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Hel Kongres van den iiilra r .
Verleden week werd te Brussel een kongres 

over den uitvoer gehouden. Daar men niet kan 
uitvoeren als er geene voortbrengselen gemaakt 
worden, was dat kongres eigenlijk een kongres 
over den toestand onzer nijverheid en een on
derzoek naar de middelen om de voortbrengst,

dus de nijverheid — te bevorderen.

: . In de eerste afdeeling werd gewezen op de 
noodzakelijkheid de technische verbetering, 
door vakonderwijs te bevorderen en op de 
noodwendigheid der voortbrengers van dezelfde 
artikelen, zich te vereenigen om de vreemde 
mededingers het hoofd te bieden door vermin
dering der vervoer- en ruchtbaarheidskosten.

De tweede afdeeling handelde over de nood
zakelijkheid Belgische koopvaardlijnen op zee 
te hebben, en de tusschenkomst van den Staat 
bij het stichten en onderhouden dier lijnen.

In de derde afdeeling werd gesproken over 
het onvoldoende getal Belgische Banken in 
in den vreemde. Er zijn nog zeer vele landen 
waar geene Belgische Banken zijn, en daar 
waar er bestaan geven ze geen genoegzaam 
krediet aan den uitvoerhandel

In de vierde afdeeling handelde men, onder 
voorzitterschap van den heer Anseele, over de 
betrekkingen tusschen patroons en werklieden.

De bespreking was levendig, en gezien hare 
belangrijkheid, werd ze ook Zaterdag namiddag 
voortgezet, toen de andere afdeelingen reeds 
hun werk hadden afredaan

In de algemeene vergadering van Zondag 
werden door den heer Van Langenhove, hoog- 
leeraar te Brussel, de besluiten der vierde 
afdeeling voorgedragen.

Daarin werden leerrijke dingen gezegd, zie
hier :

De kwestie van den uitvoer is eene kwestie 
van leven of dood voor Belgie

Belgie moet in den vreemde levensmiddelen 
halen voor zijne bevolking en de grondstoffen 
voor zijne nijverheid. Het moet dat alles betalen 
met het geld dat het maakt van de voorbrengse- 
len die het in deft vreemde verkoopt — dus 
uitvoert.

Twee groote groepen hebben bijzonder be
lang in den voorspoed van den uitvoer : deze 
die in de nijverheid 4 miljards franks besteed 
hebben, en deze der loontrekkende werkers die
3 miljards franks loon per jaar uit de nijverheid 
trekken.

De vierde afdeeling, werklieden en patroons, 
is éénparig om te zeggen, dat om den uitvoer 
te bevorderen de nijverheidswerktuigen moeten 
verbeterd worden en het vakonderwijs uitgebreid

Zij is nog eenparig om te zeggen dat de 
opofferingen welke de huidige ekonomische 
krisis vanwerkgeversen loontrekkenden vereischt 
wederkeerig moeten zijn.

Zij herkent ook eenparig dat de vermindering 
van den voortbrengstprijs eene der hoofdver- 
eischten is voor de uitbreiding van den uitvoer.

Van den eenen kant zetten de nijveraars 
op dat gebied de overgangstoepassing vooruit 
van beperking van den 8urenregel, in de nij
verheden waar de onderbrekingen die zich in 
het werk voordoen en het verbruik van beweeg
kracht het toelaten en voor zooveel dat de 
voorwaarden der mededinging het vereischen.

Zij vragen ook aan de werkliedensyndikaten 
aan de patroonssyndikaten hnnne medewerking 
en hunne ondervinding te verleenen, met het 
doel de inrichting der nijverheidsgestichten te 
verbeteren alsook de verbetering der betuiging 
op wetenschappelijke wijze.

In bijkomende orde, vragen zij dat de werk- 
lieden-inrichting door hare samenwerking met
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de Syndikaten van andere landen het zoo aan 
boord leggen dat de nationale nijverheid, voor 
wat de werkvoorwaarden betreft niet plotselings 
geplaatst worde in eenen ongunstigen toestand 
jegens I.hare] mededingers.

Van den anderen kant verklaren de loon
trekkende werklieden door den mond van hunne 
meest gezaghebbende vertegenwoordigers een
parig genegen te zijn, al hunne krachten te 
besteden aan de ontwikkeling van den uitvoer, 
waarvan zij het opperste belang erkennen. Ze 
zijn bereid de algeheele medewerking te ver
leenen, die hun gevraagd wordt. Deze mede
werking schijnt hun echter maar mogelijk dan 
mits zekere konditiën.

Geene vermindering mag gebracht worden 
aan de hervormingen door de werkende^ klas 
bekomen, en in de eerste plaats niet aan het 
stelsel van den «Surendag dat de wet'ingesteld 
heeft ; de invloed van deze hervormingen door 
op den voortbrengstprijs is ten andere gering, 
indien men hem vergelijkt met dezen welke 
de verbeteringen medebrengen aan de inrichting 
en de werkingen der ondernemingen toegebracht.

De medewerking welke men voorstelt moet 
plaats hebben op den voet van volkomene ge
lijkheid.

Het is volgens dat beginsel dat de organis
men zullen moeten ingericht worden die na het 
kongres de toapassing te ondernemen der maat
regelen,welke van aard zijn den uitvoer te bevor
deren.

Men stelt namelijk in deze orde van gedachten 
voor, dat, met het oog op de ekonomische uit
breiding, de eendracht van allen verwezentlijkt 
worde in den schoot der uitvoerkommissiën, 
in welke de afgevaardigden zouden bijeenkomen 
der voortbrengers, der werklieden en der tus- 
schenpersonen van den uitvoer, onder voorbe
houd dat de afgevaardigden van patronen en 
werklieden er in gelijk getal zijn.

De afgevaardigden der loontrekkende werk
lieden eischen ten slotte voor de werkende 
klas een recht van meezeggenschap en van 
toezicht op de werking van den uitlandschen 
handel alsoov op de voortbrengst der waren 
voor den uitvoer bestemd, en men drukt den 
wensch uit dat de standregelen die dat recht 
en zijne praktische toepassing vaststellen in 
den kortst mogelijken tijd bestudeerd worden.

Ingezien het allergrootste belang der voor
waarden van vervoer, voor den uitvoer wordt 
aangedrongen op de spoedige verwezenlijking 
der nijverheidsuitbating der Staatsspoorwegen.

Bij deze besluiten is eene dagorde gevoegd 
van de werklieden afgevaardigden, luidendeals 
volgt :
«De werklieden-afgevaardigden der 4“ afdeeling, 

de 8 urenwet aanziende als bepaald aangenomen 
vragen dat de 4e afdeeling, rekening houdende 
van dezen nieuwen toestand, de kwestiën zou 
bestudeeren welke aan de dagorde staan, zich 
aldus schikkende naar de ingevingen, vervat 
in de vragenlijst, overhandigd aan den voor
zitter der maatschappijen van ingenieurs op 15 
Februari 1921.

De werklieden-afgevaardigden der 4e afdeeling 
nemen akte van het verlangen, eenparig uitge
drukt, door de vertegenwoordigers der werk
liedeninrichtingen en in dezer naam, uit alle 
kracht mede te werken tot eene krachtige en 
gezonde uitbreiding van onzen uitvoer, en 
meenen. dat, volgens alle billijkheid deze me
dewerking, aan de werkende klas een recht van 
meezeggenschap en toezicht moet verzekeren 
op de werking van onzen buitenlandschen 
handel alsook op de fabrikatie der produkten 
voor den uitvoer bestemd.

Het is wenschelijk dat de inrichting van dat 
recht bestudeerd worde zoo spoedig mogelijk 
en dat men er de praktische vormen van toe
passing van vaststelle.

De werklieden-afgevaardigden der 4C afdeeling 
drukken den wensch uit dat voortaan de werk- 
lieden-klas vertegenwoordigd weze in de officieele 
kommissiën die zich bezig houden met den 
uitlandschen handel in dezelfde voorwaarden en 
op dezelfde wijze als de afgevaardigden der 
nijveraars bankiers en handelaars. »

De heer Carlier, voorzitter van het algemeen 
nijverheidskomiteit, maakte voorbehoud nopens 
deze nota.

De heer De Brouckère drukte zijn spijt uit 
dat zoo weinig vertegenwoordigers der patroons 
de besprekingen der 4e afdeeling hebben bij
gewoond.

De heer Cooreman, voorzitter der algemeene 
vergadering, bracht hulde aan den geest welke 
de besprekingen der vierde afdeeling bezield 
heeft.

De Eerw. Pater Rutten vroeg de spoedige 
bijeenroeping van de gemengde kommissiën, 
waar het verlangen van medewerking tusschen 
patroons en werklieden zich nog meer zal be- 

I vestigen.

Die samenwerking is alleen bij machte eene 
nationale ramp te voorkomen.

Met eenige woorden van dank hief de heer 
Cooreman de zitting om 12 ure.

ie van
De Konferentie werd samengeroepen om de 

orde en ruste in Europa te herstellen. Duit
schers en Russsen vroegen om er ook deel aan 
te nemen, en hunne rechtzinnige (/ !) zienswijze 
over ’t herstel van vrede en overeenkomst 
vooren te leggen. Er wierd daarin toegestemd 
en ze kwamen dus naar Genua. Sedert die 
kerels in de Konferentie zetelen is alles juist 
omgekeerd. Het verdrag van Versailles en Cannes 
wordt door hen over ’t hoofd gezien. Hoe 
langer de Konferentie duurt hoe meer zij schijnt 
op eene topping voor Belgie uit te draaien.

Om aan het 3 overwonnen Duitschland dat 
ons vier jaar uitgeplunderd heeft te behagen, 
hadden reeds onze Bondgenooten te Versailles 
zes of zeven milliard Duitsche Marken voor 
rekening gelaten■ Gij ziet van hier welk een 
verlies voor Belgie zooveel milliard Marken die 
wij van den Duitsch aan 1.25 fr. betaald 
hebben en die heden 3 of 4 centiemen weerd 
zijn.

Reeds had men ons in vorige Konferentien 
veel te kort gedaan, en van de 35 milliards 
die de Duitschers ons moeten betalen zullen 
wij mogen van geluk spreken indien wij daar 
ooit in klaar geraken.

Den eersten grooten tegenslag dien wij in 
den oorlog met de Duitschers hadden, was het 
hoogverraad der Russen die zich aan de Duit
schers overgaven.

Sedert is in dit land het bolchevisme ontstaan, 
en in de macht gevallen, van Lenine, Trotsky 
en hun aanhangers. Deze loochenen nu alle 
schulden en slaan de goederen aan, zelve deze 
in den vreemde toebehoorend, om er nationale 
goederen van te maken.

De waarheid is datjde Konferentie van Genua 
tot nu toe schier eene triomf is voor den 
Duitschen vijand en de Russische Bolchevisten, 
en dit door de zwakheid en oneenighëid der 
Bondgenooten.

De Russen eischen den finantieelen steun 
der Bondgenooten, de Duitschers willen de 
herziening van het vredestraktaat, zoo niet, 
staan zij door hun onderling militair verbond 
tegen ons, als een dreigend gevaar voor een 
nieuwen oorlog.

Van den anderen kant zijn de Bondgenooten 
uit jaloerschheid tegen malkaar opgejaagd, in 
de hoop eenig (profijt te trekken uit de nijver
heid, landbouw, enz.... welke in Rusland" zal 
herleven.

Eenerzijds staan Lloyd George, en Schranzer 
England en Italie om toegevingen te doen aan 
de Russen, zelve op ekonomisch gebied, onder 
opzicht der grondbeginselen nopens den bij
zonderen eigendom. Tot de laatste dagen 
bleven Frankrijk en Belgie rotsvast op het 
terrein van ’t programma van Cannes. Thans 
scheen het dat Barthou de Fransche vertegen
woordiger daarop zou toegeven, en Belgie zelve 
in den steek laten, zoo men hier verder zal zien.

M. Jaspar w eigert de het document
van de Russen te  onderteekenen

M. Theunis had Maandag morgend herhaalde 
telefonische gesprekken met M. Jaspar.

De experten waren op dat oogenblik verga
derd en bespraken de mogelijkheid van een 
akkoord met de Russen.

De Russen zouden aanvaarden, van de goederen 
aan de Bondgenooten toebehoorende, terug te

geven. “ voor zooveel zulks hun mogelijk zou 
wezen ».

M. Theunis berichtte aan M . Jaspar dat hij 
zich bij den tekst mocht aansluiten mits bij
voeging van het woordje « matériellement » — 
(in werkelijkheid), ’t Is te zeggen dat Belgie 
volstrekt weigert aan te nemen, dat de bol
chevisten hun « waardelooze bons » zouden in 
de hand stoppen, in de plaats van de goederen 
en werktuigen in Rusland die aan onze land- 
genooten toebehooren.

Het voorstel-van M. Jaspar werd ter stemming 
gelegd. De Engelsche en de Italianen stemden 
er tegen en de Belgische motie werd door 
« NIEMAND » gesteund ! !

M. Theunis opnieuw in gemeenschap gesteld 
met M. Jaspar, gaf aan onzen minister van 
buitenlandsche zaken de aanwijzing van bij zijn 
standpunt te blijven, in weerwil van alles

De namiddagzitting der Russische subkom- 
missie duurde van 4 t?t 7 ure.

Het onderzoek van de artikels betrekkelijk 
de private eigendommen, door M-Jaspar voor
gesteld, niet aangenomen zijnde, heeft de Bel
gische minister van buitenlandsche zaken, het 
dokument niet geteekend.

M. Barthou gaf zijne goedkeuring onder 
voorbehoud van goedkeuring der Fransche 
regeering.

Daarmede zat Belgie in de zak. Dat zijn al 
die goede en trouwe Alliés, van binst, en na 
den oorlog, die de Belgsche natie tot in de 
wolken ophemelden en bij de eerste gelegen
heid de beste ons in de zak draaien. Zijt te 
betrouwen en betrouwt niemand zegt ’t oud 
vlaamsch spreekwoord en ’t en is nog nooit 
meer waar geweest dan den dag van heden.

De kwestie die alles overheerscht is het 
behoud der Fransch Engelsche overeenkomst. 
Het groot gevaar ligt in een afzonderlijk ak
koord tusschen Lloyd George en de Russen. 
Engeland heeft vooral zijn noodzakelijken uitvoer 
in ’t oog, doch in plaats van daartoe het doel
matig middel te gebruiken de verlaging van 
het pond sterling tot zijnen normalen koers van
25 fr. te brengen, zoekt het tot zijn doel te 
komen, ten nadeele der schadeherstellingen en 
alzoo Belgie en Frankrijk in de zak te draaien. 

(O la perfide Albion)

Uit de Fransche gazetten kan men opmaken 
dat Barthou zelve zou afgekeurd zijn in zijn 
eigen land. .Hij reisde Woensdag terug naar 
Parijs waar hij een onderhoud had met M. 
Poincarré.

Volgens het schijnt zou England gereed zijn 
eenige geldelijke voordeelen aan Frankrijk te 
geven ten einde eene overeenkomst met de 
Russen te kunnen treffen. Van den anderen 
kant zou Lloyd George verklaard hebben dat 
zoo hij tot geene gezamentlijke overeenkomst 
komt England afzonderlijk een akkoord met 
de Russen zou sluiten ten einde de talrijke 
werkeloozen die in England zijn, werk te kunnen 
verschaffen.

In den loop zijner voorstellingen in de 
Kommissie der experten, betreffende de Bel
gische belangen in Rusland, legde M. jaspar 
er nadruk op hoe Belgie immers de beste ge
steltenissen heeft getoond, voor de medewerking 
aan de heropbeuring van Rusland.

Belgie is genegen om van het internationaal 
Consortium deel te maken, door kredieten te 
helpen geven voor den heropbouw en het 
herstel van Rusland. Daar vooren wierden reeds 
250 millioen frank vroeger gestemd voor de re

geering.

M Jaspar steunde verders op de aanzienlijke 
belangen der Belgen in. Rusland, en de nood
zakelijkheid van het opnieuw in werking stellen 
der Belgische ondernemingen in dit land.
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Ziehier waarin volgens het ministerie van 
Butenlandsche Zaken de Belgische ondernemingen 
in Rusland bestaan

Koolmijnen en metaalnijverheid 57 onderne
mingen, werkhuizen en gietoveng 16, spiegel 
en glasnijverheid 15, openbare diensten, trams 
en ijzerenwegen 13, enz. enz.

Voor den oorlog waren er in Rusland ver
schillige duizenden Belgen waaronder ingenieurs, 
meestergasten, werklieden, enz.

Het is dus noodig dat vooreerst, al wat de 
Belgen bezaten in Rusland voor 1914 hun 
terug gegeven worde in vollen eigendom. Dan 
zullen de werkhuizen heropend worden en alles 
wederom tot den vooroorlogschen staat van 
werkzaamheden komen.

Met dit te vragen zegt M. Jaspar blijven wij 
bij de bepalingen van het Verdrag van Cannes. 
Wordt ons die waarborg niet gegeven dan 
zal niemand zijn geld voor het herstel van 
Rusland wagen.

Nog over de Yerbindiog der 
Leievaart met de Noordzee.

Tijdens de onderhandelingen welke de ver
tegenwoordigers van den Cercle Industriel 
van Rousselare gehad hebben met den Heer 
Minister van Openbare werken werd nog over 
’t volgende gesproken.

1. Nu dat het verbreeden van het bestaande 
kanaal, Rousselare, Iseghem, iDgelmunster, 
Oyghem besloten is, ware het niet mogelijk 
de zeer belangrijke gemeenten Thielt en Meu- 
lebeke door een vaart te verbinden aan  dezen 
van Rousselare-Oyghem.

2. De gemeente Thorhout zou slechts 1500 
meters zou afgewijderd zijn van het kanaal 
Roussselare-Brugge, ware het niet mogelijk 
deze belangrijke plaatselijkheid van West- 
Vlaanderen ook door een waterweg te ver
binden met het kanaal Rousselare-Brugge. Deze 
twee punten zijn natuurlijk maar ontwerpen, 
die dienen grondig bestudeert te worden, onder 
opzicht, van de mogelijkheid van het uitvoeren, 
en de opbrengst der besteedde kapitalen in 
verband met de geldelijke sacrificiën die zouden 
moeten gedaaii worden tot het uitvoeren dezer 
werken.

Het ware dus noodig om de mogelijkheid er 
van te bewijzen dat de gemeenten Thielt, Meu- 
lebeke en Thorhout eene ernstige documentatie 
opmaken, om met cijfers, van in en uitvoer 
der koopwaren en handelsprodukten, vast te 
stellen wat de opbrengst van vervoer zou kunnen 
zijn.

Voor wat. Iseghem betreff, ware er voordeel 
in gelegen dat de tramlijn Wevelghem-Wyn- 
kel St Eloi in verbinding kwame met de loskaai 
der vaart, en dit in ’t belang zelve der zuider
lijke gemeenten Wynkel St Eloi, Oucker e, Rol- 
Ïeghem-Capelle, enz. De gemeentebesturen van 
elke belanghebbende plaatselijkheid zouden hier
over nuttige inlichtingen kunnen bezorgen aan de 
Cercle Industriel van Rousselare. Een gemengd 
comiteit waarin de verschillige belanghebbende 
gemeenten zouden in vertegenwoordigd zijn, 
zou moeten met eenheid en kracht samen werken 
om de uitvoering er van te bekomen in voor
uitzicht den groei en bloei van handel en 
nijverheid in onze omstreken.

Achtergelaten Duitsche munitie
Toen ze Belgie voor altijd (? « adju >• zeg

den lieten de Duitschers hier zoo wat 125.000 
ton munitie achter. Dit, gevaarlijk tuigje lag 
ofwel in depots ofwel in barakken, of ook nog 
in open lucht. In het deel van ons land, aan 
het Belgisch leger voorbehouden, waren 130 zul-- 
ke depots. Bovendien stonden 14,000 wagons, 
met munitie geladen, op onze spoorlijnen en 
groote hoeveelheden springstoffen waren onder- 
dompeld geworden in onze vaarten rivieren en 
vijvers. Duizende afgeschoten, en niet ontplofte 
granaten, staken in den grond.

Men kan daaruit opmaken hoe zwaar, en tevens 
ook gevaarlijk, het werk van den Herinzame- 
lingsdienst was.

Het moeilijkste werk was het vernielen der 
gasgranaten. Z’in zee werpen, daaraan kon niet 
worden gedacht, de Noordzee is te ondiep ; Z’in 
den grond begraven, daar viel nog min aan te 
denken, want de vloeistoffen die de gasgrana
ten bevatten hadden zich kunnen verspreiden, 
de waterbronnen besmetten en aldus vergiftigin
gen verwekken.

Op de 125,000 ton achtergelaten munitie^ wer
den tot hiertoe 66 000 ton door ontploffing ver
nietigd en 27.0>>0 ton werden losgevezen. Dit 
laatste werk levert een groot, gevaar op.

Er blijven nog zoo wat 30.000 ton munitie, 
een beetje overal in onze verwoeste gewesten 
verspreid, te vernielen.

Ruim 1.200 werden aan de vernielingswerken 
gebezigd: 8 8 , vonden er den dood, 148 werden 
erg gekwetst en 150 door gassen vergiftigd.

A lle r h a n d e  N ie u w s .
Brugge. — De H . Bloedprocessie die Maan

dag 8 Mei uitgaat, zal opgeluisterd worden door 
de tegenwoordigheid van Z. Exc. Mgr. Nicotra, 
nuncius te Brussel, en HH. DD. HH. Seghers 
en prins de Crooy, bisschoppen van Gent en 
Doornijk. Met Mgr de Bisschop van Brugge zul
len zij in plechtgewaad de onschatbare relikwie 
des Zaligmakers volgen triomfantelijk midden de 
troepen der bezettiug door de oude Brugsche 
stede rondgedragen.

De toebereidselen voor deze reusachtige pro- 
cesie waar een 3000-tal personen, aan deelne
men, zijn in gansch de stad'ten volle aan gang.
In alle kerken is men koorstachtig in de weer 
voor de samenstelling der'groepen. Het bijbelsch 
gedeelte, de bijzonderste gebeurtenissen van het 
leven Onzes Heeren verbeeldend, zal dit jaar 
uitzonderlijk aantrekkelijk zijn, daar het aan
zienlijk vermeerderd is en de voornaamste groep
— de zegevierende intrede van Jezus te Jeru
salem — midden het zingende en jubelende volk 
verdubbeld is.

Een 40-tal bijzondere treinen zijn 8 Mei door 
het bestuur der Staatspoorwegen ingericht, be
nevens trams, stoombooten, enz. De processie

gaat uit ten 1 1  ure na de pontifikale hoogmis 
in de hoofdkerk welke zal gecelebreerd worden 
door Z. Ecx. de Nuncius van Brussel.

Langemarck. — Ontploffing van obussen. — 
Een jongeling van .'!0 jaren zekeren l’attyn 

van Langemarck ging op het Iront om obus
koppen te zoeken. Hij had zegde hij een vol
ledige kennis om deze af te draaien zonder 
het minste gevaar. Nu Dinsdag hoorden werk
lieden, die aan ’t bouwen van een huis waren 
eene geweldige ontploffing. In den noenstond 
gingen zij zien in de richting alwaar zij de 
ontploffing gehoord hadden en vorden er een 
persoon gansch in stukken geslegen door de 
ontploffiug van een obus Van hetgeen er is 
gevonden geweest van zijn lichaam werd naar 
’t gemeentehuis gebracht en door zijn broeder 
erkend.

Rousselare. — Eenige personen waren naar 
het hanengevecht geweest. Van hanengevecht 
ging men over tot me'nschengevecht en de partij 
eindigde met de gendarmen die de kerels in 
’t drooge staken. Het gerecht zal een onder
zoek instellen over ’t hanengevecht, en ’t rnen- 
schengevecht die er op volgde.

WAPENDEPOT TE BERLIjN ONTDEKT
Een \yapen- en munitiedepot werd in den kel

der van een gebouw uit Schmargendorff ( voor
stad van Berlijn ) ontdekt. Er bevonden zich 
daar 400 karabijnen, 133 kisten granaathülzen,
17 kisten granaten, 20,000 geweerkardoezeu, en 
eene kist benoodigheden voor mitrailjeuzen. Alles 
werd aangeslagen. Men vermoedt dat er nog 
meer gebouwen zijn waar wapens en munitie 
verdoken gehouden worden.

D R IE  K IN D E R E N  V E R S M A C H T
te  St JANS MOLENBEEK.

Verleden week hebben wij in ons weekblad 
in ’t korte verhaald, het schrikkelijk drama 
die in deze gemeente is voorgevallen terwijl 
moeder naar de schouwburg was.

Ziehier wat wij dienaangaande lezen bij een 
confrater :

“ De plaats der moeder ,
Het staat in de dagbladen, zwart op wit, 

het gruwelijkste drama dat men zich ook 
maar voorstellen kan : « Een vader doodt zijne 
drie kinderen. »

Bedronken en levensmoede, opent hij de 
gasbuis en de kinderen worden een tijd later 
verstikt gevonden in hun bed.

De onmensch was nog niet dood, men is 
er in gelukt hem tot het leven terug te roepen.

En de moeder ? Was moeder niet daar om 
de onschuldige slachtoffers onder hare bescher
ming te nemen en te verdedigen ? Wel neen, 
de dagbladen geven naderen uitleg : « De 
moeder was, dien avond, naar den schouwburg 
gegaan. . »

Moeder ver van huis... Vader dronken en 
de kinders zonder toezicht of steun, worden 
in de armen van den dood geworpen. 

Moeders, moeders, het weze u eene les !

* *

Onze moderne vrouwen zijn veel te dikwijls 
uithuizig. De kinderen worden aanzien als 
* lastpotten », en als mevrouwtje maar even 
de kans klaar ziet om het kind aan vreemde 
zorgen over te laten, dan gaat ze naar schouw
burg of cinema.

Uwe verantwoordelijkheid, vrouwen, is zeer 
groot ! God schenkt u de kinderen als een 
heilig pand, dat ge met al de zorgen van 
uw teeder moederhert omringen moet 

Indien gij, uit noodzakelijkheid, u van huis 
verwijderen moet, geeft ze dan enkel over in 
vertrouwbare handen.

Het ongehoordste is echter toch wel dees : 
de kinderen alleen laten, om zelf de vermaken 
na te jagen !

Die ongelukkige moeder is zwaar, zwaar 
gestraft om hare groote nalatigheid. Zeker, zoo 
had ze het niet verwacht, en hare kinderen 
waren niet meer zoo klein en hulpbehoevend. 
En toch... het allerschrikkelijkste is geschied : 
ze zijn dood 1 

Indien de moeder thuis ware geweest, dan, 
ja, dan ware het waarschijnlijk toch niet ge
beurd.

** *

Moeders, terwijl gij gretig de ingebeelde, 
en zoo vaak nietsbeduidende verhalen volgt in 
cinema, en tranen wegvaagt om het lijden der 
voorgestelde helden, of uwen tijd verbeuzelt 
in de herberg, zitten uwe kinderen thuis naar 
u te verlangen, en lijden om uwe afwezigheid. 
En gelukkig nog, als er, bij uwe thuiskomst, 
geen lichamelijk kwaad te betreuren is.

Zedelijke verwoestingen zijn bijna altoos 
het gevolg van de menigvuldige afwezigheid 
der moeder.

De éénige, de ware plaats der moeder is 
thuis bij hare kinderen.

Drama te Antwerpen
Zondag voormiddag heeft Gaston Boutgeon, 

geboortig van Merxem, 24 jaar oud, die als 
vrijwilliger in Pebruarie van het leger was af
gekomen, en thans boodschapper in den winkel 
van M. Helders, Leopoldstraat, in eene vlaag 
van jaloerschheid op zijne vrouw Marie Joanna 
Bulens, 24 jaar oud, geschoten. Nevens baar 
lag haar kindje van 6 maandeu oud, te schreien.
De moeder der vrouw die op de schoten was toe
gesneld werd ook getroffen.

De man pleegde daarna zelfmoord.
Volgens de bestatigingen der geneesheeren 

moet de vrouw met haar kind op den schoot 
gezeten hebben, toen'de man haar poogde van 
kant te maken en langs achter vier schoten op I 
haar loste, die alle doel troffen Drie erVan dron
gen in den rug en een in het hoofd.

Beide slachtoffers werde.i nadat de z eerw. h. 
pastoor der H. Geestkerk, haar de II Olie had 
toegediend, naar het Saint Elisabethgasthuis ge
voerd, waar bij de jorgo vrouw de kogel kon 
verwijderd worden.

Het lijk van den moordenaar is naar het doo- 
denhuis der Korte Dijkstraat gevoerd.

De toestand der moeder is bevredigend.

S T A D S N I E U W S
Zitting van den Gemeenteraad I

Gisteren Vrijdag 5 Mei heeft de stedelijke 
Gemeenteraad samengekomen om 4 1/2 ure 
in de vergaderzaal ten Stadhuize. Aan ’t dag
orde stonden de volgende punten :

1. Aanveerding ontslag M me Wallaert als 
gemeenteraadslid.

2. Aanstelling plaatsvervanger. Eedaflegging.
3. Rekening Kerkfabriek St Hilonius 1921.
4. Belastingsreglement Karren, wagens enz. 

(Brief Gouverneur). Wijziging

5. Oorlogschade. — Verleenen toelating aan 
schepencollege om in rechte te verschijnen.

6. Werkmanswoningen.

IN GEHEIM E ZITTING.

7. Fonds der meest begaafden. Aanstelling 
van Kandidaten Schiftingscommissie.

8. Oninbare posten 192U. Belastingsrol op 
herbergen en honden.

Na lezing en goedkeuring van het verslag 
der vorige zitting wordt er overgegaan tot de 
aanveerding van het ontslag van Mevrouw 
Maria Wallaert en de aanstelling' als gemeen
teraadslid van haren opvolger M  Robert Gits.

Na den voorgeschreven eed te hebben af
gelegd wordt M. Gits door der. Voorzitter geluk 
gewenscht. Ik hoop zegt, de h;er Burgemeester, 
dat de bekwaamheid en de toewijding van 
M. Gits elkander zullen evenaren in de ver
vulling van de nieuwe taak die op zijne schouders 
geladen is, en dat ze mogen strekken ten bate 
van het gemeenebist.

M. Gits bedankt voor de welwillende woor
den van den Voorzitter en zegt dat zijne houding 
grootelijks zal afnaugen van deze zijner kollegas, 
maar dat hij niets beters wenscht dan mede 
te werken in ’t voordeel van de Stad.

De rekening der Kerkfabriek van St,Hilonius 
voor 1921 wordt, goedgekeurd met algemeene 
stemmen min twee onthoudingen, (socialisten)

Belastingsreglement op rij- en voertuigen.
— Eene kleine wijziging zonder belang, in de 
toepassing, voorgescheven door den heer Gou
verneur, wordt er aan toegebracht.

Verders geeft do gemeenteraad machtiging 
aan het Schepen kollege om in rechte te ver
schijnen tot het bekomen der vergoeding van 
de stadsoorlogschade.

Op voorstel van den Burgemeester stemt de 
raad een krediet van 10 0 ,0 0 0  frank voor het. 
lenigen van den woningnood, waarvan de aai.- 
veerding naderhand door den Gemeenteraad zal 
bepaald worden.

In geheime zitting wordt er' overgegaan tot 
de aanstelling der Kandidaten voor de schiftings- 
kommissie voor het fonds der meestbegaafden, 
en eene kommissie wordt aangesteld in den 
schoot van den Gemeenleraad voor het onder
zoeken der voorstellen gedaan tot het inrichten 
van een gasdienst, voor verwarmii g.

D e B a n k  v a n  K o r t r i j k
(oude bank Rousselare-Thielt) 

betaalt of koopt terug de SCHATKISTBONS OP 
6 MAANDEN zonder kosten en zonder eenig 
verlies.

Van nu af wórden inschrijvingen kosteloos 
aanveerd op de nieuwe Leening met PREMIEN 
der VERWOESTE STREK KN.

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN :

Margareta !>emau, dv. Cyriel et) Robertha Van- 
c 'illie. — Maria Vanhauwaert, dv. Robert en 
Margareta Leenknecht. — Marie-Therese Ver- 
cruyse, dv. Georges en' Alice Chappó — Elisa
beth Grillet, dv. Joseph en Marie Coopman. — 
Simonne Vandeputte, dv. Michel en Bertha Mis- 
tiaen.— AndreQuagebeur, zv Alberic en Mag
dalena Declercq. — Juliene Belaen, dv. Albert 
en Elvira Cortebost. — Michel Kesteloot, zv. 
Baudouin en Zosyina Maes.

STERFGEVALLEN :

Marie Vanhauwaert, 7d. dv. Philomin en Ra
chel Demeurisse. — Antoinette Brouekaert, lOm. 
dv, Florimond er. Julia Robert. — Roger Dewae
le. 8 tri. zv. Hubert, en Emma H"rrè. — Carniel 
N‘ ppe, 5w. zv. Camiel en Eue lia Hoornat rt.
— Barbara Maes, zb. dv. Const,antinus en Ro
salia Lambrecht.

HUWELIJKEN :

Amatus Surmont, wever, 25 j. en Marie Gal
lens. fabriekw. 21 j. — Jerome Vandenberghe, 
schoenfabt. 25j. en Maria Desmet, naaister 24 j.

Antwerpens Bouw- en Hypotheekbank
K0STEL00ZE inschrij ving op de Nieuwe 

Leening 5 0/0 der Verwoeste Gewesten, bij 
onzen Agent M. Achiel TANGHIi Geineente- 
Sefc re taris Emelghem.

M A RK T PR IJZEN

KORTRIJK 1 Mei — Haver. 05 tot 70 
peerdebooneu, 75 tot 00; aardappelen, 55 à (>0 
Boter 10,00-11,00 fr. dek : eieren 't stuk, 20-27 
koolzaadolie. 240 tot. 00O, lfinraadolie, 200 tot 
205 ; koolzaad 100 tot OOo : lijnzaad, 100 tot 
110; koolzaadkoeken, tot 50 ; lijnzaadkoeken 
80 ; sodanitraat, 76.S0 ; ammoniak, 104.00 
suikerii, OOOtot 00 ; duivenboonen, 105 tot. 000 
hooi. :’0 tot, 40; strooi, 7 tot 10.

J O SE P H  N A E R T
Groote M arkt, 19,

: : I S E G H E M .  : :

Qepot van alle slach van Machienoliën
SPEIALITEIT VAN 

Oliën voor Autos en Motocycletten 
WAGENVET, enz.

OPEN BARE V ERKOOPIN G  van een

H E E R E N H U I S
m et grooten Hof en Verandah 

te ISEGHEM. in de Brugstraat
«•

tusschen V a a rt en IJzerenw eg.

De Notaris Ü I B B I E G I C E R B  te Ise
ghem zal met tusschenkomst van den Notaris 
V ; i n c l o  M o o r t e l e  te Gent openbaar- 
lijk verkoopen :

S tad ISEGHEM , Sec/ie A.

Koop i — Een groot Heerenhuis, geheel onder 
kelder, met 5 plaatsen beneden, 6 plaatsen op 
't iste verdiep en badkamer mansarden, waterbak 
en leiding, electriek, koer en hof. gelegen te Iseghem, 
dicht bij de Statie, palende .oost .de Brugstraat. 
zuid en west aangelegde straten, noord de Heeren 
Rosseel en Paret sektie A nummers ex 2id en 21b 
groot 5 a 18 ca.

Koop 2. — Een perceel Hof, dienende voor Bouw
grond nummers ex 32d en 2id groot 2 a- 3i ca.

Koop 3.Ü— Een perceel Hof, dienende voor Bouw
grond, nummers ex 32d groot 2 a. 36.

Koop 4. — Een perceel Hof, dienende voor Bouw
grond nummer ex 32d groot 2 a- 46.

Koop 5. — Een perceel Hof, dienende voor Bouw
grond nummer ex 32d groot 2 a. iq ca.

Koop 6. — Een perceel Hof, dienende voor Bouw
grond, nummer ex 32d groot 2 a, 25 ca.

Koop 7. — Een perceel Hof dienende voor Bouw
grond, nummers ex 32d groot 2 a. 38 c.

Koop 8. — Een perceel Hof dienende voor 
Bouwgrond nummer ex 32d groot 3 a. 5 ca.

Koop 9. — Een perceel Hof dienende voor Bouw
grond nummer ex 32d groot 3 a- 58 ca.

Koop xo. — Een perceel Hof dienende voor 
Bouwgrond nummer ex 32d groot 2 a. 21 ca.

Koop n . — Een perceel Hof, dienende voor 
Bouwgrond nummer ex 32d groot 2 a. 21 ca.

De geheelen eigendom groot 3o a. 18 ca. vroeger 
bewoond door den Notaris VANDE MOORTELE 
en beschikbaar met 1 Juni 1922.

B ij samenvoeging gebracht op 81-000 fr.

B E S L IS S E N D E  T O E W IJ Z IN G  op Donderdag
18 M ei om 3 ure stipt in het « HOTEL ROYAL, 
Statieplaats, bewoond door de Wed. van Heer Joseph 
Strobbe.

U it ter hand te Koop

Een W O O N H U IS
met 43 aren 72 ca. land te ISEGHEM Mol 
straat. Voor alle inlichtingen zich te begeven 
Hondstraat 37, Iseghem

Gevraagd goede Manswerkers met de stek?
bij SCHELPE-CORTEVILLE

Gevraagd voor Borstelfabriek
REIZIGER voor gansch het land — Zich wenden 
tof. Gilbert Oeclerck, Ommegangstraat, Iseghem

Eene katholieke vlaamsche familie, wonende 
te Brussel, vraagt een kris te lijk  m eisje, van 20 
à 40 jaren , voor huiswerk. — Goed loon .— 
Schrijven ten bureele van ’t blad.

B o rs te ls
Een belangrijk huis van Brussel, zich uitslui

tend met den verkoop van borstels bezig houdend 
vraagt in betrekking te komen met een ernstig 
borstelfabrikant. — Zich wenden bij M. Gustaf 
Vander Pist, 84, Emile Feronstaaat, BRUSSEL 

' (Zuid).

Emiel Décru N ieuwstraat 18. vraagt METSERS 
aan 3 fr . per uur.

GEVRAAGD een zeer goede en bekwame 
BEDIENDE, kennende snehehrift, en sch rijf - 
machien. Aanbiedingen schriftelijk te doen ten 
bureele van ’ t blad.

Let op ! GRATIS van 13 Mei tot 20 Mei een 
pak blauwsel van allerbeste hoedanigheid aan 
ieder kooper van een blokje Drummer verf 
aan fr 1.25. Te verkrijken .Apotheker WYF
FELS, (iroote Markt,.

GEVRAAGD eene BOTTÏeNSTEKSTER goed op 
de hoogte van de i stiel. Standvastig werk het 
jaar door. Zeer goed loon. Zich t.e wenden 
bij M. HENRI DUTHOIT, Hl, Rue des Vosges, 
Roubaix.

Een BEKWAAM BEDIENDE hebbende zijn 
soldatendienst gedaan, vraagt plaats als bu- 
reelbeambte. Voor verdere inlichtingen zich te 
wenden ten bureele van ’t, blad.

Gevraagd bij Leon DRIESENS, Schoenfabrikant 
Melkmarktstraat, -5, Iseghem :

Goede Schoenmakers
voor doorgenaaide vrduwsçhoenen met houten lalons 

Standvastig werk. — Goeden loon.

Gevraagd voor BORóTELHOUTM AKERIJ 

Goede Toupiewerker
kunnende draaien. • Onnoodig zich aan te bieden 
zonder volle bekwaamheid. Hoogste loon.

bij  L. D EKEIR SSCHIETER-NAESSENS
Princessestraat, 56, Emelghem.

av.. ■

R u o ia H e k i i j d e r s !  
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RUMATIEK
W .  T U W  L. I J  H E N  W E Z E  I

De E L IX IR  P H IL IP  P A R T
verzekerd U de snelle \ 
on volkomende genezing

ALGEMEEN DEPOT VOOR BELGIË:

268, d’A v ro y la a n , L U IK  
on in alle goeden apotheken.
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STEENDRUKKERIJ 

PA IM ER II \NDEI-

De Basscbere-BontB
Rousselarestraat, 97

I S E G H E M

Oud huis J. DOOMS 

Gesticht in 18 7 0

Pracht- en gewoon werk 

Affichen met plans

voor verkoopingen 

Programma’s voor feesten 

Facturen, Memorandums 

Hoofden van brieven 

Enveloppen, Trouwbrieven 

Rouwbrieven, Doodsanctjes 

Alle slach van Etiquetten 

voor Wijnen, Likeuren, Chocolat, 
Suikerij, Tabak, enz.

Fabriek van PAPIEREN ZAKKEN
BUREEL- 

en SCH OOLGERIEF

WÊBÊÊm ŝ̂ '

Gedurende 8 jaren leed ik aan rugpijn
Mijnheer Boite Adhémar, Oude weg van Doorn ijk, Irehouwelz l>i.i 

A tli, schrijft ons :
* Sedert, acht jaren had ik pijnen in den rug eu somtijds was ik 

verplicht t’huis te blijven zoodanig ik leed. Na drie vierden van ten 
fleschje genomen te hebben ben ik gansch genezen, de slaapioosheid 
verdwenen en ik werk van ’s morgens tot ’s avonds zonder <lo minste 
pijnen te gevoelen. Ik  dank Uomdat gij mij van die schrikkelijke pijnen 
verlost hebt. »

Het getuigschrift verschaft door Mijnheer Boîte Adhémar is een 
zinnebeeldig l»wijs van hetgeen er gezegd wordt van het genezen 
vermogen der Pillen De Witt. Dien man heeft gedurig een omloop 
van 8 jaren ernstig gelijdt en somtijds was hij verplicht t'hui* te 
blijven door zijne hevige pijnen. De Pillen De W itt hebben hem gene
zen Hij werkt dagelijks en voelt geen enkel pijn meer waarvan hij 
voortijds leedt. De Pillen De W itt brengen aanstonds hunne uitwer
kingen voort, de drie vierden van een fleschje waren voldoende om deze 
man te genezen.

Indieu gij onmiddelijk uitdagen witt hebben, neemt

N IER  & BLAAS PILLEN
De Beite Remedie in de Wereld voor

Rheumatiek, 
Heup Jicht, 
Lenden Jicht, 
Zwakke Rug,

Blaasontsteking. 
Steen in de Blaax, 
Graveel,
Jicht,

Rugpijn,
Vermoeidheid, 
Meeste vormen van 
Blaas Aandoening.

De Pillen De Witt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, aan 
den p r ijs  van 5 frank de kleine flesch en fr. 7 .50  de groote- flesch, 
w e lk e  2 1/2 maal den inhoud der kleine bevat.

Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echte Pillen De AV itt 
a an  te schaffen, zend rechtstreeks liet bedrag uwer bestelling, ver
m ein  d e r d  met 65 centiemen voor verzending*! o ten aan ET. C. De 
Witt &. C". rue de la Glacière, 2 2 , te Brussel, en de  v e r z ’u d iu g  /.al 
oogenblikkelijk door deu apotheker uwer streek gedaan worden.

Verkocht te Iseghem , bij V erh am m e, 13, Marktstraat ; W yffels, 53 

5A.arktatraat ; LaJeman, 2, Brugatr.__________________________

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

S P E C IA L IT E IT  VAN T A N D E N  O P GOUD
volgens de laatste uitvinding (zonder plaat 

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

Mijn Kindje Was Van Eene 
■ Uiterste Zwakheid

Het kon niet de minste beweging doen.
De Dr. Cassells’s Tabletten hebben het de gezondheid terug gegeven.

M evrouw  C. Rogers, 89, George Street, 

P on typoo l, M on ., zeg t:— “ De Dr. Cassell’s 

T ab le tten  hebben  een w onder gedaan m et 

m i jn  zoontje  te genezen d ie  van  k inde rve r

la m m in g  leed en zoodan ig  verm agerde dat ik 

dachte  h i j  g ing  sterven. H i j  h a d  pas veer

tien m a and e n  toen de p i jn  begon en weldra 
was h i j  van  eene u iterste zw akte ; h i j  kon n ie t 

ééne beweging: doen. De b u ik h o o p  deed hem  

vermageren zoodat er hem  n ie ts  b leef d an  de 

iilild e n  beenderen. A l wat h i j  n u tte  braakte 

h i j ;  de zw akhe id  m aakte  hem  b l in d ;  h ij 

t rrelijkte a a n  eene wassen pop.
“ Doch, op zekeren dag  h a d  ik he t ge luk  

van de D r. Gassell’s T ab le tten  te hooren 
spreken; o n m id d e li jk  deed ik ze, aan m ijn  
k in d je  in nem en . Verbeeld u  m ijn e  vreugde 

toen eenigen t ijd  nad ien  ik  bem erkte dat den 
toestand van  m ijn  jonge tje  licht, veranderde. 
Z ijn e  gezondhe id  verbeterde dan  v lug , h i j 
kreeg he t z ich t terug en w eldra was h ij 111 

; te k u n n e n  loopen. H eden  heeft h  ij twee, ja ren en haJlf, h i j  is in  vo lle  gezond
en vol k rach t, en m o ll ig  evenals een pouding.”
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P R I J S  3  F R  E N
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(h e t g r o o t  
model bevat
drie m aal bet 
k!eine> V e r
koen t door de 
apotheken i n 
alie werelddee- 
ler Vraag de 
Dr. C a s  sell’s 
T a b letten en 
wei jrerd a * 1 e 
nam ak ing .

Tabletten
Universeel fam ilie geneesmiddel tegen ;

Zftnuwaf matting Slapeloosheid Hartkloppingen
Zenuwzwakheid Sjoedseörek Levensafmatting
£e<i*iWonsteUinr Slecht a p jsver*ee‘ • oglen:iwacnt»iiu.ci 
Neurasthenie U itputting Nierenziekte

B i jz o n d e r s  a a n b e v o le n  a a n  de  v o e d e n ö e  m o e d e r s  en n a  o  
rie  p e r s o n e n  d ie  d e  k r i t i s c h e  t i j d v a k k e n  v a -  h e t  ! ' . < ; »  
d o o r g a a n .  D o k t e r  C a s s a i s  C o ., L t d . ,  M a n c h t s t - r ,  E n * is » w tt  
A lg e m e e n  d e p o ï  v o o r  B e lg ie  « n  h e t  G r t io '  ie/:.. ,, u-

N E E M T  T W E E  
T A B L E T T E N .

hij het fllapen 
gaan en gé zult 
bemerken hoe 
goer se slapen 

il vervolgd 
ö ge zu lt wel

dra de vreugde 

kènrien kracr.t 
eu gezondheid 

te h» zitten
M a is o n  L o u is  S a n d e r s ,  2 2 ,  R u e  de  la  G la c iè r e ,  B r u s s e l .*

Te koop te Iseghem bij den Apotheker ' LALEMAN, 2, Brugstraa* 

VERHAMME, Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.
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BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor DELCROIX en IE D M »  IVI O  R E L .
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensdag van iedere week bij M. Pierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM. ____________

TE KOOP onlangs nieuwe toupie, tafel 900 
X  800 mm. en zware langgatboorm achien in
goeden staat. Inlichtingen ten bureele van ’t blad.

T u r n e r s
voor uwe TURNOEFENINGEN koopt de schoenen 
met caoutchou zolon “  " W e l l c o m e  , ,
het best gekende en meest gewaardeerde merk 
der wereld. Ieder paar is gewaarborgd goed 
— alles eerste kwaliteit. — Zelfde artikel voor 
DAMEN en KINDEREN.

Ook te bekomen de Caoutchou zolen Wellcome 
Alles in ’t groot en ’t klein bij

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

UIT TER HAND TP. KOOP

1  W O O N H U I S
in de Statiestraat te ISEGHEM.

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER

Studie van den Notaris 
F * a u l  S c h o t t e  te Ingelmunster.

V rijdag  5  M ai 1922, om 3 ure namiddag « IN  
DEN  B EER  » bij Od. Soete te Ingelmunster 

IN S T E L  van

Eene W ERK M A N SW O N IN G
met 200 land te Ingelmunster, Lentakker.

Bewoond door H. Lioen zonder geschreven pacht. 
_______________ 1/2 oio Instelpenning._______________

Studie van den Notaris LE CORBESIER te 

Iseghem en SCHOTTE te Ingelmunster.

I.

Woensdag 17 M ei 1922 , om 3 ure namiddag in 
« D E  ZALM  » bij Cam. Demuynck te Ingelmunster. 

O VER LLA G  van

TW EE KLOEKE WOONHUIZEN
met 85 aren 40 ca land, aan de Potterie te Ingel
munster.

Bewoond door Alois Van Iseghem en A- Carpels 
i zonder geschreven pacht.

Samen ingesteld, 14.600 fr.

Studie van de Notaris I D e v o s  te Rumbeke.
IN S T E L  : Dinsdag 16 M ei 1922
O VER SLA G  : Dinsdag 3 0  M ei 1 9 2 2  telkens om 

drie ure namiddag ter herberg « IN  PATRIA  » 
Noordstraat, Rousselare van :

^ e n  H U IS  m e t L a n d
te CACHTEM, Krommestraat

groot 3i aren 63 ca.
Gebruikt door Casteleyn aan 200 fr. te jare zonder 

pachtvoorwaarden.
1/2 0/0 Instelpenning.

STUDIE VAN DE NOTARISSEN

SCHOTTE, te Ingelmunster 

en SNOECK, te Thielt.

Donderdag 11 Mei 1922, om 4 ure namiddag 
« Au Rivage » bij Karei Sabbe, te Ingelmunster

INSTEL van 

62 gansch nieuwe Woonhuizen
afhangen en land 

en eene p artij ZAAILAND van 40 aren
alles te INGELMUNSTER, bij de Iseghemsche 
steenweg, De huizen onbewoond en dadelijk be
schikbaar. Het land verpacht aan H. Dewulf tot 
1 October. —  1/2 ten honderd instelpenning.

U it te r hand te  koop. Vrij in 't korte, groot 
gemak van betaling, de herberg de BOSCH- 
MOLENS, groot 2004 vierk. meters waarvan 
184 vm. huis en magazijn, beste land omhaagd ; 
kan goedkoop veranderd worden in klein huis 
en groot met magazijn. Zich bevragen Markt
straat, 40, Iseghem.

Beste Zaailanden en meersch
in blok gelegen te ISEGHEM, tusschen Bosch- 
molens en Mol, samen groot 7 Ha. 34 a. 
beschikbaar met 1 Okt. aanstaande UIT TER 
HAND te koop, in blok of bij perceelen. Men 
wende zich tot M Joris Vandeputte, Zonne- 
bloemstraat, 15, Antwerpen.

U it te r hand te koop GERIEFLIJKE TW EE
WOONST m et land en bouwgrond, groot 69 a. 
8 ca., staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, bij den Vierweg. — Onmiddelijf-e 
in genottreding. — Zich te wenden : We 
Sintobin-Mestdagh, Marktstraat, 4, Iseghem.

S t M ic h e l S ig a re t te n
zijn goede Sigaretten

HUISt,VAN VERTROUWEN.

- S. H O E T - H O E T  -
Gezichtkundige, 

de Pélichystraat 38 ISEGHEM
B rillen , P in ce-N ez, B arom etsrs  

Jumellen, V errekijk ers
Wij berichten het publiek dat de recepter d r 

Heeren Oogmeesters afgewerkt ,worden binnen < e 
48 uren. Mijne groote ondervinding gesteund -cp 
zeer uitgebreide kennissen vpu optiek stellen mij n̂ 
staat aan de verschillige gezichten, brillen te gev n 
die hunne oogen goed passen en eenen voorde) lig' n 
invloed uit oefenen op de oogen.

Let dus goed op gij die wilt eenen goeden biil 
hebben en wend 11 in volle vertrouwen ten n ijn< n 
huize.

HUIS VAN VERTROUWEN.

Jos. Vanlaijdeghem-Bebaefh !
tiruote Markt, 21, ISEGHEM.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voc r 
mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Witgoedartikelen
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. li. 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

CRÉDIT FONCIER D’ANVERS
H U L P H U IS  R o u s s e la re s tra a t,  2 5 , IS E G H E M .

8  0 0 0 . 0 0 0— Kapitaal 

B Spaarkas :
1° op zicht 4.OO7
2° op term ijn  van een jaa r 4 .50 °j
Langer te rm ijn  volgens overeenkom st.

Naamlooze Maatschappij

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

AANKOOP en VERKOOP Yan Fransch, Engelsch ea Ämerikaaasch Papiei
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 I V I E  te Isejhem
Leden : Paul SC H O TTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef S P IN C c M A IL L E  dokter in geneeskunde riumbeke,
Fuqène V E R H A M fIE  dokter in qerieeskunde Ispphem.

VERW ARM INGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABR IEK EN
A l l e  s l a c h  v a n  b u i z e n .  A . u t o f f è n e - S o u d u r e

INSTELL ATI EN BADEN EN STORTBADEN



HUIS

CORSETS

J. Vaûlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHUM.

A L L É É N  v e rk o o p  v a n  de 
b e k e n d e  C O R S E T S  m e rk

H D B
il

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 (jmentbuizen op alle wijden 

CITERNS en BEIHPUTTEN van gelijk welken inbond J
S T E E N P U T B U I Z E N ,  E N Z .

flmand Denys-f loehep ied f
Dweersstraat, 17, IS E G H E M  É

H . D J B  Overgroote keus en laatste nieuwigheden

aan prijzen buiten alle concurentie.BRUXELLES

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 
onmogelijk.

Om u it gemeenzaamheid te scheiden.
Over te nemen 

eene Stoomborstelfabriek
(m et M ekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge. Voor alle 
inlichtingen zich wenden tot den Heer ALoie 

T IM PER M A N , te Iseghem, of schrijven onders 
de letters PAX - postliggende te Brugge.

H O U T 
Het huis JULES OELSART van W aterm ael

bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbende 
dat bij hem alle slach van boomen te verkrijgen 
zijn alsook gezaagd hout zooals : beuken, ol
men, kerselaren, linden, erabels enz. Zware 
kastanjes en lindenboomen, eie n en beuken. 
Ook te koop groote hoeveelheden brandhout 
op wagon staties Merkem en Houthulst. Alsook 
225 Km. Wilgenhout aan 1.25 fr. de Km.

ELKEN V R IJD A G

S to k v is c h  en  M o lu w e
ook Versehe Visch 

Drooge en Ingelegde Haring

16, W ijngaardstraat, ISEGHEM. 
Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables

voor Heeren, Damen en Kinders.
" V o o i *  I3;imoii v a n  a l '  4 5  JE-’ r-

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

I n  wolle Gf-abardine BB  P r .
TROUWE BEDIENING.

J A N S S E N S  G e z u s te rs
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

Yolande Van Robays, heeft de eer ’t pu liek 
te berichten dat zy zich komt te plaatsen als 
KLEERMAAKSTER bij hare Ouders, Kortrijkstraat 
66 , Iseghem.

TE BEKOMEN BIJ

Victor JDemuynck
Hiloniusstraat, 5, ISEGHEM.

A LLE  SLACH VAN

Mans- en Kinderkostuimen op Maat
VERZORGD W ERK 

ZEER  VOORDEELIGE PR IJZEN .

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

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

Levert alle slach onderleHer en belast zich met 
allerhande H erstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bodieniug aan voor
deelige voorwaardeu.

Te koop een Moteur Gaz-Pauvre

G. H O E T -A N N E , opticien, StAmandstraat 8, KOUSSELARE

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 bewaard eli versterkt wordt.

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

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

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zo< n 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :
Germain Hoet-Anne, St Amandstraai 8. tegen de Noordstraat, Rousselare.

Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking.

van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p 

Inlichtingen ten bureele van ’t blad

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONW OL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPOEDIGE EN  TROUWE BED IEN ING .

In ’t  groot en in ’t  klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
DE r  ISEGHEM.recht over M HiJomuslcerk

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  G e z u s te rs
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM

Java Sterk — Dubbel Sterk  
'W ’estminster Stout 

Schoth-ale — I?âle-ale. 
V e r k o o p  van "Wijnen

HANDEL in KOLEN.

Doctor H. Van Quaethem

Specialiteit van Tanden en Gebitten
te raadplegen alle dagen (Zondag uitgenomen), j 
van 9 tot 12 en v,au 2 tot 5 ure, ton zijnen i 
huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

LA PLUS MODERNE

LA MEILLEURE

LA MOINS CHÈRE,

e est la

“ F O R D „
T H E  U N IV E R S A L  CAR

NOUVEAUX PRIX :
Touring 4 -5  places avec dém arreur;électrique  

e t jantes  amovibles. . . . fr . 8 .950 .00  
Runabout, 2 places, avec dém arreur et ecl.

é lectrique, jantes amovibles, fr . 8700.00  
Sedan, conduite in té rieu re , 4-5 places avec 

dém arreur et écl. électrique et j.  amov.
fr. 12850.00

Châssis ordinaire pour taxi e t cam ionettes  
avec jantes amovibles. . . fr . 5 .600 00 

Châssis camion Truck pour charge utile  
de 1250 Kgr. monté sur gros pneus fr. 7175 00 

Tracteur Fordson...............................fr  7550.00

AGENCE DIRECTE.

L’Electro-Mécanique
Rue des Horticulteurs, C0URTRAI

---------T élép hon e 5 0 6  ----------

A telier de Réparation de toute marque
Tournage, Fraisage, 

Rectification, Soudure autogène, 

Réparations de Dynamos de voitures, 

Charge d’accumulateurs. Vulcanisation. 

ACHAT -  VENTE -  LOCATION 
Pneus, Huiles et Accessoires.

Le TRACTEUR FORDSON est l ’idéal e t le 
rêve de tous les Laboureurs consciencieux.

Dépôt régional d’Essence SINC0-GAS0LINE.

Alb. VANNESTE-VANHOUTTE
Tafelhouder (Traiteur)

— Gentstraat 35, ISEGHEM  —
Opvolger van ’t oud gekend huis 

Van h o u tte -N e y r in c k  van R o u s s e la r e  
Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 
GELEGEN HEIDSDINERS

M atige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken 
Verhuring van Tafelservies.

LEENING 5 /° MET LOTEN
van het verbond der Samenwerkende Maatschappijen van Oorlogschade van

E E N  M I L J A R D  F R A N K

De Bank van Kortrijk : te ISEGHEJVl
(OUDE BANK VAN ROUSSELARE-THIELT)

ontvangt inschrijvingen aan deze leening  ZONDER KOSTEN

U I T G I F T P R I J S  : 2 4 7 . 5 0  F R .  P E R  T I T E L
I n t r e s t  5  »/„ V R I J  V A N  A L L E  T E G E N W O O R D IG E  E N  T O E K O M E N D E  L A S T E N

= = =  Jaarlijksche trekkingen van >j Lot van E E N  M l L J O E N
en verscheidene van 1 0 0 ,0 0 0  en 0 0 0 ,0 0 0  fr.


