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Onze schulden 
en onze belastingen.

J. Ingelbleek, eeresecretaris des konings heeft 

in de Revue économique internationale Dec- 

1921 een artikel geschreven over Belgie’s schulden 

Daaraan ontleenen wij eenige cijfers : Onze 

op;nbire sc'iulJ is dichtbij 35 miliarden

Om den jaarlijkschen intrest van die schuld 
te betalen is er ons één milliard en 560 mil

lioen fr. nooiig. -Welnu de inkomsten van al 

onze belastingen samengerekend beloopen maar 

tot één milliard 515 millioen frank. Al onze 

belastingen samen zijn dus niet groot genoeg 

om den jaarlijkschen intrest van onze staats

schuld te betalen. Doch er is meer dan dat : 

De staat moet jaarlijks vele millioenen uit

geven waarvan hij niets meer terugziet voor het 

leger, voor de spoorwegen, voor het onderwijs, 

voor handel en nijverheid enz. enz (I) Veronder

stel nu het onmogelijke : dat de Staat een 

jaar lang geen cent voor al deze dingen uit- 

geve, op het einde van het jaar zou de staat 

die nochtans alle belastingen zou heffen, toch 

nog even diep ja dieper in schulden zitten 

dan in het begin van ’t jaar.

Indien wij nu de som der betaalde belas, 

tingen vergelijken bij deze van voor den oorlog
ZO O ai«r» wij dat ««. O tn h^ïf

zooveel lasten betaald worden dan voor oen 

oorlog. Sommige ouie vormen van belasting 

zijn afgeschaft en sommige nieuwe vormen 

zijn ingevoerd. De belasting op het inkomen 

was er noodig o n  meer geld te krijgen in 

de kassen van den staat. Het is ook de recht

vaardigste manier van belasten zooveel te meer 

daar de belastingen van voor den oorlog eenige 

schreeuwende onrechtvaardigheden bevatten. 

Om een voorbeeld te geven : De persoonlijke 

belastingen van voor den oorlog gesteund op 

den pacht trof het zwaarst de lage pachten : 

Op duizend frank totaal van kleine pachten 

betaalde de belastingschuldige 55 fr. aan den 

staat. Op duizeni frank getrokken uit groote 

pachten betaalde men enkel 35 fr.

De belasting op het inkomen heeft ook dit 

voordeel dat zij kan aangroeien in evenredigheid 

met het grooter worden der fortuinen en der 

inkomsten.

Het is waar in de toepassing der wet zullen 

onaangenamheden en misbruiken intreden, maar 

de slechte toepassing van de wet ware de 

wet niet toepassen. Door de geheele herinrichting 

van ons belastingswezen is er ook veel ver- 

verloren werk en veel misgrijp, maar deze

dingen zullen op den duur gemakkelijker kunnen 

uitgeroeid worden.

De nieuwste belasting is nu de overdrachts

aks'. De tijd zal uitwijzen welke gevolgen 

hij zal hebben voor de staatskas, de levens

duurte enz. De vooruitzichten zijn dat deze 

taks zeer groote sommen zal doen toestroomen 

in de handen van den staat. Een schaduw

zijde van deze taks is dat zij ten slotte eenigs- 

zins de levensduurte helpt ophouden, want 

deze taks valt ten laatste op den verbruiker 

zonder dat deze haar gewaar wordt.

Hooger aangehaalde cijfers bewijzen dat de 

finantieele toestand van het land inderdaad 

vreeswekkend is. Men zal sparen beweert 

men Doch zal men niet al te veel sparen in 

kleinigheden die den volke nuttig zijn en te 

weinig sparen in de graote posten zooals

legeruitgaven enz. De plaatsen waar groote

besparingen kunnen gedaan worden heeft onze 

Eerste Minister niet aangeduid in zijn Pro* 

gramrede. Hoe men ook spare of niet, zeer 

zeker zal er nog langen tijd een groote offer

vaardigheid- gevraagd worden aan Belgie’s 

kinderen voor Vader Staaf.

(i) Ons algemeen jaarlijks budget beloopt tot 
8 milliarden t. t. z. 83 keeren zooveel als m het 
âar i83o.

Rui ten landde li overzicht
FRANKRIJK.

Poincarré heeft eën ministerie ’t hoops gekre

gen. De namen der nieuwe ministers opnoemen 
en heeft voor onze lezers maar weinig belang.

Poincarré zeif dat is entwat anders : Dat is 

een man die gezien en ontzien is, en die in 
Frankrijk een heel program vertegenwoordigdt. 

Hij was president der republiek, voor en tijdens 

den oorlog, hij heeft dus in Frankrijk eene 

machtige rol gespeeld. Na zijn aftreden als 
president was hij uit de gouvernementeele 

kringen weggebleven doch heeft ondertusschen 

veel met zijn penne gewrocht. Hij schreef 

gewoonlijk artikels in de Revue des deux 

Monies, artikels die in Frankrijk en in 't bui
tenland nog al geruchte mieken.

't Is een klaren geest, hij heeft een helder 

gedacht en inzicht in de zaken, en een scherpe 

penne die zijn gedacht kan weergeven.

Zijn standpunt was :

Frankrijk is eens door Duitschland over 
rompeld geweest, dat en mag geen tweeden 

keer gebeuren. W ij moeten het recht hebben 

gerust te leven en daartoe zijn twee zaken noodig.

Eerst moet Duitschland ontwapend worden 
en machteloos gemaakt.

Dat en wordt bij lange niet streng genoeg 

doorgevoerd. Opentlijk of bedekt bezit Duitsch

land een leger en eene bewapening veel sterker 
dan het hebben mag.

Frankrijk mag dus altijd eerst of laatst o«'"'-“ :

Tegen dien aanval moet Frankrijk verzekerd 

zijn door een sterk leger en d or eenen over

vloed van materiaal en munitie.

Daarbij Frankrijk moet zulke stellingen heb

ben - dat het aan de duitschers onmogelijk weze 
ze te overeoinpelen. De ryngrens ware de na

tuurlijke grens van Frankrijk, en die moet 
bezet blijven zoolang er eenig gevaar blijft :

't had zelf beter geweest had men ze kunnen 

pakken.

Frankrijks finantien hebben door d :n oorlog 

vreese'ijk geleden, en met zijn eigen • middels 

en kan Frankrijk niet meer op. Duitschland 

is daar de schuld van en moet dat herstellen, 
en als Duitschland daaronder bezwijkt wij en 

kunnen dat niet helpen, zegt Poincarré ; als 

er iemand bezwijken moet dan is ’t beter het 
schuldige Duitschland dan het onschuldige 

Frankrijk.

Bonden en overeenkomsten zijn zeker wen- 

schelijk met vreemde landen, doch om zijn 

bestaan te verzekeren moet Frankrijk vooruit 

en vooral op zijn eigen zelven rekenen.
Poincarré wordt beschuldigd van imperia

lisme omdat hij het fransch gebied zou willen 

'uitbreiden tot aan den Rhyn.

W ij en zijn volstrekt geene imperialisten 

zegt hij : wij en vragen niet beter dan in vrede 

te leven met elkendeen, doch wij willCr. dat 

Frankrijk kunne in ruste leven zonder gevaar 

van aangevallen te worden.

Tot hiertoe is de fransche politiek veel te 

veel een politieke geweest van toegevingen 

wpir Frankrijk veel van zijn gezag verloren 

heeft.

’t Wordt tijd een politieke te voeren die 
meer de Fransche belangen ter herte neemt, 

en aan 't land meer gezag en ontzag geeft.

Dat staat natuurlijk nog al aan bij de F lan

schen. Op weinig uitzonderingen na zijn' de 

dagbladen met Poincarré ingenomen.

Doch dat alles is zeer gemakkelijk om zeggen 
en schrijven, maar om uitvoeren, dat is entwat 

anders.

Als ze in Frankrijk van Poincarré te veel 

verwachten, dat kan leiden tot eene teleur

stelling, en dan zou Poincarré van kante ge

schopt worden lijk zooveel andere ministers 

en ministeries.

VOOR BELGIE
en is 't benoemen van Poincarré niet zonder 

invloed.

De Conferentie van Cannes om aan Duitsch

land uitstel van betaling te verleenen is mis

lukt nu moet Duitschland alle tien dagen 
3 i.ooo.ooo mark betalen, en daar het voor

recht van Belgie, dank aan het stout verweer

van Minister Theunis, nu door allen herkend 

is gaat het beste deel daarvan alhier komen.

’ Speelt Poincarré te veel op zijnen poot, 

dan zou dat kunnen komen tot moeilijkheden 

met Duitschland en krachtens ons militair 

verbond met Frankrijk zouden we kunnen inge

wikkeld worden in nieuwe histories lijk die van 
Francfort eertijds.

Nochtans wij hebben er bate bij dat Poin. 
carré een beetje zijne gedachten doordrijve : 

we zullen te eer betaald zijn.

BELGIE EN ENGELAND.
Tusschen Belgie en Engeland is er nu 

ook een verdedigingsverbond d it besproken 
wordt.

Voor ’t geval dat Belgie aangevallen wordt 
stelt Engeland al zijne strijdmacht te lande, 

in zee en in de lucht ter hulpe van Belgie.

Maar 't kont daar een artikelke bij dat 

ßelgie weer zoo gosd of onzij lig wordt en 
<tan met geene andere landen militaire verbonden 
en mag aangaan.

Rechtuit gezeid dat ziet er voordeelig uit 
voor ons.

ENGELAND EN FRANKRIJK.
Een Engelsch-Fransch verbond is ook be

sproken. Maar Engeland is zeer voorzichtig 

en Frankrijk zal water moeten doen in zijnen 
«vijn eer ze van England verbond krijgen.

■ Kon het tot stand komen 't ware in alle 

geval een waarborge voor den vrede in Europa.

STAD ISEGHEM.

7ittinn vQn iton .HpmppntRPflAil
op 13 Jan. 1922 om 4 1/2 ure

Waren tegenwoordig : M. C- Staes, Voorzitter, 
MV\ Leopold D’Hondt. Constant Rebry en Alf 
De Jan, Schepenen, MM. Petrus De Jonghe, 
Henri D’Artois, Emiel Allewaert Eugeen Van- 
dommele, Henri Dewaele, en M.Wallaert, Leden. 
Afwezig : M M . François Bral en Joseph Vanden 
Broucke

Het verslag der vorige zitting wordt afge
lezen en goedgekeurd 

Men gaat over tot de dagorde :

P unt 1 en 2 — Rekening 1918, en begroo- 
tingen 19 en 20 der Kerkfabriek van ’t H. 

Hert.

Na voorlezing worden ze zonder eene enkele 
opmerking, goedgekeurd met 10 stemmen, M. 
Dewaele onthoudt zich.

P unt 3 — Stadsrekening 1919.

M. Allewaert — Het is moeilijk een oordeel 
te vellen over eene rekening bij het eenvoudig 
hooren aflezen.

H Burgemeester. — Deze rekening is van 
een voorgaande bestuur, het opmaken ervan 
was moeilij v Ze kan zonder bezwaar op het 
secretariaat, met de bewijsstukken, geraad

pleegd worden

M Dewaele. — In deze rekening is eene 
toelage vermeld voor eene muziekmaatschappij ; 

voor welk eene ?

H. Secretaris. — ’t Stadsmuziek.

M. De Jonghe. — Alsook een post van kosten 
voor gevangenen. Welk soort van kosten ?

H. Secretaris. — Kosten hier ter plaats, 

zooals eten, enz.

Deze rekening wordt goedgekeurd met 10 
stemmen en een onthouding Dewaele).

M. Dewaele — De reden mijner onthouding 
is de volgende : ik heb de rekening niet gezien 
en kan ze oij gevolg noch goed noch af keuren.

H. Burgemeester. -  Op uw bijeenroepinsgs- 
brief, zijn al de punten vermeld; het staat u 
vrij vó ir de zitting inlichtingen te komen nemen 
op het secretariaat Doet gij het niet dan be
wijst ge dat ge vertrouwen stelt in dezen die 

ze opmaakt

M. Dewaele. — Is het migelijk dat men nu 
nog, met zekerheid, de rekening van 191!) kan 

nagaan ?

H. Burgemeester. — Voor iedere uitgaaf 
bestaat er een bewijsstuk. Mocht er eene on
regelmatigheid in voorkomen, het zou bij het 
hooger bestuur bestatigd worden.

Punt 4. — Stadsbegrooting 1921 - 

H. Burgemeester. —  Iedereen kent den toe
stand waarin het tegenwoordig en het voorgaande 
bestuur verkeerden, tengevolge van het afschaffen 
der bestaande gemeentebelastingen. Het opma
ken van oegrootingen was dus moeilijk te meer 
daar wij niet wisten wat wij te verwachten 
hadden van de cedulaire belastingen De voor
ziene cijfers die in de begrooting staan komen 
de wezenlijkheid nabij van de gedane ont

vangsten en uitgaven.

In ’t vervolg zal een afdruksel van de voor- 
loopig opgemaakte begrooting aan den raad 
uitgedeeld worden.

H Secretaris geeft lezing van de begrooting 
welke sluit met een tekort van 438 820. 21 fr.

M. Allewaert. — Zal het hoog Commissariaat 
in dat tekort tusschenkomen ?

H. Burgemeester. — Wij hebben onlangs 
eene toelage van 62 00 fr ontvangen. Na
derhand hebben wij nog eene aanvraag gèdaan 
ten einde den duurtetoeslag der gemeentebe- 
dienden te kunnen uithetalen Spijtig, deze 
uitgaaf wordt ten laste van de gemeente gelaten 
Jammer dat er geene lasten gelegd werden. 
Doch ’t was moeilijk hiervoor een basis te 
vinden, daar de staat al de vroegere grond
slagen in beslag genomen had.

W ij hebben het avies ingewonnen, van het 
hooger bestuur, over onze ontwewpen belastintjs- 
reglementen Eenige zijn afgewezen, andere 
kunnen goedgekeurd worden en vier ervan 
zullen u aanstonds voorgelegd worden

Wat nog de begrooting aangaat, het was 
onmogelijk het aandeel der gemeente in het 
krisisfonds te voorzien dat tot 65.0;)0 fr. beloopt 
Voor de ouderdomspensioenen zal het aandeel 
der Stad ongeveer 80 000 fr. bedragen.

M. Allewaert — Waren er geen 250.000 fr 
voorzien voor aankoop van materiaal voor de 
stadselectriciteit ? Ik heb deze som niet hooren 
aflezen.

H. Secretaris — Die som, door M. Allewaert 
bedoelt, voor het aankoopen van een stoom
ketel. is voorzien geweest in de begrooting 
van 1920; de uitvoering is in i921 kunnen 
gedaan zijn.

ip.w^ert. — Zullen wij een tekort hebben 
H. Burgemt.der electriciteit ? 

dat deze dienst zijne eigene kosten zal kunnen 
afdragen

M. Dewaele. - In de begrooting is er geen 
crediet voorzien voor het nationaal werk der 
kindsheid, ’t Is een werk dat strikt neutraal 
dient ingericht te worden.

Spreker drukt den wensch uit hiervoor eene 
commissie te zien samenstellen waarin alle 
partijen vertegenwoordigd zijn.

H Burgemeester — Iedereen weet wel dat 
zuik een werk bestaat, maar aangezien er geen 
toelagen gevraagd wierden zou het niet lo iek 
zijn uit eigene beweging onze tusschenkomst 
aan te bieden gezien den slechten geldelijken 
♦oestand waarin wij verheeren ; ofschoon wij 
allen overtuigd zijn van het nut van zulk een 

werk.

M Dewaele. — Op de begrooting komen 
nog 67.000 fr. voor ’tarmoestuur Spijtig dat 
wij dit moeten goedkeuren zonder hierover 
volledige kennis te hebben.

H Burgemeester. — De begrooting van het 
armbestuur werd afzonderlijk door den gemeen
teraad goedgekeurd, op deze cijfers kan dus 
niet meer teruggekeerd worien.

M. Dewaele. — Goed. Zal het armbestuur 
zelf zijn bestuurleden kiezen ?

H Secretaris. — Bij het hernieuwen van 
het armbestuur stelt deze nriciting twee kan
didaten voor ; het Scüepencollegie heeft recht 
er twee bij te voegen, waaruit de gemeente
raad zijn keus doet

De begrooting wordt in haar geheel goedge
keurd met 10 stemmen en 1 onthouding (Dewaele) 

P u n t  5. — Nijverheidsschool. — Rekening
1920 en begrooting 1922.

Na lezing worden beide, zonder eene op
merking, met alge neene stemmïn aangenomen.

M. iDewaele — T vee bxaien uit de nijver
heidsschool zijn afgestaan geweest aan de 
Staischool; de uitbreiding der nijverheidscnool 
wordt hierdoor verhinderd.

H. Burgemeester. — Dit is alzoo geschikt 
geweest in verstandhouding met den Heer 
Bestuurder. Moest het gebeuren dat er gebrek 
aan plaats bestatigd wordt er zal niet nage
laten worden erin te voorzien. Wat de Stad- 
school betreft dit punt komt niet op de dagorde.

M. Dewaele. — No:itans, M. Ve{coutere 
heeft aan mij pBrsooilijk zijn be<lag gemiakt 
over plaatsgebrek

H. Burgemeester. — Ik ben dees week in 
de nijverheidschool geweest ; en heb er geen 
gebrek aan plaats gezien ’k Herhaal : zoohaast 
er plaatsgebrek te voorzien is zal het gemeente
bestuur het noojige doen.- 

P unt 6. — Gemeentebelastingen : a) Leuren.

H Burgemeester — Geern had ik voor 
’t jaar 1921 inkomsten gev >n ien voor de Stad 
De afschaffing van bestaande gron (slagen 
heeft het opmaken van belastingsreglementen 
bemoeilijkt, wij moesten dus nieuwe grondslagen



zoeken. Om -de besprekingen te verkorten zullen 
er u in deze zitting maar vier ontwerpen voór- 
gelegd worden, waarmede de beiastingscommis- 
sie klaar gekomen is. De andere zullen voor 
de naaste zitting zijn.

Ten einde voldoening te geven aan den 
handeldrijvenden miduenstand is besloten ge
weest net bestaande reglement op het leuren 
te wijzigen

H. Secretaris geeft lezing van het bestaande 
reglement met de voorgestelde wijzigingen :

Leuren met korf of kruiwagen “2 fr. per dag
» kar 5
» » en peerd of ezel 10 »
» vierwielkar » 20 »

M. Alléwaert. —  Twee vraagskens. Is de
belasting op iedereen toe te passen ? En wie 
zal zorgen dat de inning ervan nauwkeurig 
gescniede ? In de begrooting is er maar sprake 
van 75 fr. opbrengst. Dat is te weinig, 'k wil 
er slechts op wijzen, dat het stadsbestuur ae 
noodige maatregelen dient te nemen voor de 
inning.

M. De Jan. — De commissie was van oor
deel aan de oorlogsverminkten eene vermin
dering toe te kennen op de belastingen die de 
ingezetenen zouden trelfen om de wille van 
hun beroep. Deze vermindering zou gelijk staan 
met den graad hunner verminking.

M. Vansteenkiste — Ware het niet moge
lijk al de oud strijders voor twee jaar vrij te 
stellen van alle belasting ?

H. Burgemeester. —- Al de oud-strijders ?

M. Vansteenkiste —  Zijn wij oud-strijders 
niet net slacntotter geweest van zekere wetten 
waaraan zooveel andere ontsnapten ?

M. De Jan. — De reglementen die zullen 
besproken worden na dat op het leuren hebben 
betrek op vermakelijkheden en luxe ; op deze 
belastingen kin uw voorstel in geen aanmerking 
komen. Wat de taks op het leuren betreft 
laten wij ons aansluiten bij het voorstel van 
de commissie.

H. Burgemeester. — Ik sluit mij aan bij deze 
zienswijze; ten ander ’t ware moeilijk op feest- 
vergaderingen te onderzoeken wie oud strijder is.

M Da Jonghe. — Kwestie van oorlogsver
minkten en oud-strijders ben ik t’akkoord met 
M. Vansteenkiste. Ze verdienen onzen dank 
voor net vervullen van hun vaderlandschen 
plient. Maar nu eene andere zienswijze De 
woningnojd is groot, niet zelden gebeurd het 
dat een werkmansbuis verkocht wordt aan een 
oud-strijder, en het noodlottig gevolg is dat 
die werkman, die door den oorlog geldelijk u it
geput wierd, nu moet plaats maken voor een 
meer bedeelden ou J-strijder.

M. Dewaele. — Ik kan het voorstel van M. 
Vansteenkiste niet bijtreden. De menschen die 
onder den oorlog alnier gebleven zijn hebben 
minstens zooveel geleden als de oud-strijders 
die nooit honger gekend hebben.

M. Vansteenkiste. —  Ik ben van oordeel 
dat de oud-strijders een zwaren tol betaald 
hebben, en dat weinigen onder hen op een 
lang leven zullen mogen roemen.

H. Burgemeester brengt hulde aan M Van-
w / iu V lU

M. Vansteenkiste zeker zouden wij met even 
veel kracht onze stelling verdedigen, voor vol
gende taksen kan er onderzocht worden of er 
in den zin van ’t gedane voorstel tegemoetko
mingen kunnen gedaan worden

M. Dewaele vindt de taks van 10 fr voor 
het leuren met een klein ezelken te veel.

M. De Jan. —- M Dewaele, lid van de 
commissie, vond deze taks goed ; nu wil hij 
ze wijzigen.

M De Jonghe. — De landelijke bevolking 
wordt heel dikwijls lastig gevallen door som
mige onbekende leurders. Om het leuren eenigzins 
te beteugelen ben ik voorstaander van hooge 
taksen doch ik keur goed wat de commissie 
voorstelt.

M Vandommele stelt voor dat alwie leurt 
zou moeten voorzien zijn van een bewijs van 
goed gedrag.

H. Burgemeester. — Dit voorstel is zeer 
gegrond, doch dit moet in ’t Politiereglement 
voorzien zijn.

P unt 6. b) Gemeentebelastingen ten laste
van personen die openbare vermakelijkheden bij
wonen

M. D ’Hondt wenscht eenige wijzigingen 
toe te brengen aan de toepassing. De taks, 
te betalen door de toeschouwers van verma
kelijkheden wordt gesteld op 10 ten honderd 
van den ingan^sprijs met >>,05 fr. minimum en 
een eenvormige prijs van 0.20 fr. voor deze
die genieten van een vrijen ingang.

Bovenstaande recht wordt met de helft
verminderd voor de feesten gegeven door plaat
selijke todneel- en muziekmaatschappijen.

P unt 6. c) Gemeentebelasting op Balcons, 
Logias, Spions, Zonneblinden, Uitsteekborden, 
Leuabar n voor winkel vensters, Huisdorpels, enz.

M D’Hondt stelt voor « uitstekend reclaam- 
bord » te vervangen door : bedrijfsaanwijzingen 
en daarnevens deze taks van lü fr. te brengen 
op 5 fr. Stelt ook voor een taks van 5 fr. te 
heffen op de bellen aan de gesloten huizen 
waarvan de bewoner door hooger genoemde 
taksen niet is kunnen aangeslagen worden.

M Dewaele. — Komen geschilderde rekla- 
men hier ook in aanmerking.

M D ’Hondt. — Ja.

M , Vandommele stelt voor de taks op de 
bellen te brengen op 10 fr. Dit voorstel vindt 
geene algemeene bijtreding.

M. Allewaert. — ’t Is wel verstaan dat de 
taks van 50 fr op het gebruik der voetpaden 
voor terrassen niet kan toegepast worden wan
neer dit slechts voorvalt bij straatfeesten

H. Burgemeester. —  Natuurlijk wie meer 
regelmatig gebruik maakt van de voetpaden zal 
in ’t begin van ’t jaar zijne aanvraag moeten doen.

P unt 6 d\ Belastingsreglement op Pianos, 
Harmoniums, Orgels en Orchestrions■

H Secretaris geeft lezing van ’t reglement.

M. Vandommele. — In artikel 12 laatste ; 
zinsnede staat er : deze die na l ea October

aangifte doet van speeltuigen zal niet meer 
aan den taks van het loopende jaar onderworpen 
zijn. Dit kan aanleiding geven tot misbruiken, 
daarom stel ik voor deze zinsnede weg te laten-

. Deze vier belastingsreglementen met de 
aangebrachte wijzigingen worden goedgekeurd 
en vastgesteld voor twee jaar met 10 stemmen 
en een onthouding. iDe Middenstand).

M. Allewaert — Zal de politie zorgen voor 
de uitvoering van de belastingsreglementen ?

H. Burgemeester. — Het schepencollegien 
is met de uitvoering belast.

In geheime zitting zijn eenige benoemingen 
gedaan geweest van leeraars voor de nijver- 
heidschool en bestuurleden voor het werkloo- 
zenfonds.

Om 8 ure wierd de vergadering gesloten.

#

Over echtscheidingen.
Onder dezen titel schrijft « De Volksgazet » :

« Klerikale bladen klagen over het groot aantal 
echtschsidingen bij gemis aan godsdienstig 
gevoel bij de gehuwden Het zou wel van be
lang zijn te weten hoeveel kathoiieken de 
echtscheiding aanvragen. Dat getal is legio. »

« Dat getal is legio > is rap gesproken. Maar 
nu nog, veronderstellen we dat het zoo is, 
wat zou dat wel bewijzen ? Heel eenvoudig 
dat die katholieken, katholieken zijn met name 
en niet met de daad ; dat ze niet leven volgens 
de leering van Christus die'de katholieke kerk 
voorhoudt. De groote Paus Leo VIII kloeg 
rt'eds in zijn tijd dat er onder de ve\e katho
lieken te weinig christenen waren, te weinig 
wier openbaar en privaat leven doortrokken 
was van christen gevoel en christen zin.

Indien wij de levenswijze van sommigen 
gadeslaan, zouden wij wel meenen dat de 
christen godsdienst, zooals de godsdienst der 
Mahomedanen, bestaat in wat formulen op te 
zeggen, den Zondag naar de mis te gaan en... 
dat het hun dan vrijstaat onrecht te plegen 
te liegen te bedriegen te lasteren al zijn driften 
bot te vieren, in alles zich zelf te voldoen ten 
koste van anderen of ten minste zonder zich 
te bekommeren met de anderen.

Zoo leeren de ketters, maar zij dolen ! Het 
kenmerk van den christen godsdienst is » broe
derlijke liefde » dat kan niet gepaard gaan 
met zelfzucht en die in het huwelijk of in 
andere zaken dat beoogt mist godsdienstig en 
vooral christen gevoel.

Dit alles bewijst dus niets tegen den christen 
godsdienst, integendeel, maar wel tegen de
genen die den christen godsdienst niet aanzien 
voor ’t geen hij is Ze meenen misschien ook 
dat hij niets anders is dan « een private zaak » 
welke ieder privaat mensch, zoo privaat mo
gelijk aanschouwen mag ? ?

Van buiten den Lande.
De Vereenigde Staten van America bezitten 

3 miljard dollar goud, dit is i/3 vân den

wereldvoorraad goud.

— Binst de acht dagen dat da vj:e.flü.. w»- 
“v-iii jictnjcn~cii5 7toenen telegrammen van daar weer verzonden are-
V» im  < m aiiati °  ö

weest. Er werden door den telegramdienst, 

enkel voor dagbladen bestemd om de wereld 
710.000 woorden overgeseind.

Wat den prijs betreft, dien ieder telegram 

gekost heeft, daarin werd het « Record » be

haald door een Japaneeschen dagbladschrijver; 

hij betaalde voor een enkel telegram 36oo fr. 
— aan 2 .5o fr. het woord.

—• Koning Alexander van de nieuwe Staat 

Yongo-Slavonie is verloofd met prinses Maria 
van Rumenië.

— Het 26e wederlandsch Eucharistisch 
Congres wordt dees jaar gehouden te Rome 

van 21 tot 29 Mei. De laatste dag is er pro
cessie en de H. Vader zal met eigen handen, 
het Allerheiligste dragen.

— Uit een aanspraak door een aartsbisschop 
gehouden tijdens het eeuwfeest van de oude 

katholieke kathedraal te Sydney (Australië) 
trekken we volgende inlichtingen : Een eeuw 

geleden was er op het geheele vasteland slechts 

één priester, geen enkele kerk. Nu telt Australië 

en Nieuw Zeeland meer dan 1 .200.000 katho
lieken, die door 9 aartsbisschoppen en 19 
bisschoppen geleid worden. Er zijn thans 2.200 
kerken en niet minder dan 16.000 kath. scholen.

— Verleden Zondag werd te Parijs de 300e 
verjaardag gevierd der geboorte van Molière, 
een der grootste tooneelschrijvers van Frankrijk.

— De mijnwerkers van het noorden van 
Frankrijk zijn ’t akkoord gekomen met de bazen 
om te rekenen van 15 Januari laatst een aftrek 
te doen van 2 fr. en met April naastkomende 
dezelfde nog van 1.25 te verminderen.

— Deze week heeft er veel sneeuw gevallen 
te Parijs.

In China is er opstand, ’t is een generaal 
Wie-Tei-Tu die het ministerie wilt dwingen zijn 
ontslag te geven. Er worden Conferenties en 
bonden opgericht en ’t en heeft nog nooit meer 
revolutie en opstand in de lucht gehangen dan 
nu, den een, en betrouw^ den anderen niet 
en daarmede is het ook van langs om slechter.

— In Brazilien heeft men eene radium-mijn 
gevonden. Het is eene vrouw die dit land door
reisde die er de ontdekking van gedaan heeft.

Uit den lande.
Het schijnt dat Hubert (lib.) minister van 

Kunsten en Wetenschappen zou heengaan. Hij 
komt overal moeilijkheden tegen, zelfs van 
wegens zijn eigen partij.

—• Een m iljoen per dag . De nieuwe
overdragstaks, de kleine belasting van een frank 
per 100 fr. zal 1 .000.000 (n meer per dag 

opbrengen. De fiscus had met die nieuwe 

belasting slechts eene opbrengst van 200 m il
joen per jaar voorzien, maar, na zes weken 

toepassing van de taks, bestätigt men dat zij 

meer dan 365 miljoen zal opbrengen.

— Nog geen Schepencollegie te Leuven !
Daar is geen overeenkomst onder de verschil- 

lige gekozene gemeenteraadsleden. Dat is voor

zeker een eenig geval in Belgie.

— Nieuwjaargiften voor den Paus Men

kan zijn inschrijving zenden aan M. Leo Mallié 
Sekretaris, i5o Belliardstraat, Brussel (Post- 

checks, n. 3 8 2 7 9 .

— De stad Brussel gaat eene leening aan 
gaan van 125 millioen gevende een intrest van 
5 per honderd terugbetaalbaar in 5 jaar.

— M. Cam. Deneckere, notaris ter residentie 
van Moorslede en sedert den oorlog te Rous- 
selare verblijvende, is Maandag laatst in zijn 
kantoor doodgevallen van zijn stoel, ten gevolge 
van een hartaderbreuk, toen hij bezig was 
met een akt te schrijven.

— Donderdag was het hier zoo sleerig met 
die regen, dooi en vost die er op volgde dat 
voor de begravtng van Mme De Coene-Mortier 
men verplicht is geweest een corbillard te vragen 
te Meenen om het lijk naar de kerk en ’t kerkhof 
te voeren. Er was zeer veel volk in de begra
ving en ’t zou er voorzeker nog veel meer 
geweest zijn had het zulk geen slecht gaan ge
weest.

— De Griep wordt algemeen en den een en 
en den anderen is er nog al fel door aangedaan. 
Geheele huishoudens liggen met de griep. Te 
Ronse, Audenaerde en omliggende gemeenten 
zijn in vele plaatsen de scholen gesloten.

Het Kollegie van Avelghem is gesloten ten
gevolge der griep. Leeraars en leerlingen zijn 
bijna allen aangedaan van die ziekte.

— Te Courcelles in ’t Walenland speelde een 
jongen van 8 1/2 j. met vaders geweer, hij wist 
niet dat het geladen was. ’t Schot gaat af en 
zijn speelmakker valt dood ten gronde.

— Te St Gilles (Waes) hebben stoutmoedige 
dieven bij de Burgemeester 22 schoone hennen 
gestolen. Moeten ze durven of niet ??

Eene internationale dievenbende ontdekt. — 
Het Belgisch gerecht samen met het Hollandsch 
en Duitsch is oezig met eene zaak te onder
zoeken over eene welingerichte dievenbende die 
bij de wagons koopwaren stool bij middel 
van valsche vrachtbrieven en ze naar eene 
andere bestemming deed vervoeren.

De prijs der boter dezer weak was te Diks- 
muide 10 50 à 12 fr. ; te Kortrijk 12.00 fr. ; 
te Rousselare 12.00 à 12.50.

Den invoer van Hollandsche en Denemarksche 
boter doet nog afslag voorzien.

INGELM CJNSTEF.
Het gemeentebestuur heeft tot Secretaris 

aangesteld M. Jules Vanneste, bediende van 

den Burgerstand.

AriDOYE. ,
Laffe aanranding. — Vrijdagavond waren 

* drie mannen te Ardove aan het kaartspelen 

voor groote geldsommen. Op zeker oogenblik 

ontstond twist wegens de winst en de genaamde 
Van Rijckeghem, die veel won, vertrok, ach

tervolgd door zijne speelgenooten. Deze rand- 

' l̂ rn. hsin aan en na hem bewusteloos geslagen 

ruim 1000 frank inhield. De rekels Populier 

en Mortier werden Zaterdag aangehouden.

Het Familiestemrâcht in aaniocht.
In F ran krijk  zal de vader van fa m ilie  welhaast 
esn bijvoegelijke stem hebben voor ieder kind

De kommissie van algemeen stemrecht in de 
Fransche Kamer heeft den 15 December met 
algemeene stemmen het verslag aangenomen 
van M. Roulleaux-Dugage, vertegenwoordiger 
der Orne, waarbij hij besluit tot de aanne
ming van het familiestemrecht.

Dat is een triomf voor het Verbond der
talrijke huisgezinnen en voor de kongressen
der talrijke geboorten, opvolgentlijb gehouden 
te Nancy, Rouen, Rijsel en nog onlangs te 
Bordeaux en die het familiestemrecht aan het
foofd hunner eischen hadden.

Volgens M. Roulleaux-Dugage zou aan eiken 
tuisvader een getal stemmen gegeven worden 
dat overeenkomt met het getal kinderen welke 
lij heeft.

De verslaggever zegt : Frankrijk is omringd 
loor landen welke gedurig hunne bevolking 
:ien toenemen, terwijl Frankrijk zelf, met schrik, 
dk jaar in getalsterkte afneemt. Dat is de dood 
n ’t verschiet !

Er moet tegenvergift gebruikt worden ; de 
ijd is uit der drogredenen, er is maar een 
niddel Frankrijk voor de toekomst te redden 
m dat zijn de kinderen !

H. PAUS BENEDICTUS XV, in stervensgevaar.
Z H. de PAUS, is sedert eenige dagen 

<rg aangedaan van de griep en eene long- 
msteking. Gisteren op verzoek van Zijne 
leiligheid de Paus zelve wierden hem de 
Ratste H T  Sïcrauïnten tO ï^eJieni. Zijn 
iezondheidsstaat zou volgens de geneesheeren 
ils hopeloos mogen » aanschouwd worden.

De Bisschoppen van Belgie hebben aan al 
<e geloQvigen bijzondere gebeden voorenge- 
chreven.

STERFGEVAL.
Te Brugge is overleden den Z. E. Heer 

)ejaegher Kanonik, boekkeurder en visitator 
er kloosters. Hij wierd geboren te Oost-Roose- 
teke den 14 November 1858 Over eenige 
agen kwam hij nog naar Iseghem om de 
foffessing bij te wonen van eene religieuze.

Ouders weest maar bezorgd over uwe kin

deren, nauwelijks 21 jaar oud trekken zij er 
van onder en laten u in eene doodelijke on
gerustheid over hun lot, terwijl zij in eene 

groote stad op hun gemak leven.

E e n  la a g h a r t ig e  d e u g n ie t . —
In den nacht tusschen Zondag en Maandag, 

rond 2 ure, hoorde vrouw Verhoeye, weduwe 
met zeven kinderen, wonende de « Winkel- 

hoek », N° 2 4 7 , een verdacht gerucht in haren 
geitenstal. — Zij stond op en wekre haren 

achttienjarigen zoon. Beiden gingen naar den 

geitenstal toe, waar zij eenen kerel verrasten 
die uit den stal kwam gesprongen en vrouw 
Verhoeye omver wierp.

De zoon echter, had de kans den onge- 

wenschten bezoeker het aardappelmesje waar
mede hij zich gewapend had in den rug te 

planten ; waarop de nachtelijke bezoeker, 

waarschijnlijk met het mes in den rug, de 
vlucht nam over de velden.

’s Anderendaags diende de wed. Verhoeye 

klacht in bij de politie, die dadelijk een neerstig 

onderzoek instelde, en er reeds in gelukt is 

den dader te ontdekken, die ziende dat er 

voor hem geen uitkomen aan was, eindigde 
met bekentenissen af te leggen. Het is zekere 

Robert V. 41 jaar oud en wonende zelfde 
wijk.

D ie v e n . — Donderdag heeft eene bende 
dieven getracht de hennen te stelen bij Meu- 

risse aan de Winkelhoek, ze wierden op tijd 

verjaagd door de bewoners van den huize.

— Verleden Zaterdag wierd een kind door een 

auto overreden aan 't Klo jster der Paters 

Capucienen. Gelukkig het heeft slechts on

beduidende verwondingen ontvangen.

Ons Gildeleven.
BURGERSBOND.

Maandag avond greep dus het feest plaats, 

gegeven doir den Burgersbond. D j feestzial van 

de congregatie, die voor die gelegenheid met 

wat planten en laurieren opgesmukt werd, 

was bezet door een talrijk publiek. De sym

phonie opende het feest met twee stukken ’t geen 

een aangename stemming verwekte in de zaal. 

Daarop verscheen onze zanger. De menschen 
keken nieuwsgierig als wilden ze zeggen : 

wat zal die nu uitmaten. Maar aanstonds zagen 

en hoorden zij genoeg dat Mijnheer Speekaert 
een kluchtzanger is van eersten rang. Ook 

had hij een ongehoord succes zoodanig dat, 

na zijn eerste liedje, de zaal reels aan ’t toe

juichen ging van zoohaast hij zijn aangezicht 

toonde. M. Speekaert is onbetaalbiar in zijn
m im ik e . B ijz a n d e r—biiszal__hart__b i i ,, m »t— « _ E W
iioeiije » « Mijn Kuphrasie » « D j  Omnibus »

«Pakt nog eentje » enz. Enfin ze waren al 

schoon, zijn liedjes, en hij zong er zoo wat 

J4 . Wat er toch gelachen werd ! Een bewijs 
dat de menschen er hier deugd in vonden, 

t is dat na t laatste liedje er niemand opstond 

om te vertrekken miar de ginschï z u l  den 
zanger terugriep. t Was echter genoeg voor nu,
’t zou voor een n uste keer zija,

Als afwisseling hoorden wij eenige stukjes 
van de symphonie alsook een solo voor viool 

door M. Vandewalle en een voor kleine fluit 
door M. Hoornaert ’t was puik. Het bestuur 

van den Burgersbond bedankte al die Heeren 
voor hun welwillende medehulp en hoopt in 
t vervolg nog op h 3n te mogan rekinen.

Het bestuur is ook gelukkig te bestätigen 
dat dit feestje zoo goei in d ïn  sirmk ffeval- 
len is.

Als t mogelijk is wordt

STADSNIEUW S.
Z i j  is  n ie t  d o o d . — In ons nummer

vn verleden Zaterdag hebben wij de verdwijning 
U de ouderlijke woning vermeld van Julia 

likimpe, Gentstraat alhier. De openbare mee- 

mg verwachtte eene ongelukkige ontknooping, 
dch zie, na neerstige opzoekingen is de plaatse- 

lke politie er in gelukt het meisje terug te 

viden in een logisthuis te Ryssel...,

c .. - - er nog wel een
feestje gegeven. Dat de leden ondertusschen 
door raad en daad meehelpen aan den bloei 

van den Burgersbond voor ’t bij wonen van 
vergadering ’t aanwerven van nieuwe leden 

t helpen inrichten en ontwikkelen van nuttire 
werkingen, in den schoot van den bond, wat 
alles veel kan bijdragen tot zedelijk en stof
felijk welzijn der burgerij.

Voor de Werklieden.

Zondag 22 dezer, om 4 ure in het Gilden- 
huis, vergadering voor den V R O U W E N B O N D . 

We rekenen op den ijver der wij kosteressen’ 
opdat de vergadering zejr talrijk weze.

Kaïhalieke Vlairnscha Vrouwenbond.

a I*111 zu^en er regelmatig twee maan- 
dçhjksche vergaderingen plaats hebben in de zaal 
der Jongelingen-Congregatie. De eerste verga
dering op Dinsdag 7 Februari om 6 ure stift

genoodlgd S vrouwen en meisjes worden uit- 

Voor de Boeren.

Dinsdag toekomende, tusschen 1 en 3 uur 
namiddag levering van eiers voor de leden 

Rousselarestraat n. 84. Men gelieve er op te 
letten dat men in orde zij.

— Woensdag 25" dezer zal te 2 u, i 5 m 

de laatste les over Veeverbetering gegeven 
worden door den Heer Sioen, veearts. Tezel- 
vertijde zullen de noodige schikkingen genomen 

worden voor den Veebond, voor het loopende 
jaar. r

Boomteel tkring.
Z o n d a g  2 2  J a n u a r i - o m  3  u r e  

stipt namiddag, in het lokaal Damberd : LES

enschutsw erk^ ^  d*n peereboom aan mur*n



Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN :

Henri Gryspeerdt, zv. Francis en Bertha 
Vanthournout, Mandelstraat io . — André Nuyt- 

tens, zv. Camiel en Octavie Devos. Trienhoek.

— André Vannenus, z v  Aloise en Lutgarde 
Meeschaert, Rousselarestraat 2 1 1 .

STERFGEVALLEN :

Constantinus Labeeuw, 71 j. W r Rigole 

Maria, Winkelhoek. — Marie Vuylsteke, 65 j. 
dv. Xaverius en Pelagia Debusschere, Rous

selarestraat 3g. — Remi Schacht, 8 m. zv. 

Henri en Leonie Parmentier, Krekelstr. 2 9 5 .
— Juliana Mortier, 69 j. echt. Decoene Paul 

Gr. Markt, 1 1 . — Oscar Couckhuyt, i3 j. 
zv. Hilonius en Elisa Dedeyne, Kotje 2 1 4 .— 

Petrus Werbrouck, 77 j. zv. Petrus en Sophia 

Parmentier, Gentstr, 9 1 . — Henricus Beeuw- 

saert, 83 j. W r Theresia Vanloo en Nathalie 

Vansteenkiste,- Gentstr. 9 1 . — Godelieve Cor- 
nillie, 1 j. dv. Camiel en Rachelle Vander- 

perre, Kruisstraat 1 7 . — Petrus Braeckeveldt 
84 j. W r Theresia Plets, Gentstr. 9 1 . — 

Eug. Vansteenkiste, 72 j. echt. Marie Picavet, 
Papestr. 7 .

HUWELIJKEN:

Declercq Jules, schoenm. 24 j. en Helena 
Capelle, klakkenmaakst. 24 j. — Missiaen 

Jean, Vlasb. 3i j. en Laura Leenknecht, 
naaister, 32 j.

STAD ISE G H E M .

B E R I C H T .
Het Collegie van Burgemeester en Schepenen 

der Stad Iseghem,

Maakt de belanghebbenden kenbaar dat een 
onderzoek van Comodo en Incommodo geopend 

is, nopens het besluit genomen door den Ge

meenteraad in zitting van i5 Januari laatst, 

eene gemeentebelasting leggende voor de jaren 

1922 en 1923 : 

i° Op het leuren.

2° Op de personen die openbare vermake

lijkheden bijwonen

3° Op de pianos, harmoniums, orgels, or

chestrions.

4 ° Op de balcons, logias, spions, zonne

blinden, réklaamborden en bedrijfsaanwijzingen 
leunbaren voor winkelvensters, huisdorpels en 

onrechtmatig gebruik der voetpaden of open

baren weg.

Afschrift van gemeld besluit ligt ter inzage 

van eenieder, in het gemeentesecretariaat alhier.

Degenen die vermeenen tegen de daarstel- 

ling dezer belastingen, eenige bedenkingen of 

tegenspraak te moeten doen, worden uitge- 
noodigd dezelve schriftelijk in te zenden bij 

het Stadsbestier, binnen de vijftien dagen, 

te rekenen van heden.

Iseghem, den 14 Januari 1 9 2 2 .

Bij bevel :

De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen,

A. Werbrouck. C. Staes.

STAD ISEGHEM

B E R I C H T
Er wordt aan de belanghebbenden bekend 

gemaakt dat er, ten gevolge van ontvangen 
klachten, en ten einde de veiligheid van het 
verkeer te verzekeren, het voortaan verboden is :

1. De St P ie ters traat in te rijden m et voertu i
gen komende u itd e  M eanenstraat, K o rtrijks traat 
of Papestraat.

2. De Droogen Janstraat in te rijden m et voer
tuigen komende u it de K o rtrijks traat.

Iseghem, den 20 Januari 1922.

De Burgemeester,

C. STAES.

Het Vlaamsche lied 1 Binst de lange win
teravonden ’t huis in den familiekring moet 
ons Vlaamsche volk het Vlaamsche lied zingen. 
Er is keus van honderden liederen in « De 
Vlaamsche Zange? (4 deelen) », te verkrijgen 
ten bureele van de gazette « De Iseqhemnaar » 
Roeselarestaat, 97, Iseghem.

Wie in korten tijd  Fransch w il leeren zonder 
m eester, kan dit bij middel van het boek 
« Da Franssha Taal ». Dit boekwerk is zoo
danig geschikt dat eenieder fransch kan leeren 
lezen, schrijven en spreken in zeer korten tijd. 
De manier van uitspreien der Fransche woorden 
en zinsneden is er klaar en duidelijk in uit
eengedaan, hetgene alle gemak bijbrengt tot 
het aanleeren van spreken en schrij,ven der 
tale. Ook zijn deze boekdeelen door al die 
ze kennen hoogst naar weerde geschat om 
hunne praktische wijze van onderricht. Door 
denzelfden schrijver ook te bekomen boeken 
voor ’t aanleeren der Engelscheen Duitsche taal, 
alsook eene machtige verzameling van opstellen 
voor Vlaamsche en Fransche briefwisseling, 
smeekschriften enz

Dit alles te verkrijgen ten bureele van 
« De Iseqhemnaar »,Roeselarestraat,97 Iseghem.

Om u it gemeenzaamheid te  scheiden.

Over te nemen 

eene Stoomborstelfabriek
(m et M ekanieke en e lektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge. Voor alle 

inlichtingen zich wenden tot den Heer Alois 
T IM PER M A N , te Iseghem, of schrijven onder 

de letters PA'X - postliggende te Brugge.

Kantoor der Registratie, Rousselare.

O PE N B A R E  V E R K O O P IN G  ter plaats 

op 1 FEBRUARI 1922, om 9 ure ’s morgens

van eene ontredderde

LOCOMOBIEL
staande op de werkplaatsen der H H . V U Y L 
STEKE G E B R O E D E R S , Rousselarestraat, 

26-2 8 , te Iseghem Komptante betaling. Kosten 

10 0/0 . Te bezichtigen 's Maandags van 8 tot 12 u. 

den 3o en 3i Januari van 8 tot 12 ure en 

van 14 tot 16 ure.

M E N  V RA A G T  te koopen per occasie 

de boekwerken van Conscience en Snieders. 

Zich te bevragen ten bureele.

slapeloosheid—Zenuwachtigheid 
en Dyspepsie.

O u d e  strijder, d a n k  a a n  d e  Dr. C a s s e l l ’s  T a b le t t e n  
v in d t  k r a c h t  e n  g o e d e  g e z o n d h e id  t e r u g .

■»

AI. Evan Hughes, 37, Jaines-sireet, Wrexham, 
zegt : “ De Dr. Cassjell’s Tabletten hebben mij 
genezen, ctón wanneer geen ander geneesmiddel 
niet ééne werking verschafte. Ik was in 
veldtocht toen ik ziek wierd, de geneesheeren 
zonden m ij naar het hospitaal als neurasthenie 
lijdende; ik wierd vreeselijk zwak en zoo 
zeniïwachtig dat ik m ij niet sul houden kon.
In plaats te slapen, beweegde ik mij uien lang 
in m ijn bed; ik had gt-ene eetlust meer, zoodat 
ik erg vermagerde. Ik wierd moedeloos 
vreesde alléén te zijn, eindelijk was mij:. 
gaii.5i‘h -lichaam verslapt.

“ Na eenige maanden verblijf in het hospitaa 
zond men m ij als invalide soldaat naar mijne 
woonste terug; ik was dan eene ware 
menschelijke vod. Ik beproefde alle soorten 
van geneesmiddelen, maar niet ééne verbeterde 
mijnen toestand dan den dag waar ik de Dr.
Cassell’s Tabletten innam. N*a eenige dosis 
genomen te hebben, voelde ik mij veel bet-er 
en weldra was ik genezen. Heden ben ik in

Dr. Cassel
T a b l e t t e n

goede gezondheid.

P R I J S  3  F R  EN  

7 .5 0 F R .

(het groot 
model bevat 
drie m a a l  het 
kleine' Ver 
kocht door de 
apotheken in  
alle werelddee- 
len. Vraag de 
Dr. Cas sell’s 
T ab  letten en 
woigerd a d e  
namaking.

Universeel familie geneesmiddel tegen :

i e n i i  w a f  m a t t i n g  S l a p e l o o s h e i d  

2 & r ju . v z w a k h e id  B i o e d ^ e o r e k  
^ e n u w o n s t e k i n g  Siechte rp ij« v e r*e « r  

N e u r a s t h e n i e  U i t p u t t i n g

Hartkloppingen
L e v e ; i s a im a l t i ? i g  

I  l e n u w a c i i t i g h e i d  

Nierenziekte

Te kcnp te Is 

VERHAMME.

B ijz o n d e rs  a a nb e vo le n  a a n  de voedende m oeders en  a an  
de pe rsonen  a ie  de k r it is c h e  t i jd v a k k e n  v an  h e t leven  
d o o rg a an . D o k te r  C asse ll’s Co., L td ., M an ch e s te r , E n g la n d  
A lg e m e e n  de po t voor B e lg ie  e n  h e t G roo t H erfa*«]om :

M a l t o n  l . o u l«  S a n d e r s ,  22, R u e  d e  l a  G ia o iO r e ,  B r u s s e l .

î^ ism  'ïij d î i  Apjt'iïker LXL'iVW S, 2, Brugstraat 

Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 5 3 J

N E E M T  T W E E  

T A B L E T T E N

bij het slapen 
gaan en ge zult 
bemerken hoe 
goed ge slapen 
zult; \n?rvol”d 
en ge zult wel 
dra de vreugde 
kennen kracht 
en gezondheid 
te bezitten.
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Uit te r hand te  koop een schoon en geriefe
lijk  WOONHUIS met schuurken en stalling en 
44 aren GO centiaren allerbeste zaailand, schoone 
fruitboomen enz. dit alles gestaan en gelegen te 
Iseghem langst den steenweg van Iseghem naar 
Lendelede, wijk Winkelhoek, op 25 minuten van 
de Kerk. Gebruikt door J. De ßackere. Voor alle, 
verdere inlichtingen en voorwaarden, zich te 
wenden bij Jules Windels, Slabbaardstraat, 7'.), 
Iseghem.

Uit te r hand te  koap GERIEFLIJKE TW EE
WOONST m et land en bouwgrond, groot G9 a .: 
8 ca., staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, bij den Viervveg. — Oamiddelijke 
in genottredinif. —  Zich te wenden : We Ch. 
Sintobin-Mestdagh, Marktstraat, 4, Iseghem.

Te koop een Moteur Gaz-Panvre
van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p. 

Inlichtingen ten bureele van ’t blad

] V I e n  V r a a g t
HOUTORAAIER bij Valère Bourez-Kesteloot 
Borstelfabrikant Iseghem

Morgen Z O N D A G  22 Januari 1922

Groote Prijskamp op den 
B ILLARD TOULET

ter herberg DRINKHUIS, Zegeplaats.

—  25 Fr. Vooruit, inleggeld erbij —

W ie  Geld
noodig- h e e ft  om  te b o u w e n  o f  h u iz e n  

te koopen , w ende  z ic h  i n  v o lle  v e r 

t r o u w e n  to t

A L F O N S  D E V O S
1 0 ,  T R A P S 1  R A A T .  1 0

B R U S S E L . .
JLeeningen op H y p o th e e k .  •— V erze 

k e r in g e n .  — V o ls tre k te  g e h e im h o u d in g  

v e rze k e rd .

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

Henri Ghekiere-Dejonghe
M aneghenstraat, 123, ISEGHEM

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

M A RK T PR IJZEN .
KORTRIJK 10 Jan. — Haver, 70 tot 73 

peerdebuonen, 76 tot 00; aardappelen, 35 à 40 
Boter 12,5 0 t'r. dek ; eieren ’t stuk, 0,70-0,75 
koolzaa iolie, 000 tot 000; lijnzaadolie, 90 tot 
95 ; koolzaad 000 tot 000 ; lijnzaad, 90 tot 
95 ; koolzäadkoeken, tot 50 ; lijnzaadkoekeD 
7cS ; sodanitraat. 7J.OO ; ammoniak, 95.00 
snikerij, 103 tot 00 ; duivenboonen, 000 tot 000 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

Boek- en Steendrukkerij —  Papierhandel

J. DE BUSSCHERE-BONTE
R o u s s e l a r e s t r a a t , 9 7 ,  I S E G H E M .

----  OUD HUIS J. DOOM S =  GESTICHT IN 1870

m
Pracht en gewoon werk 

Affichen met plans voor verköopingen 

Programma’s voor Feesten 

Facturen, Memorandums 

Hoofden van Brieven, Enveloppen 

Spijskaarten, Trouwbrieven, Rouwbrieven 

Doodsanctjes met portretten, enz.

Alle slach van Etiquetten voor W ijnen,

Likeuren, Chocolat, Chicorei, Tabak, enz.

FABRIEK VAN PAPIEREN ZAKKEN MET EN m m  F IR M Ü
BUREEL EN SCHOOLGERIEF 

GROOTE KEUS VAN REGISTERS, MEMENTO’S EN BRIEVENKOPP1JBOEKEN 

E m b a lla g e  p a p ie r , F a n ta is ie  a r t ik e le n , M a ro q u in e r ie .

Technisch Bureel W. VERCOUTERE
18, Veldstraat, 18, GËXT

TELEFOON : S u u r  :22 9 6 8 (7"12 ’ H "18 ^  Telegramadres : BETARYIÉ. Gent.

Studie van gebouwen in gewapend beton 
N ij verheidsgebou wen. 

Yzerconstruotie. Leiding van zulkdanige warken.
Expertise en onderzoek van materialen.

Voor haaren Baiiwmesters 8n A a i.ien ers  voorontwerpen zonder verbinding.
Technisch-bestuurder : Raadqevend-lntjenieur :

3. M. da NOIOYH Civiel Ingenieur A. I. G. Hoogleeraar MAGNEL

Waderlaadsclie T e a ta s te l l in g  der S o m p e r h e i l .  Gent 1921 : GOJDSN IÜ D A U H

Filiaal : 5, de Péljchystraat, te ISËG1IEM. Tefefoon, l i  

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

CRÉDI T FONGIER D A N S E R S
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 .000

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.50 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %
3 op driem aandelijksche rekeningen 4.00 »/„
3» op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 ° o 
4« op jaarliiksche rekeningen 4.50 °/0

a a n k o o p  en VERKOOP Yaa Fransch, Reisch en Amerikaaasch 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 SC H O TTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef S P IN C E M A IL L E  dokter in geneeskunde Rumbeke,
Euqène VEftHAM M E dokter in geneeskunde Iseghem

B. Spaarkas :
1° op zich t 4 00°/°
2° op term ijn  van een jaa r 4 .50  °/(’
Langer te rm ijn  volgens overeenkom st.

VERWARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A lle slach van huizen A.utoffène-Soudure

IN STELL ATI EN BADEN EN S TO R TB A D E N

W e r k h u i z e n  D E L t C O U R T ,  44, Z ü i d l a a n ,  B r a s s e l
T e le p h o n e  5 5 5 4 .  Plans, bestek en inlichtingen worden op aanvraag kosteloos gegeven.



TU i t  t e r  h a n d  t o  k o o p  :

Twee schoone 
aaneenpalende onlangs nieuwgebouwde 

W OONHUIZEN met koetspoort en magazijn.
Zich te wenden bij Ver Eecke-Vermeulen, van 

den Bögaerdelaan, 3, Iseghem.

Jules PATTYiV-PARMENTIER
G entstraat, 52, ISEGHEM

gewezen werkman bij D ésiré S cheldeman-Dc 

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

Genadige prijzen. — Trouwe bediening.

U I T  T E R  H A N D  T E  K O O P
een groot

WOONHUIS met HOF
kunnende dienen voor W NKEL

Ge'egei in de < ï 3 U S S £ U R £ S m U ,  181
Zich te bevragen bij A. PARMENTIER, 

Molenstraat, n. 4.

U i t  t e r  l i a n d  t e  k o o p

m  N lf iQW figXAAITB WOONHUIZEN
m et medegaande erve 

gelegen te  I3ES.4EM, K o rtrijks traat.
Voor alle inlichtingen zich te wenden bij den 
Heer Notaris Vaniem oorte le .

UIT TER HAND TE KOOP

2  W O O N H U IZ E N
i>i Jâ Stadsstraat te IS E u H tM

Zich ta bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.

Doctor H. Van Quaethem

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

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 25, ISEGrHEM.

Verkoop van alle slach van kleederstoffen aan 
zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
coupons eu andere oliegoederen.

MOEDEBS vooralleer aankoopeu te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe
OOK VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde Haring

Dij M . T A H B 6 T L E H - T A H B S S I Ê H -
16, W ijngaardstraat, (ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

Ä. OeYos-Pillef)
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 13 0 ,  ISEGHEM.
—  Téléphoon 86 —

Regalmatigen Wekelijkschen 

VERVOERD IENST  OP GENT.

VERTREK iedere WOENSDAG voormiddag 
te 10 ure u it ISEGHEM. 

VERTREK u it GENT den DONDERDAG 
m ittag , standplaats Hstal Picardiën tegen de 
Koornmarkt.

Men aan/eer Jt groote en kleine vrachten, 
alsoo'< bestellingen voor de tusschengemeenten. 

REGELMATIGE TROUWE -  —

-  -  E V ZEKERE BED IEN IN G  

MATIGE P R IJZE N .

Corsets op Maat.
Het alomgekend Huis HIMPE-VROMAN die 

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

Benevens Goede Corsets op maat gemaakt 
en naar de beste en laatste modellen kan men 
oolc ten mijnen huize bekomen alle slach van 
w itg ie  I, zooals m ans- en ^rouwhemden, lakens, 
c a o ïn -c im ts  a r m s ,  roks, schoone w erkers- 
k iis tu in sn , éc iarp en , baaien, onJerbroeks, 
enz enz.

Goed en verzorgd naaiwerk. 

TROUW E BEDIENING EN VASTE PRIJS.

HIMPE-VROMAN.

G E W A A R B O R G D  G E W A P E N D  B E T O N

Gepreste Cimentbuizen op alle wijden 

CITERNS en BEIRPUTTEN van gelijk welken inhoud
S T E E N  P U T B U I Z E N ,  E N Z .

flmand D e n y s - J l o e h e p i e d
D w eersstraat,  17, I S E G H E M

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

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de 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 oewaard 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, 
douölé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle coocurentieën 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 WOEKEKPBIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus juinellen, longues-vues, barometers en kunsto*gen; 
Specialiteit van thermometers voor broeirnachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz ..

GERVni* HOST reist niet maar, djeh is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zoon 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed. op ons adres :

Germain Hoet-Anns, St Amandstraat 8. tegen de Noordstraat, Rousselare.
Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking.

C E S  P I L U L E S
N E  CONTIENNENT  AUCUN O P IA C É  . NXRCOTIQUÏ. OVS ÏCASO'*. 

E L L E S  S O N T  MßßUTEMEJiT » N O P F E N S W Î .S  

M Ê M E  P O U R  L E S  PERSONNGS LE PU3S DÊUCXTC.S

Trar.oe bec.

Pilules pour les Reins et Ia Vessie,
Ces pilules agissent également sur le (oie.

Elles ne sont véritables qu'accompagnées de cette signature,

(Z rC '.
Croydon, London, Eng.

COPVRiCMT ft CG»

was voldoende voor dejen legeren
M. Remy Tresignies, verzekerd stellig dat eene enkele flesch vol

doende was om geheel zijne nierziekten te genezen. Hij is verzekerd 
dat degeno die lijden van nier- of blaasdriften, vnu welke natuur ze 
ook zijn, kunnen eene onmiddelijke verzachting bekomen. Wanneer 
gij de pillen de Witt neemt, bemerkt gij eenige uren nadien, dut uw 
water modderig en blauwaelitig is. Dit geval is een bewijs dat de 
pillen omniddelijk hunne werking voortbrengen, door liet reinigen 
van elke ploei der nieren en der blaas, en wanneer de onzuiverheden 
zullen weggedreven zijn, moogt ge verzekerd zijn van uwe genezing.

M. Rein y Tresignies van Gammerages schrijft :
« Ik heb het plezier u te doen kennen of beter n te bedanken. 

j> voor het geneesmiddel « De Witt Pillen » waarvan eene enkele flesch 
» voldoende is geweest om me gansch te genezen van de drift aan welke ik 
» leed.

» Sinds meer dan één jaar, leed ik van rheumatism« der maag en 
» nieren (nieren of rug) en dank aan dat hiergenoemde geneesmiddel,
» ben ik gansch genezen.

» Om u mijne dankbaarheid te bewijzen, laat ik u toe van mijnen 
» naam gebruik te maken en hem te doen kennen. »

Indien gij onmiddelijk uitdagen wilt hebben, neemt

D e  W i t t ’ s
Nieren & B la a s  Pillen

De Baste Remedie in de Wereld voor

R u g p ijn , 
Verm oeidheid, 
M eeste vo rm en  van  
B laa* A an d o e n in g

R he um a tie k , B laasontstek ing ,

H e up  J ic h t , S teen in  de  B laas ,

Lenden  J ic h t , G ravee l,
Z w a k k e  R ug , J ic h t ,

De Pillen De Wilt zijn Ie koop in alle bijzondere apotheken, aan 
den prijs van 5  f r a n k  de kleine fleseh en f r .  7 . 5 0  de groote flesch, 
welke 2 1/2 maal den inhoud der kleine bevat.

Wanneer gij eenige moeilijkheden liebt om u de och Ie Pillen De,\\ ilt 
nan te schaffen! zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, ver
meerderd met 05 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De 
W it t  &. C°, ru e  de la G la c iè re ,  2 2 ,  te  B ru s s e l ,  en de verzending zal 
oogenblikkelijk door den apotheker uwer streek gedaan worden.

Verkooht t? I i t jh itn , bj V i- h iü tiu , 13 Mirctstriat ; Wyffels, 53, Marktstraat; Laleman, 2, Brugatr.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking
S P E C I A L I T E I T  V A N  T A N D E N  O P  G O U D

volgens deliaUte uitvinding (zonder phat) 

----- Herstellen van Gebitten enz. ■ — —

BERICHT : O n  aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 

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

van nu af te raadplegen zijn den Dins Jag en ItfjansJag van iedere week b ij M . P ierre  

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

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.

SP jE D IG E  EN  TROUWE BEDIEN ING . 

In ’t  groot en in ’t  klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D ï. PELICH YSTRAAT, 12, I Ç r p u C M
roclit o vor Sl Lliloniuskuik

HUIS VAN VERTROUWEN.

•I. V. I n I :i ntl (* «rli t* in - lï t* li imjIio
Groote Markt, 2 I ,  ISEGHEM .

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

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

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers.

A. Lambert-Werbrouck
0. L. Vrouw straat, ISEGHEM

beveelt 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 onderleier en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

TE BEKOMEN B[J

Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meifbels, Vitreaux, 
Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SP IEG ELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

(Téléphone 506)

Ateliers Électro-Mécaniques

A. E. M . C.
Rue das Horticulteurs 

=  C O U R T R A I  ----------

A te l ie r s  de C o n s tr u c t io n  

A p p a r e i l la g e  h a u te  et basse  te n s io n  

T ra n s fo r m a te u r s  
C a b in e s  a é r ie n n e  et

P o s te s  de t r a n s fo r m a t io n  

I n s t a l la t i o n s  
B j b i n z j j  en to u s  g e n re s

h a u te  et basse  te n s io n  
M o te u r s  — C o m m u ta tr ic e s

— A c c u m u la te u r s  etc.

RÉPARATION REBOBINAGE
VENTE. ACHAT. ÉCHANGE.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables 

vo9r H aere i ,  Dam ei e i Kinders.
V o o r  D a m î a l v a n  a f  4 5  P x *  

IN  SATIJN 125 FR. EN  MEER.

In wolle Ghabardine 8 8  FY.
TROUWc BEDIENING.

JANSSEN’S Gazusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM .

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SE YN AE VE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEG-HEM.

Java Stark -  Dabb *1 Sfcerk 
W estm inster Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale.

V  <3 r l i o 3 p  v a n  W i j n e n

HANDEL in K 0 L E N .

Pianolessen ten huize
Zich wendïii bij

Etienne Vankeirsbilck, te Cachte.n


