde. Die vlaamsch verstond wist 
wat dat wilde zeggen.

Proficiat met de partijen van orde !

En tot de naasten keer als ’t u zal believen ! 

Als nu het droevejongenswerk gedaan was, 
en ’t land met de groote partij uitgelachen, 
heeft Theunis zijne onderhandelingen voort- 
;ezet, en de gazetten kondigen aan dat hij 
»elukt is.

’t Ministerie zou bestaan als volgt :

Voorzitter en geldwezen Theunis
buitenlandsche zaken Jaspar
Binnenland§che zaken Berryer
Kunsten en wetenschappen Hubert
Spoorwegen Neujean
Nijverheid en arbeid Moyersoen
Economische zaken Vandevyvere
Kolonien Franck
Landbouw en openbare werken Ruzette 
Rechtswezen Masson
Landsverdediging Deveze

Het program zal uitsluitelijk economisch 
en finantieel zijn : Theunis wil het land uit 
zijnen geldelijken nood ophelpen Hij zal 
waarschijnlijk wat meer kunnen dan eertijds 
daar hij geen ministerie van bevoorrading meer 
en heeft dat alle dage stukken van menschen 
kostte, en niets en deed dan handel en nij
verheid knoeien. Anseele is ook weg, en dat 
ook was een kostelijke vogel, met zijnen 
Coppieters dien we mee moesten betalen omdat 
Anseele onbekwaam was.

; ’t Is veel weerd dat Vandevyvere aan de 
verwoeste streken blijft en Ruzette aan den 
landoouw, die ministeries zitten in goede handen 
en dat is iets weerd.

Te verwonderen is het dat'de katholieken 
’t ministerie van kunsten en wetenschappen 
en dat van rechtswezen in de handen van 
de liberalen moesten laten. Ze hadden gezien 
hunne getalsterkte ten minste recht op een van 

de twee.

Dat toont nog eens de onverdraagzaam
heid der liberalen. Laat ons hopen dat ze toch 
geenen nieuwen schoolstrijd en gaan voeren. 
Hubert, die leeraar is aan de hoogeschool 
te Luik, en doorgaat als gematigde liberaal 
zal de gelegenheid hebben om te toonen hoe 
gematigd hij is.

Als hij maar niet te veel onder den invloed 
en staat der vrijmetselarij.

De vlaamsche kwestie en staat niet op het 
programma van ’t ministerie, en dat is een 
misse ’t Is al wel te zeggen : eerst den gel
delijken toestand redden, en toen de reste maar 
de mensch en leeft niet alleen van brood en 
ons volk heeft noodwendigheden en belangen 
elders dan in zijn geldbeurze ; zorgen voor 
geldbelangen en belet niet ook de zedelijke 
en taalbelangen te behertigen. De laatste kie
zingen hebben klaar genoeg getoond wat de 
wil was van geheel het vlaamsche land.

Gaan die heeren van Brussel doof blijven 
en hebben ze geen oogen oin te zien wat er 

in Vlaanderen omgaat.

Reeds telt de katholieke vlaamsche groep 44 
leden, en er is sprake' dat ook een liberale 
vlaamsche groep zou tot stand komen. Dat en 
zal wel nooit veel uithouden, maar ’t is toch 
een teeken des tijds. De liberalen die altijd

verstokte fransquillons geweest zijn beginnen 
ook hun hekken naar den wind te hangen.

Laat ons hopen dat de kamerleden zelf zullen 
zorgen dat de zaak eindelijk opgelost worde, 
’t is al lange genoeg dat we met beloften 
gepaaid zijn.

Reeds is de nieuwe Kamer bijeengekomen 
om de verkiezingen te wettigen.

Tegen de verkiezing van Vandewalle die 
met 500 stemmen gekozen wierd tegen Van 
Brussel die er 7000 had is eene klacht inge
diend. Dat heeft in de Kamer nog al wat 
herrie teweeggebracht.

Ten slotte werd ?ijn verkiezing verbroken 
katholieken tegen linkerzijden en een socialist 
in zijn plaatse genomen.

De fronters, die hier de keuze hadden eens 
te toonen dat zij ook katholiek waren hebben 
zegt men hunne kanse gemist en met de so
cialisten meegedaan, om de katholieken te 
verzwakken.

Nu wordt nog de kiezing van M. Vandromme 
bestreden, en ’t onderzoek van die zake zal 
’t nazien meebrengen der kasbrieven van een 
bureel van Kortrijk.

Wat daarvan de uitslag zal zijn zullen we 
te naaste weke kunnen vermelden.

Minister Vande Vyvere.
Het liberaal dagblad « La Gazette » schrijft 

over hem :
Hij heeft in Vlaanderen dingen verwezentlijkt 

die aan ’t mirakel gelijken : zijne tegenstrevers 
zelf zijn genoodzaakt hem te huldigen. .. Ge 
weet ten andere wie den man heeft doen
kennen : ’t was Cooreman, ten tijde der mi-
nistercrisis onder De Trooz.

Vande Vyvere was toen Schepen te Gent in 
’t eerste collegie dat bestond uit drie partijen.

Daar heeft hij leeren huishouden met liberalen 
en socialisten, en ze bij ’t vier zetten als ’t erop 
aankwam.

Ik zeg u dat hij zal hoofdminister worden.

Hij heeft ten andere alles wat er noodig is
om een gouvernement te bestieren. Hij kent 
alles omdat hij aliijd de zaken bestudeerd eer 
hij ze moet bespreken. Hij staat buitengewoon 
sterk in bestuurlijke rechtskennissen, en dat 
en is nooit slecht voor eenen minister. Hij is 
demokraat genoeg om de stemmen te krijgen 
van de katholieke werklieden van zijn arron
dissement, het eenigste vlaamsch arrondissement 
waar geen katholieke scheurlijst op en kwam, 
en conservatief genoeg om ook de stemmen te 
krijgen der nijveraars en kapitalisten van zijne 
kiesomschrijving, de meest conservatieve van 
gansch het land.

Daarbij is hij welsprekend. Hij kan meeslepen 
en overtuigen, hij en spreekt maar als hij wel 
weet waar naartoe, en hij kan ’t gepaste moment 
afwachten ; en bij dat alles hij lacht altijd.

Ge zoudt moeten zien hoe hij leute heeft 
sedert dat ge weer begint te roepen weg met 
de kaloten I G ’en kent dien man niet, hij is 
uiterst gevaarlijk voor zijne tegenstrevers. 
Weet gij wat hij ons gezeid heeft ?

Als de liberalen ons ’t bestuur onmogelijk 
maken zooveel te beter Dan gaan wij tusschen 
hier en eenige maanden de kamers doen ont
binden ; we zullen dan een razende propaganda 
maken voor de kiezingen gelijk we dat ’t onzent 
kunnen, en dan komen we terug met de vol- 
strekle meerderheid ; we geven dan ’t stemrecht 
aan de vrouwen, de liberalen gaan daar na
tuurlijk tegen zijn, wij zullen dat tegen hen 
uitbuiten, en we zijn ’t land meeste r voor 
vijftig jaar ! »

Ziet ge dat ? Vijftig jaren klerikaal bestier. 
G ’en gelooft het misschien niet ? — Ge zult 
het zien.

Ach ! de liberalen en willen van geen ver
bond der burgerlijke partijen ! Weg met de 
burgers ! weg met de kaloten 1 —  Schoon 
programma, dat belooft entwat voor de aan
staande kiezingen. De stommerikken zullen 
dat uitbulderen in hunne kiesmeetingen en 
manifestatien met hier en daar wat gejouw 
tusschen, dat zal effect maken Ze zullen alzoo 
de burgers verschuwen, en zijn de stemmen 
in de laatste kiezingen langs de rechterzijde 
gesleerd ’t zal nog wat anders zijn tegen de 
aanstaande.

Zoo schrijft de Gazette.
En ’t is tegen zulk eenen man, die wel 

blijkt een der bijzonderste krachten te zijn 
der katholieke partij dat hier in ons arron
dissement scheurlijsten opkwamen.

Zijn we niet beter met mannen gelijk Vande- 
Vyvere, die aan hunne tegenstrevers zelf ontzag 
en eerbied inboezemen dan met eenige gerucht- 
makers die in de overtuiging zijn dat ze ’t al

gaan ’t onderste boven zetten dreigen alles 
omver te slaan en erover te stormen, maar 
die van onze vijanden min zullen ontzien zijn 
dan Vandevyvere ?

---------------------------------- —i n s  a a n  E n .  A l l e w a e r t
ter gelegenheid zijner verkiezing 

tot Provincie-Senator.
Zondag laatst richtten de christen werklieden 

ter eere van hunnen gevierden leider een be
tooging in, waarbij zich ook de burgers en 
landbouwers aansloten, zoodat de gansche 
katholieke bevolking van Iseghem eensgezind 
vertegenwoordigd was in de hulde gebracht aan 
den nederigen, doch verdienstelijken stadsgenoot

De stoet werd gevormd in de Congregatie 
en trok. voorafgegaan door het muziek en 
Sint-Tillo’s turners, naar het huis van E Al
lewaert, waarheen eene serenade werd gebracht, 
en van daar naar het Gildenhuis. Daar wachtte 
een verrassing. Het muziek van Emelghem met 
een flinke groep werklieden begroette den 
nieuwen Senator bij zijn intrede. De ruime 
Gildezaal was weldra proppensvol. De feest- 
vergadering. ofschoon in der haast voorbereid, 
slaagde uitstekend.

Na een openingsstuk, gespeeld door het Con- 
gregatiemuziek nam Leop D ’Hondt het woord, 
als voorzitter van den werkliedenbond, om 
zijnen vriend en medewerker te huldigen en 
drukte zijn voldoening uit over de eensgezinde 
deelname van alle standen in deze betooging.

Achtereenvolgens traden op : Eugeen Van- 
dommele, namens den propagandaclub. Ad. Sa- 
myn, namens het gewestelijk vakverbond, Eug. 
Vandoorne, namens de tooneel- en zanggilde, 
Leo X III en Marcel Vandommele namens de 
bedienden van het Secretariaat. Allen spraken 
met lof over de verdiensten van hunnen leider 
en raadsman en waren fier en verheugd om de 
eer die hem te beurt valt.

Dan beklom de burgemeester C Staes het 
spreekgestoelte in naam van den katholieken 
Kiesbond en begroette in Em. Allewaert * den 
golfbreker, die het aanspoelende socialisme 
stuit ; pal en onwrikbaar, terwijl het schuim 
van laster en leugen om hem heen spat ».

E. H Van Cappel trad op in de plaats van 
E. H. Pastoor, die wegens ziekte belet was 
aanwezig te zijn. • W ij priesters hebben voor 
onze zielenzorg wereldlijke helpers noodig, die 
gaan.tot het volk, dat zich van ons wil ver
wijderen ; mannen als E. Allewaert zijn apostelen 
en verrichtten priesterwerk »

Als sociaal bestuurder is hij fier over zijne 
mannen, onder wie hij thans telt : den eerste 
Schepene der Stad, den ondervoorzitter van 
den provincieraad en een lid in ’s lands hoogste 
wetgevende vergadering. Hij die van bij E 
Allewaert aan ’t werk ziet, roemt vooral zijn 
wonderbaren ondernemings- en inrichtingsgeest 
en zijn onvermoeibare werkzaamheid, waartoe 
hij de kracht vindt in zijn diep christelijke 
overtuiging Als « bevoegdheid » op gebied 
van sociale instellingen zal hij in den Senaat 
nuttig werk verrichten

« De gebeurtenis van dezen dag, zoo ver
volgde hij, stelt in het licht de ontwikkeling 
der christen Vlaamsche democratie De oorlog 
heeft in alle landen voor gevolg gehad de 
zegepraal der nationale en democratische ge
dachte. Daarover mogen wij ons verheugen ; 
immers de ware democratie verleent aan het 
volk in zijn geheel en in al zijn lagen en 
gelederen toegang tot het politiek, het maat
schappelijk, het economisch en intellektueel 
leven, legt aan eenieder zijn aandeel op in 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
geeft aan eenieder de gelegenheid om zijn 
aangeboren krachten te ontwikkelen ten bate 
van het algemeen welzijn. De geschiedenis 
overigens leert dat bloeitijdperken der beschaving 
juist voorkomen toen de democratie hoogtij 
vierde. De huidige strooming gaat onweerstaan
baar naar de democratie en de opkomende 
democratie zal ofwel socialitisch zijn en dan 
is het de Godloochening en de revolutie, of 
zij zal christen zijn, gesteund op de onderlinge 
rechtveerdigheid en liefde van alle menschen, 
standen en volkeren. Daarom moet alwie zijn 
tijd en zijn plicht verstaat, meewerken tot de ont
wikkeling der christen demokratie ; dan staat 
ons een schoone toekomst te wachten »

Deze rede maakte diepen indruk op de aan
wezigen.

E. Allewaert zichtbaar ontroerd, bedankte 
allen die tot dit feest hadden meegewerkt, beloofd 
in den Senaat te ieveren voor de katholieke 
en voor de werkliedenbelangen, stelde zich ten 
dienste voor allen, werklieden, burgers en 
landbouwers en richtte ten slotte een oproep 
tot de jongeren, immers veel werk en strijd 
staan ons nog te wachten eer wij de eindze 
gepraal behalen

Onder het spelen en het zingen van den 
Vlaamschen Le^uw ging de vergadering, uiterst 
voldaan, uiteen. Zulke bijeenkomsten doen 
deugd, immers zij versterken de kracht en 
de'eenheid der katholieke partij.

De
Over de overdrachtsbelasting wordt tegen

woordig veel gesproken en elk vertelt wat hij 
hooren zeggen heeft, ’t zij het waar of onwaar 
weze.

Wij denken dat het nuttig zal zijn hier de 
groote princiepen dier belasting zoo kortbondig 
mogelijk uiteen te zetten en er eenige voor
beelden te laten op volgen om de wet duide
lijker te maken bij onze lezers.

Beginnen wij met te zeggen dat elke verkoop 
gedaan door eenen handelaar in 't klein door 
eenen particulieren of werkman die koopt voor 
zijn persoonlijk gebruik of voor datgeen van 
zijn huishouden altijd vrij is van de belasting 
of taks.

Maar de taks zou wel verschuldigd zijn, in
dien de meubelen, voorwerpen of koopwaren, 
aangekocht door onverschillig wie, bestemd 
zijn voor een nijverheids-, handels- of land- 
bouwgebruik.

Het is dus van het grootste belang voor 
’handelaars, verkoopers in ’t klein en koopers, 
een verstandig onderscheid te maken tusschen 
hetgeen men. koopt voor eigen gebruikt of om 
voort te verkoopen

Wat men koopt voor eigen gebruik Is vrij 
van overdrachtstaks en de verkooper heeft het 
recht niet die belasting of taks aan den kooper 
te rekenen.

’t Is hetgeen nochtans voorvalt in sommige 
gevallen, en zoo gebeurt het dat verkoopers 
eenen taks doen betalen welke de kooper niet 
schuldig is. Dat is eene verkeerde toepassing 
der wet.

In het algemeen is de taks niet verschuldigd, 
wanneer een bijzondere of een handelaar han
delt als privaat persoon en levensmiddelen en 
voorraad van allen aard koopt zooals : Kolen, 
brandhout, wijn. bier, likeuren, kleederen, 
tapijten, pelsen, linnengoed, beddegoed, juweelen, 
reukwerken, huismeubelen, meubelen voor slaap
kamers, salons, keukengerief, schilderijen, por- 
celein, kunstwerken, bloemen, planten, auto
mobielen, rijtuigen, paarden, voeder voor 
huisdieren, tabak, sigaren, essencen, speelgoed 
voor kinderen, boeken, pianos, gramophonen, 
wapens, bootjes, speeljachten, enz. ; zelfs wan
neer het bedrag der facturen verscheidene 
honderden duizenden franken zou beloopen.

Er dient opgemerkt dat die vrijstelling van 
taks ook geldig is voor koopwaren gekocht 
in den vreemde, wel te verstaan indien zij 
gekocht worden in dezelfde voorwaarden, want 
de wet maakt geen onderscheid wanneer men 
voor eigen gebruik eenige vaten Bourgogne of 
witte wijn koopt in Frankrijk of in het Groot- 
Hertogdom Luxemburg In alle geval is de 
overdrachttaks niet verschuldigd en de douane 
mag er de betaling niet van eischen.

Maar, wanneer de gekochte koopwaren, ’t zij 
in Belgie, ’t zij in het buitenland, moeten dienen 
of gebruikt worden voor een nijverheids-* 
handels- of landbouwnoodwendigheid, dan is 
de taks wel verschuldigd, alhoewel men het 
gekocht heeft om voort te verkoopen, want, in 
dat geval is er geene spraak van persoonlijk 
of privaat gebruik, maar van koopwaren die 
dienen om voort te brengen.

Eenige voorbeelden.
Aankoopen van oliën, vet, essencen, auto

mobielen, auto-kamions, rijtuigen, bureelmeu- 
beten, bureelbenoodigheden, boeken en drukwer
ken, kolen, veewarmtoestellen, gedaan door 
eenen voortbrenger of eenen handelaar met het 
oog op zijne fabriek of zijn magazijn, dus 
niet voor zijn persoonlijk gebruik, moeten den 
taks betalen

Aankoopen van landvetten. zaden, maïs, haver, 
hooi, gruis, enz gedaan door eenen landbouwer 
of eenen veefokker, die voortbrengt om te 
verkoopen, moeten den taks betalen.

Aankoopen van wijn, likeuren of levensmid
delen, gedaan door eenen hotelhouder en 
herbergier voor handelsverbruik, betalen den 
taks,

Brouwers en wijnbouwers zijn verkoopers in 
’t klein (détaillants , wier verkoop van bier en 
wijnen aan bijzonderen niet belastbaar zijn ; 
maar wanneer diezelfde brouwers en wijnhan
delaars leveren aan hotelhouders en herbergiers, 
dan moet de taks betaald worden wanneer i’et 
bedrag der levering de 30 fr overschrijdt.

Ten slotte zij herinnerd dat de faktuur 
niet bekleedt moet zijn met den kwijtschrift- 
zegel, indien zij reeds den zegel der over
drachtsbelasting draagt.

N- B. De voorbeelden in dit artikel aangehaald, zijn 
getrokken uit 'een schrijven van M. Clement, Thiry, 
den gekenden leeraar en expert in boekhouding.



f log  een  w o o r û  op e o  w o g .
De kiezingen zijn voorbij, de kiespropaganda 

is t’ enden. We mogen dus nu een beetje vrijer 
spreken dan _ eertijds zonder het uitzien te 
hebben ■ br’eekspél te zijn, of personen te wil
len misdoen.

Een woord nu over politieke toestanden.

De aap en ’t eekhoorentje waren te gare op 
roof uitgegaan en hadden een stuk kaas ge
stolen. Als ze nu daarmee ’t huis kwamen 
moest de buit verdeeld worden! elk zijn gewichte. 
Meester aap brak het stuk in tweeën, en legde 
de brokken op de platen van de weegschale; 
de eene was te zwaar en sloeg deure.

Z ’ is te groot zei meester aap : en hij zette 
er zijne groote apentanden in en beet er een 
ferm stuk uit.

Ze was toen te kleene en hij ging de andere 
te keere, en alzoo overhands totdat de eek
hoorn geware wierd dat er niets en ging over
blijven, en wegliep met het stuk dat hij krijgen 
kon.

In de politieke wereld gaat het ook een 
beetje alzoo, als er te wegen en te deelen is. 
’t Is raar dat het van den eersten keer juist 
is. z’ En doen niet lijk de aap die effenaan 
opeet om ’t juiste te krijgen maar ze trekken 
eene brokke van de eene schale weg om ze 
in de andere te leggen, en ’t is toen de andere 
die deureslaat.

En zoo ook overhands

Vroeger zat de Kamer vol rechtsgeleerden

De wetten die zij stemden waren goed op
gesteld, ieder woord gewikt en gewogen. De 
besprekingen waren zakelijk, en de wet zei wat 
zij ze wilden doen zeggen iedereen verstond ze.

Doch waren de wetten als wetten goed z’en 
waren niet altijd aangepast aan de practische 
noodwendigheden vap ’t leven.

Wat kent een advokaat van handel, van nij
verheid, van werk, van landbouw en van geld
wezen ? zei men.

’t Moeten pratieke menschen in de Kamers 
komen, nijveraars, handelaars, landbouwers, 
werklieden, enz. enz.

Die hervorming begon in te komen, en uit 
een werkinge, die te lang is om hier beschreven 
te worden zijn we eindelinge gekomen aan 
’t gene wij nu hebben, te weten de stands- 
vertegenwoordiging

Zij heeft haar goed in.
Eerst een practisch nut voor de kiezingen. 

De standen die wel georganiseerd zijn stemmen 
als een man voor hunne vertegenwoordigers, 
en zoo gaan er weinig stemmen verloren.

Dan in de Kamers zelf : 't zitten veel 
mannen ten volle op de hoogte der noodwen
digheden van den stand dien ze vertegen
woordigen. Dat ook heeft zijn weerde.

Doch ’t en is niet al voordeel dat eraan is. 
Om wetten te maken, of zelf om ze te beoor- 
deelen en te stemmen is er ook een zekere 
kennis van de 'rechten vereischt. De bevoegd
heden die wij naar de Kamers zenden en 
hebben ze niet altijd.

Waren de wetten vroeger als wet door den 
band onberispelijk, al is ’t dat ze niet altijd 
op de hoogte waren der toestanden, ze zijn 
nu misschien op de hoogte der toestanden 
maar als wet zijn ze verre van correkt te zijn.

Duister soms, dubbelzinnig, onklaar, ze zijn 
eene oorzake van processen zonder einde, waar 
iedere rechter oordeelt volgens dat het hem 
invalt, soms vandage eens en morgen anders.

Bij zooverre dat we mogen vragen of de 
weegschale niet een beetje te verre door en 
slaat langs den kant van de bevoegde mannen

Zouden we niet beter zijn met wat advokaten 
meer ?

Ons gedacht is : standsvertegenwoordiging 
is eene goede zake als ze niet overdreven 
en wordt

Om eénen stand wel te vertegenwoordigen 
en is ’t niet volstrekt noodig dat men aan 
den stand toebehoore.

Te Brugge voor den gemeenteraad stelden 
de werklieden als een hunner kandidaten'nen 
groothandelaar, en ze aanzien hem als hunnen 
besten vertegenwoordiger.

De boeren hier hebben Sap, die proffessor 
is aan de hoogeschool te Leuven, en financier.

Ge zegt misschien : ze zijn er wel mee met 
zulk eenen vertegenwoordiger, hij en is nooit 
in zijn arrondissement te zien. .

Dat is precies een spreuke waarop ik 'een 
bemerkinge zou willen maken.

Sedert nen tijd van hier begint men de volks
vertegenwoordigers te beschouwen als een soort 
commissionarissen tusschen het arrondissement 
en ’t ministerie.

Ze vertegenwoordigen 't volk niet meer om 
het land te bestieren en wetten te maken maar 
om naar Brussel te gaan een postje vragen 
voor den zoon van Pier, vrijstellinge van de 
soldaten voor den zoon van Jan, en kwijt- 
scheldinge van een pensejagersboete of ver
lossinge uit het kot voor den zoon van klaai 
of koben.

Is een volksvertegenwoordiger ten diensfe 
van ’t volk men aanziet hem als goed anders 
men oordeelt hem als slecht.

Dat is eene jammerlijke misse.

Daar is immers in ’t land nog wat anders 
te doen dan ten beste te spreken in het mi
nisterie. Wij moeten ook mannen hebben die 
op de hoogte zijn, die bekwaamheid hebben 
en studeeren, die kunnen spreken en voet bij 
stake houden tegen liberalen en socialisten : 
die kunnen werken in de secties der kamer 
waar ’t wetgevend werk bereid wordt, die 
invloed hebben, en goede gedachten kunnen 
doen doordragen ; die kunnen optreden als 
verslaggevèrs en hunne gedachten verdedigen, 
die in tijd van nood bekwaamheid hebben om 
minister te zijn

En ’t wij nu, juist lukken dat de mannen 
d e dat al kunnen en die dat doen soms geen 
tijd meer over en hebben om geheele dagen 
ten dienste te zijn van hunne kie'zers en de 
beenen va î çnder hun lijf te loopen voor

honderd dingen en nog. Pier, Jan en Klaai 
kunnen daar bate uittrekken doch of de al
gemeenheid daarmede gediend wordt dat is 
entwat anders

Eerst bekwaamheid en zorge voor ’t alge
meen welzijn, en toen als er tijd overschiet 
diensten bewijzen

Ge zult met mij bekennen dat er weinige 
zijn gelijk onze Baron Karei

Door zijn bekwaamheid heeft hij vroeger 
als volksvertegenwoordiger en nu als senator 
een groot gezag verworven, meer dan eens heeft 
hij opgetreden als verslaggever en hij wist 
altijd zijne gedachten zakelijk en behendig te 
verdedigen, en er is zelfs nog sprake geweest 
hem aan het het hoofd van het ministerie 
van arbeid te stellen om zijne groote bevoegd
heid in die zaken.

En toch vindt hij tijd om de gedienstigste 
te zijn van al onze vertegenwoordigers.

Maar waar znlt ge nog zoo eenen koste- 
lijken man vinden. Een is er, ’t zijn er geen 

twee.
Ware ’t niet beter anders geschikt ?

Een of twee volksvertegenwoordigers zouden 
hun die kleine belangen aantrekken de andere 
zouden ’t ernstig werk bereiden en doorvoeren, 
ongestoord van al die kleinigheden en zoo 
zouden onze gemeene belangen met zooveel 
te meer gezag in de kamer verdedigd zijn.

Voor eenige oogenblikken aandacht.
De kiezers van den Staat Noord-Dakota in 

de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, gaven, 
in de kiezingen van 1916 de meerderheidgaan 
de socialisten. Deze begonnen onmiddelijk met 
het inrichten van het Roode Aardsch Paradijs
— de kiezers hadden het gewild, meenden 
de leiders.

Voor de boeren werden Staatsbanken opge
richt, graan-elevators of zuigers, groote maal
derijen, een sijndikaat van bouwwerklieden en
27 winkels waar men alles kon krijgen. Dat 
alles kostte maar 400.000 dollars, dan 2 mil
joen. —  nu ongeveer 5 miljoen.

Intusschen zijn de belastingen driemaal zoo 
hoog als vroeger ; de Staatsbank kan niet 
meer betalen ; het bouwsyndikaat werkt niet ; 
de winkels zijn failliet ; de Staatsverzekering 
kan aan hare verplichtingen niet voldoen tenzij 
met groote vertraging ; de maalderijen hebben 
het eerste jaar meer verloren dan ze gekost 
hebben.

't Is daar nu weer kiezing geweest. De 
kiezers van Noord Dakota hebben de socialisten 
bedankt, ofte hunnen kaszaart gegeven, gelijk 
de Belgische kiezers dat ook gedaan hebben 
op 20 November.

In die roode Aardsche Paradijzen staan te 
veel distels en doornen

TE BEKOMEN TEN BUREELE VAN ’T BLAD.

Schoone gedrukte en gesteendrukte fak- 

turen. — Hoofden van brieven en aller

hande drukwerken alsook dag- en groot
boeken. — Copie de lettres — Classeur- 

agendas en aanteekeningskalanders voor 1 9 2 2

Groote keus van gewone en fantaisie 
visietkaarten._____ _______________

STADSNIEUWS- ~
Morgen Zondag ter gelegenheid van het Sint 

Ceciliafeeest zal hst muziek der Congregatie om 
5 uw ’savonis een m uiek-avondfeest geven, de 
eare- en wirkende leden der Harmonie en hun 
huisgezin aangeboden.

Maandag 19 Dacembar om 8 1/2 ure zal een 
Salemneale Mis gezongen worden tot geestelijk 
e:a tijdelijk welzijn der Maatschappij hare eere- 
en werkende lela.a, alsook de afgestorvene leden 
en weldoeners

Retraite voor de Jongelingen.
Zooals voorgaandelijk zal dees jaar eene retraite 

gepredikt worden in de kapel der Congregatie van de 
Jongelingen,waartoe AL de Congreganisten en andere 
jonkheden tot de Congregatie niet toebehoorende 
ook uitgenoodigd zijn. Het is de Eerw. Pater 
Hypoliet, Capucien die er het woord Gods zal 
verkondigen. De naam van Pater Hypoliet is 
genoeg gekend in Iseghem om te weten dat alwie 
er aanhoud welgepaste, klare en zielroerende 
sermoenen te hooren naar Pater Hypoliet zal 
gaan luisteren,

E. H. De Baecker zorge voor stoelen en banken 
om al dat volk te plaatsen want het schijnt dat 
ze van ten allen kante opkomen uit geheel de 
stad en te lande, zelve dat er zijn die ’t zullen 
riskieren van Emelghem en andere omliggende 
parochiën o.m jook een plekschen te hebben.

Voor den oorlog hadden de retraiten der Jon- 
gelingen-Congregatie altijd bijzonderen grooten 
bijval, en velen die reeds jaren de Congregatie 
verlaten hadden hielden er nog aan die geestelijke 
afzondering bij te wonen.

De oefeningen zijn uitermate wel geschikt opdat 
ze eenieder wel zoude kunnen volgen.

Donderdag 22 December. — ’s Avonds, te 
7 uren : « Veni Creator » — Lof — Openings- 
sermoen.

Vrijdag 23. — ’s Morgends 1/4 voor 6 ure : 
H . Mis en daarna Sermoen.

Binst de H. Mis en na het sermoen zal 

de H. Communie uitgedeeld worden. De mor- 
gendoening zal 1/4 voor 7 uren geindingd zijn.

s Avonds te 7 uren : Lof en Sermoen.

Zaterdag 24. — !s Morgends 1/4 voor' 6 

uren. H . Mis (H. Communie) — Sermoen 
(H. Communie).

's Namiddags biecht in de kerken.

s Avonds : te 7 ure : Lof en Sermoen.

Zondag 25, Hoogdag van Kerstdag. — 's Mor
gends te 6 uren : Drie gelezene Missen. (De 

Reträitanten voldoen aan hun Zondagplicht). 
Onder de eerste en tweede mis wordt de 

H . Communie uitgedeeld. — ■ Na de eerste 
mis kort Slotserrnoen.

’s Avonds te 4 uren : Lof — Opdracht — 

Pauzelijke zegen — Te Deum ; te 5 uren : 

Gezellige bijeenkomst : Voordracht met licht 
beelden.

B00NITEELTKRING Iseghem.
Verleden Zondag wierd de eerste der reeks 

voordrachlen gehouden in de gewone zaal van 
’t Damberd, Gentstraat. Er waren veel liefhebbers 
en kweekers gekomen van Iseghem en om trek. 
Maar ’t, zouden er veel meer moeten zijn, bij
zonderlijk van den buiten. Spreker is klaar en 
duidelijk in zijn voordracht, en gemakkelijk vat
baar voor eenieder. De fruit en boomteelt is een 
winstgevende zaak voor den landbouw en een aan
genaam tijdverdrijf voor de liefhebbers en hunne 
familie. Er worden door ’t ministerie van landbouw 
nuttige pogingen gedaan om in de de V laanderen' 
goede soorten van fruitboomen te zoeken die best 
schikken voor de planting, den groei en de op
brengst. In die lessen wordt dit de aanhoorders 
bekend gemaakt, alsook het aanleggen van fruit
en moestuinen, hunne bemesting en onderhoud 
der boomen en planten. Wie iets degelijks hier
over wilt vernemen volgt die lessen. De ingang 

is vrij en kosteloos.

Morgen Zondag 18 December, om 3 ure
namiddag, 2e les over den kweek en snoei van den 
wijngaard - soorten - planting - onderhoudszorgen, 

enz.

Eene ongehoorde daad.
M. Remi Vandeputte-yanhaverbeke heeft op 

zijne steenbakkerij over eenige jar^n eénen grooten 
steenput gemaakt die zeer goed klaar en zuiver 
water bevat. Daar er nu een overgroot water
gebrek is, stelde hij dezen waterput ten dienste 
van zijne geburen der Krekelstraat en omtrek. 
Veertig tot vijftig menagien haalden daar dagelijks 
het noodige water voor hun huisgezin. Verledene 
weke heeft een kwaaddoener petrole in den put 
gegoten en alzoo al ’t water bedorven. De zaak 
H deze dat M. Vandepulte persoonlijk zelve daar 
weinig mede gestraft is, maar wel zooveel men
schen uit het gebuurte die daar mochten water 
halen. Zulke ongehoorde misdadigers behoorden 
gekend en gestraft te worden naar verdienste.

KERSTFEEST ^
Te bekomen bij 

J .  D E  B U S S C H E R E - B O N T E  
Rousselarestraat, Iseghem.

Alle slach van KERSTDAG KRIBBEKES
en GESCHENKEN alsook 

een groote keus van Kerstdagkaarten.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Antoine Herman, zv. Alfons en Elisa Hul- 
lebusch. — Daniel Verfaillie, zv. August en 
Emma Rigole. — Gerard Lippens, zv. Camiel 
en Valerie Segers. — André Deblauwe, zv. 
Jules en Maria Beheydt. — Ivonne Fossez, dv. 
Marcel en Maria Schacht.

STERFGEVALLEN :
Verhalleman Leonard, 81 j. wed Vandevelde 

Stephanie. — Dejonckheere Francisca, 82 j. 
wed. Casteleyn Theresia.

EMELGHEM.

GEBOORTEN :
Eulalie Vanmarcke, dv. Cyriel en Clemen

tine Adam. —  Irma Strobbe, dv. Cyrille en 
Magdalena Corneillie — Raphael Adam, zv. 
Arthur en Marie-Louise Veys. —  Louisa Van- 
dergunst, dv Maurice en Julia Stragier. — Julia 
Delbeke, dv. Arthur en Elisa Canet.

STERFGEVALLEN :
Maria Deforche, 93 1/2 j. wed. Francis 

Dumortier-
HUWELIJKEN : '

Medard Oosterlinck, landb. en Juliana Roelens, 
landb.

EMELGHEM.

Morgen Zondag 18 December om 4 1/2 in het 
Lokaal der School Luisterlijk Avondfeest gegeven 
ten voordeele van een liefdadig werk.

Het zeer boeiend drama “ Een Verlosser ,, zal 
er opgevoerd worden alsook eenige der schoonste 
en aangenaamste Vlaamsche liederen.

Prijzen der plaatsen : 2 fr. en 1 fr.
Er wordt veel volk verwacht.

INGELM UNSTER.
Een bende dieven hebben op deze gemeente een 

uittochtje gedaan. Tusschen Zaterdag en Zondag 
nacht, in de Iseghemstraat braken zij de water- 
vensters open bij Camiel Vanreysel en stolen 600 fr. 
en twee velos, verders bij Dapreitere stolen een 
velo 6 fr. en een koekebrood. In drie andere 
huizen werden zij gestoord, doordien de bewoners 
gerucht hoorden en de dieven verjoegen. Denzelfden 
nacht tusschen 3 en 4 u. wierd ook een velo 

’ gestolen op de" hofstede der kinders Maelfait 
Doelstraat.

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

Nieuwjaargeschenken ! !
TE BEKOMEN TEN BUREELE VAN ’T BLAD 

Een overgroote keus van 

Nieuwjaarkaarten en Nieuwjaargeschenken

zooals :

Portemonnaies, Portefeuillen, Étuis voor Cigaren 
en Cigaretten, Taba'ibeurzen, enz.

Groote keus van prachtige Missels en gewone 
Kerkboeken.

Rozenkranzen in nacre zilver en vermeil 
Juweeldozen,

Naaidozen, Schrijfdozen, Compasdozen, enz. 
Schoone Inktpotten in marmer, koper en metaal. 

Prachtige papeteriedozen, Buvards.
— —  Albums voor Postkaarten. — —  

Komt zien naar onze uitstelling 
Rousselarestraat, 97, Iseghem

Bericht aan de Schoenmakers.
TE KOOP aan zeer voordeeligen prijs eene 

KA.PMACH1EN voor zolen en hielen met alle 
slach van toebehoorten. Zich wenden bij G. TiliOor, 
17, Berten Plaats, Poperinghe.

TAARTEQÄK op 25 December 1921
IN  TRANSVAAL 

bij Alois Delaere, Hondstraaf, 15.

STAD ISEGHEM.

Aanbesteding van den Reinigheidsdienst
Het College van Burgemeester en Schepenen der 

Stad Isegliem, maakt bekend dat er op

Donderdag 22 December 1921
om 5 ure namiddag, ten Stadhuize zal overgegaan 
worden, mits nadere goedkeuring, tot de openbare 
aanbesteding voor het verzamelen en vervoeren der 
vuilnissen van den Reinigheidsdienst der Stad.

De borgtocht is bepaald op vijfhonderd franken.

De aanbesteding zal geschieden bij aanbevolen 
brief op het postkantoor besteld ten laatste den 
21 December, onder dubbel omslag, waarvan de 
buitenste het adres zal dragen van den Heer 
Burgemeester van Iseghem en de woorden « Aan
besteding Reinigheidsdienst » en de binnenste « Aan
bieding voor de aanbesteding van den Reinig
heidsdienst ».

Het kohier v^n lastvoorwaarden ligt ter inzage 
der belanghebbenden in het Stedelijk Sekretariaat 
alhier te rekenen van heden.

[Iseghem, den 8 December 1921,

Bij Bevel
De S ekretaris , B urgem eester  en  S c h e p e n e n , 

A. WERBROUCK. Cyr. STAES.

GEMEENTE RUMBEKE.

EiGEN HEERD, Samenwerkende Maatschappij 

voor goedkoope woningen te Rumbeke.

A A N B E S T E D IN G
voor het bouwen van een groep van 

12 Woonhuizen 
te Rumbeke Wijk “ Goede Koop,,

Bedrag van het bestek : 247.391 'fr. G3.
Plans, bestek en lastencohier liggen ter inzage 

ten bureele Hoogstraat, 3, Rumboke, 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 Gemaentehuize van Rumbeke den 6 Januari 
1922 om 10 ure en half voormiddag.

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

OOST-WEST, T ’HUIS BEST... want.-. ZOOALS 
HET KLOKJE T ’HUIS TIKT, T IK T B E I  N ER
GENS. — Waarom uw geld in vreemde handen 
en te^en vraemle waarden laten, wanneer gij in 
uwe streek achtbare en vertrouwbare Vertegen
woordigers vindt, die gij sinds jaren kent, en U 
m ît de meeste bereidwilligheid en kosteloos, alle 
i dichtingen zullen geven.

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

’s jaars. -  Alles vrij van Taksen.
e) Check-Rekeningen op zicht.
f) Leeningen op Vaste Gbeleren, alleen in eersten 

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

AntwerpBn’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, Iseghem.
Mr Achille Tanghe 

Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

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

Openbare Verhooping van

W O O N H U I Z E N
uitmakende eene TWEEWOONST 

te ARDOYE, nabij de Liester.

Meester H .  v a n n a e  M o o r t e l © ,  No-
t tria te Gent, zil opanbaarlijk verkoaopan:

A R D O Y E .

Koop I. — Een WOONHUIS met afhankelijkheden 
zijnde de weätkant e.ener tweewoonst, 33 a. 5 ca. me
de gaande erve Kadaster Sectie O, nummers 1300c en 
ex 1300d.

Bewoond door Charles Buyse tot 1 Nov., mits 220 fr. 
’s jaars,

KOOP I I . — Een WOONHUIS met afhankelijkheden, 
zijnde den oostkant eener tweewoonst, rast 45 a. 5 ca. 
msdegaande erve, Kadaster Sactie C, nummars 1299, 
1298 en ex 1300d.

Gebruikt door Charles Bnyse, tot 1. Oct. mïts 220 fr. 
’s jaars.

KOOP I I I .  -  Eene PARTIJ ZA.A.IL4.ND groot 34 
a. 80 ca. Kadaster Sectie C, nummer 123ög. Gebruikt 
door Charles Bnyse tot 1 Oct.

Recht van Samenvoeging — 1/2 0/0 Instelpenning.

INSTEL : Donderdag 29 December 1921,

OFERSLAÖ : Donderdag- 12 Januari 1922, telkenä 
om 2 ure (3 ure stipt) bij Vermaete, in “ HET HÓF 
VA.N COMMERCE „ Emelghem-DAM.

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



Openbare vertooplng

van een schoonW O O N  H U I S
ten dienste van winkel 

in de ktstratvt, en van eene

T W E E W O O N S T
met medegaande LAND

Wijk Sloore, te ISEGHEM

De Notaris Le Corbesier te
Iseghem zal openbaar verkoopen :

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

tweewoonst, met afhankiijkheden 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 tot I No
vember 1922, mits 240 fr. ’s jaars.

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

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

Koop III: —  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 1 Maart
1923, mits 492 fr. boven de lasten.

ZITTINGEN :

TOESLAG : op Woensdag 28 December 1921,
om 2 Ure namiddag ter herberg ‘ ‘ De 

Gouden Leeuw,, bewoond door M. Valère Clement.

De koopers zijn verzocht zich Ie voorzien van 
hun huwelijksboekje of van een uittreksel uit hun 
geboorteakt.

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. 

Molenstraat, n. 4.

PARMENTIER,

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.

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
BIJHUIZEN te : Audenaerde, Avelghem, 

Cortemarck, 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/o 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.

KOOPT UWE NIEUWJAARGESCHENKEN
BIJC. Bourgeois-Wybo

29, Marktstraat, ISEGHEM.
A l l e  s la c h  v a n  R o o k e r s g e r ie f

Groote keus in Lederwaren
Reukwerken en Haargarnituren

VOORDEELIGE PRIJZEN.

HUIS VAN VERTROUW EN.

J .  Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM. ^

G R O O T H A N D E L
in alle benoodigheden 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.

Gorsets op Maat.
Het alomgekend Huis HIMPE-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 .

W ie Geld
noodig h e eft om  te b ou w en  o f  h u ize n  
te k oop en , w en d e z ic h  in  v o lle  v e r 
tro u w en  tot

A L F O N S  D E V O S
10, TR A PST RAAT. 10

B R U S S E L . .
L een in g en  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 erzek erd .

Henri Ghekiere-Dejonghe
Maneghemstraat, 126, ISEGHEM

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

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

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables

voor Heeren, Damen en Kinders.
" V o o r *  D a m e n  v a n  a f  4 5  P r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.
Xn w o lle  G a b a rd in e  0 8  F r .

TROUWE BEDIENING.

JANSSENS Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

WASSCHEMJ en STRIJKEN.)

Lifard Vandaele-Callens
248, Rousselarestraat, ISEGHEM

AANVAARDT ALLE WASCHGOED.

Zeniiwachtige Afmatting en 
Slechte Spsjsverteering.

Zwakte,  slapeloosheid en v r e e s  van eten. Genezen 
door de Dr. C a s s e l l ’ s Tabletten.

Mevrouw M. E. Thorp, 9, Meadow-place South 
Lambeth, London, S.W.8, zegt: “ Ik verliesde al 
mijne krachten en wierd verschrikkelijk ?enu- 
wachtig, ik verzwakte bij oogcpzicht. Het 
kleinste ding dat ik doen moest koste mij groote 
moeite, ïict was mij zelfs te veel vooTt te gaan.
Na geëten te hebben voelde ik pijnen, en dit 
bracht weldra erge frlechte spijsverteeringen 
voort; den aanval van winden was zoo hevig dat 
ik waarlijk vreesde het minste voedsel in te 
nemen. De ' slapeloosheid verzwakte mij nog 
meer. Ik had geene krachten meer en miste alle 
moed- Ik beproefde ellerlei geneesmiddelen 
maar niet één. gaf mij verzachting, wanneer ik 
bij toeval de Dr. Cassell’s Tabletten ontving.
Weinige tijd na ze gebruikt te hebben, voelde ik 
me veel beter, ik was minder zenuwaehtig, mijne 
gezondheid verbeterde op ongevoelige wijze en 
heden ben ik in zulken toestand, dat ik me 
nooit zoowel gezond gevoeld heb. dan heden.
De slechte spijsverteering is radicaal genezen, ik 
cet al wat het zijn wille en ik mag zeggen dat mijne slaaprust altijd g>oed is.

\ Casseïis
T a b l e t t e n

U n iversee l fa m il ie  g e n e e sm id d e l te g e n  :
I o m:vvsfmatting 8 !ap o] o oshö i d Hartkloppingen
Zonuwzwakheid ESoedsebrol?, Levensafmatting 
x.enuv»'0.i5teking S.eciHs pijïver.eo: nglenmvachtigheid 
Neurasthenia Uitputting Nierenziekte
Bijzcrjüers aanbevolen aan de vr̂ edende moeders en aan 
dè personen die de kritische tijdvakken van het leven 
doorgaan. DeHter Cass i:'s Co., Ltd., Manchesicr, En*|3nd 
Algemo-n d^pot voor Eclgig en het Groo» HerL -dc-ni :

, ivïaisjn r ouiti Sanders. 22, Rue de la Glacière, Brusâel.

PRIJS 3 Ffï EN
7.50FR. 

(het g r oo t  
model bevat 
drie maal 'net 
-k'.eihe) Ver 
kocht door de 
apotheken in 
alle we re id dee
len. Vraag de 
Dr. C a s, sell’s 
Taf» letton en 
weigerd a le 
na tnyki n

N EEM T  T W EE 
TABLETTEN .

bij het slapen 
gaan en ge zult 
bemerken h#e 
goed ge slapen 
zult: vervolgd
en ge zult wel 
dra de vreugde 
kennen kraefct 
en gezondheid 
te bezitten.

Te koop te Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat.
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Op a a n vra a g  w ord t h et w asch goed  
afgehaald en. ’t h u isgebrach t.

TROUWE BEDIENING.

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe
OOK VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde HaringDij I s i l  Ï A P E Y L E H A R B B f f l
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan vaortvarkoopsrs.

M A RK T PR IJZEN .
KORTRIJK 12 Dec. — Haver, 70 tot 0 0

peerdeboonen, 70 tot 00; aardappelen, 35 à 40 
Boter 14-00,00 fr. de k ; eieren ’t stuk, 0,77-000, 
koolzaadolie, 250 tot 000, lijnzaadolie, 170 tot 
000; koolzaad 100 - tot 000; lijnzaad, 75 tot 
000; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoeken 
00 ; sodanitraat, 7T.00 ; ammoniak, 83.00 
suikerij, 105 tot 00 ; duivenboonen, 000 tot 000 
hooi, 30 tot 40; strooi, 10 tot 12.

Men. Vraag t

HOUTORAAIER bij Valère Bourez-K este loot 

Borstelfabrikant Iseghem

Technisch Bureel W . V E R C O U T E R E
rpi r r nnM . Bureel; 294-9 (7*12, 14-18 ure) TELEFOON . Bestuur . 2968

18, Veldstraat, 18, GENT

[Telegramadres : BETARMÉ. Gent.

Studie van gebouwen in gewapend beton 
Nij verheidsgebouwen. 

Yzerconstructie. Leiding van zulkdanige werken.
Expertise en onderzoek van materialen.
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GRfcDIT FONGÏEH D’flNVEHS
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal . 6 00 0 .000

Voor heeren Bouwmeesters en Aannemers voorontwerpen zonder verbinding.
Technisch-bestuurder : “  Raadgevend-lngenieur :

0. M. de N0R0NHA, Civiel Ingenieur A. I. G. Hoogleeraar MAGNEL.

Wederlaadsche Tentooastelliag der Bouwnijverheid, Gent 1921 : GOUDEN MEDALIE

Filiaal : 5, de Pèlichystraat, te ISEGHEM. Tefefoon, 14 

W. VERCOUTERE, Bouwkundige-lngenieur A. I. G.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

SPECIALITEIT VAN TANDEN OP GOUD
volgens de liatste uitvinding (zonder plaat) 

----- Herstellen van Gebitten enz. -----

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner clienten te

voldoen zal Doktoor DELCR0IX en E D M .  M O R E L
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Wosnsiag van iedere week bij M. P ierre  

BERLAMONT-ABEELE, ROJSSêLARESTflAAT, 30, ISEGHEM.

GROOTHANDEL in MAR6ARINEM
R aym ond M A E S

“  Marktstraat ,  44, ISEGHEM.

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

3° op termijn van twee jaren

4.00 7° 
4.50 °/°

5.00 7°

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1« op zicht 3.50 %

2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 °/0

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4° op jaarliiksche rekeningen 4.25%

AANKOOP en VERKOOP van -FrdQsch, Sflgölsch en AmsrikaansGh Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen, bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A M  M E  te Iseghem. 
Leden : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef SPINGEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde 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

B O N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CUBA
IN VRAC EN 

1/2 KILOS



I  GEWAARBORGD GEWAPEND BETON |

I  Specialiteit van Gepreste Cimentbuizen .1
SPOEDIG  EN VERZORGD WERK

Araand Denys-Hoehepied
Dweersstraat, 17, ISEGHEM

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

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

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 uitgeiezene 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 concureutieëu 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 kunsto«gen; 
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 dige ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zoon 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Nuordstraat, Rousselare.
Er i> altijd een oogmeester ten leder beschikking.

■ i - K i p p a p p

.

De Heer WATTS 

volgens foto

Een wonderbaar geval :
Van het steen genezen 
op 76 jarigen leeftijd

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.

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

Apotbeek L A L E M A R f
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM  

Huismoeders !
Voor uwe.kiniers zijn THÄ.Ä.N en 

M ELKTRAAN der Aphotheek Lale
man een noodzakelijk voedsel.

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

Apotheek LALEMAN, Iseghem.

Ä. OeYos«Pillet)
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
— Téléphoon 86 —

Regelmäßigen Wekelijkschen 

VERVOERDIENST OP GENT.

VERTREK iedere WOENSDAG voormiddag 
te 10 ure uit ISEGHEM.

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

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

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

M ATIGE P R IJZ E N .

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM. 

Java Sterk -- D ubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale.

Verkoop van Wijnen

HANDEL in KOLEN.

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

bedeelt zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
behoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen 
in coutil of leder ;

Levert alle slach onderleler en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voor waarden.

BIERHANDEL in ’ t  Klein en in ’ t  G r o o t
OP VATEN EN IN FLESSCHENHenri M s r t a n - L a ï s i r e

KASTEELSTRAAT, 10 

--------------------- ISEGHEM --------------------

Extra Stout en Jannekens bier

van de Modelbrouwerij Gebroeders Callebaiit, Wieze
* * Hoek en Pilsen - -

in kleine eu groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

In lo s  P\TTYV-P W I Ç N T I E R

■-fraat, '2. ISESH'M

gewezen werfman bij JésiRÉ > .
Busschere, beveelt zich aan tot het plakken 
van behangpapier, glaswerk, enz.

Genadige prijzen .— Trouwe bediening.

Duimpjes Almanak
— voor ’t Jaar 192 2 —

Te verkrijgen ten bureele van 

DE ISEGHEM NAAR

— Rousselarestraat, 95, ISEGHEM —

Prijs, 30 aentiemen.

Het is een ware triomf te zien dat levens
gevaarlijke, ingewcekerde ziekten, na vier 
jaar lijdeus, zonder heelkundige bewerking 
kunnen genezen worden. A l kunnen de 
eerste kenteekens niet van ergen aard zijn, 
toch is er niets pijnlijker en gevaarlijker 
dan een volledig ontwikkelde lendenziekte.

« Ik  was behept met een vreeselijke pijn 
in  den rug en brandende steken in de blaas. 
Ik  werd er gansch door in de war gebracht 
en door een piszwakte verveeld. Op zekere 
oogenblikken leed ik zoodanig dat ik mij 
onmogelijk bukken of in ’t bed omdraaien 
kon. Gedurende maanden verergerde mijn 
toestand steeds, al beproefde ik ook allerlei 
geneesmiddelen, doch te vergeefs. Na vier 
jaar had ik  alle hoop op genezing verloren.

« Op zekeren dag hoorde ik over de pillen 
De W itt voor lenden en blaas spreken ; ik  
schafte mij een doosje als monster aan. Het 
scheen me te verlichten. Na de tweede doos 
werd ik u it de pisblaas van twee leelijke 
groote steenen en verschillende kleinere, al 
bedekt met scherpkantige kristallen, ver
lost. D it viel op 30 December 1913, om 6 u. 
’s morgens, voor. Ik  toonde de steenen aan 
den dokter, die heel verwonderd was dat 
zulks zonder heelkundige bewerking ge
beurd was. »

D it is de getuigenis van den Heer Watts, 
die op dat oogenblik 76 jaar oud was, en die 
bereid is zijn verklaring in eigen persoon te 
bevestigen aan al degene die zich met hem

Indien gij de pillen koopt, verzekert u dat 
het echte pillen De^Yitt zijn, in witte doozen 
met drukwerk in blauw en goud verpakt en 
op de flesch een stempel in blauw lak. Neem 
een ernstige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien gij dies- 
aangaande andere inlichtingen wenscht, 
stuur dan een kaartbrief aan de toeberei- 
ders : E.-C. De W itt &  €° L td ., East 
Croydon, Londen, met vermelding van dit 
aanschrijven.

in betrekking wild stellen • 62, Huntingdon 
Street, Barnsbury, N.

Op 11 Februai 1918 schreef dé Heer 
Watts :

« Ik  ben gelukkig u te kunnen zeggen dat 
ik van mijne vroegere ziekte niets meer 
gewaar geworden ben. Ik  dank u hartelijk 
voor de wonderbaro genezing die de pillen 
De W itt mij aangebracht hebben, niette
genstaande mijn ouderdom van ongeveer 
80 jaar. »

W ie de eerste kenteekens van stoornis in 
de lenden en blaas verwaarloost, drijft de 
waanzien op de spits. De jicht, heupjiclit, 
lumbago, rheumatisme, ontsteking der blaas 
en Brightziekte (eiwitverlies) veroorzaken 
meer lijden en sterfgevallen dan bijna al de 
andere ziekten te zamen.

Rug- en rheumatische pijnen, onregelma 
tige werking der darmen, troebel water, 
algelieele zwakte en zwaarmoedigheid, zijn 
de kenteekens die het gevaar aankondigen : 
zorg dan voor een onmiddellijke behan
deling.

De pillen De W itt voor lenden en blaas 
verfrissclien, reinigen en genezen de lenden 
bij hun rechtstreekschen doortocht. Na 
24 uren verminderen de pijnen en de blauw
achtige tin t der pis bewijst dat de pillen 
hun uitwerking begonnen zijn. Niet alleen 
is het gebruik ervan volstrekt zonder ge
vaar, maar in  bijna alieder geval brengen 
de pillen een blijvende genezing.

beschaafde wereld verkocht. ̂ Indien gij de 
minste moeilijkheid ontmoet om u de echte 
pillen De W itt voor lenden en blaas aan te 
schaffen — met blauw stempel op den stop
— zend de tegenwaarde aan het diclitsbij- 
gelegen depot en de pillen zullen onmiddelijk 
toegestuurd worden, verpakt zonder merk'.

De prijs is fr. 5.— de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee-en half maal grooter, hetgeen een 
groote besparing verwezenlijkt.

E.-C. De W itt & C», 22, rue de la Glacière, 
Bruxelles.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPOEDIGE EN TROUWE BEDIENING. 

In ’t groot en in 't klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
d ï:  p é l i c h y s t r a a t ,  1 2 , i c r p u r u  *

recht over St Hiloniuskerk ' « ‘-Un«-'"-

IN DE PLASTRON.

M arktstraat, 4 4 ,  Iseghem .

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 w 

ALLE MODELLEN VAN C ' S, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

Meenenstraat, ISdJGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Jk gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

(Téléphone 506)

Ateliers Électro-Mécaniques

A. E. M. C.
Rue des Horticulteurs 

=  C O U R T R A I —
A te l ie r s  de Construction. 

A p p a reilla g e haute et b a sse  ten sion  
T ra n sfo r m a teu r s  

C abines 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 age en to u s  g en res
haute et ba sse  ten sion  

M o te u r s  — C o m m u ta trices
— A c c u m u la teu r s  etc.

RÉPARATION REBOBINAGE
VENTE. ACHAT. , ÉCHANGE.

f  Emile (M ifirfi-D file llB
Gantstraat, 41, ISE Gr HEM.

O P E N I N G  VAN E E N  W I K K E L
van aile slach van W IT G O ED  

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN TROUWE BEDIENING.

Doctor H. Van Quaethem 

Specialiteit van Tanden en Gebitten
te raadplegen alle dagon (Zondag uitgenomen), 
van 9 tot 12 en- vaa 2 tot 5 ure, teil zijnen 
huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat. 
Rousselare.

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

Verkoop van alle 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 

i onmogelijk.

De pillen De Wjtt voor lenden en blaas 
worden in alle apotheken in gansch de

Verkocht'te Iseghem , bij V e rh a m m e , 13 vlir^totr ; sA/yffals, 55 Marktstraat ; La lem an , 2, Brugstr.

Uit ter hand te koop

ZES NIEUWGEMAAKTE WOONHUIZEN
met medegaande erve 

gelegen te ISEGHEM, Kortrijkstraat.

Voor alle inlichtingen zich te wenden bij den 
Heer Notaris Vandemoortele.

UIT 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.

De Pillen De Witt
V O O R  L E N D E N  E N  B L A A S


