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Omenast voor de Sussen.
Rusland is ontredderd en1 het zou moeten 

geholpen worden onder vele opzichten.

In de eerste plaats zouden zijne spoorwegen 
moeten hersteld worden.

Da Sowjet-Regeering heeft Professor Lomo- 
nosoff als gevolgmachtigde naar West-Europa 
gezonden om te zien of Rusland er lokomo- 
tieven, spoorwegriggels, waggons enz. zou 
kunnen bekomen. Iemand heeft hem gevraagd 
op welke manier Rusland zijne aankoopen zou 
betalen.

M. Lomonosoff heeft geantwoord :

Uwe nijveraars zouden dezelfde voor waarden 
moeten aannemen als hunne konkurenten van 
Engeland, Duitschland en Zwitserland, die-’ons 
krediet geven. Ze moeten zich haasten want 
Rusland moet spoedig weer in staat gesteld 
worden ; de toestand is allerhachelijkst.

Hoewel onze nijveraars zeer gaarne bestellin
gen zouden aannemen, zijn ze toch niet ge
diend met zulke voorwaarden.

Leveren op krediet aan Rusland !

Welke waarborg kan Rusland geven dat^de 
betalingen zullen gedaan worden ?

En indien Rusland eens kortaf weigerde te 
betalen, wat zouden Franschenof Belgen daaraan 
doen ?

Rusland den oorlog verklaren ? Daar zijn de 
Russen wel gerust in.

Frankrijk —  en ook Engeland —  heeft al 
de generaals, die tegen de sovjets-regeering zijn 
opgestaan, onderduims ondersteund, maar dat 
heeft niets geholpen.

Frankrijk en Engeland samen hadden voor 
den oorlog veertig miljards geleend aan Rusland, 
dat sedert den oorlog geen centiem intrest noch 
afkorting betaalt

Het belooft wel die schulden op zich te
zullen nemen, maar het zegt, gelijk Duitschland : 
ik kan niet.

Indien Engeland en Frankrijk de mogelijk
heid ingezien hadden, Rusland tot betalen te 
dwingen, ze zouden het voorzeker, onmiddelijk 
na den oorlog te lijve gegaan zijn —  maar 
ze wisten dat het niet kon gaan.

Indien men nog eenige milioenen bij die
veertig miliard voegde, zouden ze bijna zeker 
eveneens verloren zijn.

Ziedaar, waarom de Fransche nijveraars er 
tweemaal aan denken vooraleer de voorstellen 
der Sovjets in aanmerking te nemen.

Dat Engeland, Duitschland en anderen, aan 
Rusland leveren, dat staat hun vrij.

Duitschland ligt veel dichter bij Rusland
dan Frankrijk, en zou desnoods, zij het wat
vroeg of later, gewapenderhand betaling kunnen 
eischen. Maar Frankrijk kan Rusland niet ge
naken zonder door Duitschland te trekken ;

Rusland gaan aanvallen langs de Zwarte 
zee gelijk in 1855, is nu een hersenschim 
geworden.

Zeer zeker zou Frankrijk die toelating niet 
verkrijgen, en het kan ze niet missen gelijk 
Napoleon I in 1812 ; veeleer zou Duitschland 
den oorlog aan Frankrijk verklaren, moest dit 
laatste, met welkdanig, land in oorlog komen.

*
■ * *

Uit het bovenstaande kan men oordeelen in 
welken verwarden toestand de oorlog en de 
revolutie Rusland gebracht hebben.

Rusland heeft oneindig veel noodig : Belgie 
en Frankrijk vragen niet beter dan hem te 
kunnen leveren om hun volk werk te ver
schaffen.

Van beider kantenl'zit men in ’ den nood ; 
de eenen krijgen niet wat ze behoeven, om 
te kunnen werken, en de anderen hebben

geen werk om in hunne behoeften te voorzien, 
dat alles omdat er geen vertrouwen meer is

De Sovjets hebben de socialisten-leer der 
inpalming toegepast en er is niemand meer 
die ze betrouwt.

Het socialistisch kongres.
Het Paaschcongres van 1922 der socialisten 

is van belang geweest.
In de zitting van Zondag voormiddag werd 

eene dagorde gestemd in welke er aan her
innerd wordt dat het de plicht der socialisten 
is geene burgergazetten te lezen.

Dat zijn voor de socialisten « slechte » gazetten.
Het oude geuzenliedje dat men het voor en 

het tegen moet lezen, heeft bij de socialisten 
uitgedaan.

Daardoor toonen deze dat de katholieken 
gelijk hebben als ze tegen « slechte » gazetten 
waarschuwen.

*
* *

Daarna kwam het vrouwenstemrecht aan 
de dagorde.

28 leden van den Landraad zijn er voor, 
maar er is sterke tegenstand vanwege de soci
alisten van Charleroi. Deze doen gelden dat 
het vrouwenstemrecht veel kwaad zou doen 
aan de roode partij, die vele provincieraads
leden en Kamerleden zou verliezen.

Die tegenstrevers onderzoeken dus niet of 
het vrouwenstemrecht rechtvaardig of niet recht
vaardig is, maar enkel of het voordeelig zal 
zijn voor de socialisten of nadeelig ; die so
cialisten zijn van het gehalte der liberalen.

Gezel Van der Velde heeft het vrouwenstem
recht met hand en tand verdedigd, en aange
voerd dat het vrouwenstemrecht het beste middel 
van propaganda is voor het socialism.

Ten slotte heeft men besloten de kwestie 
van het vrouwenstemrecht aan een nieuw on
derzoek te onderwerpen.

De Kumuls.
Het kongres heeft ook de kwestie besproken 

of de socialistische Kamerleden en Senators, 
terzelfdertijd leden mogen zijn van de Beheer
raden van Nationale Instellingen, zonder daartoe 
van de partij de toelating ontvangen te hebben.

Zij mogen geen handel drijven die konkur- 
reiitie zou doen aan de socialistische magazijnen.

Gezel Brunfaut, van Brussel, verwijt gezel 
Bertrand, die beheerder is van de Sunlight 
Zeep.

Gezel De Brouckere verdedigt dezen laatste, 
en spreekt ten slotte ten voordeele der « Ku>muls ».

Gezel Boulangé, van Luik, merkt hierop 
aan : En indien eens een werkman, de vrijheid 
nam meer dan 8 uren te werken, wat zoudt 
ge daarmee doen ?

Gezel Meysmans, treed ook op als verdediger 
der Kumulards. ’t Is goed zegt hij, dat onze 
mannen in zekere maatschappijen binnendringen, 
om ze te « demokratiseeren » !!!

De dagorde welke de Kumuls verbiedt, wordt 
aangenomen maar men gevoelt wel dat het 
maar oogverblinding is, -en ’t zal zeker blijven 
gelijk voorheen.

De Schoolkwestie.
Maandag werd de schoolpolitiek der socia

listische partij besproken

De « Centrale van het socialistisch onder
wijzend personeel » vroeg dat men den school* 
oorlog weer zou doen uitbersten, en teekende 
verzet aan tegen de huidige schoolpolitiek van 
de socialistische partij, die aan de tegenstrevers 
toelaat eene macht te verwerven, zooals zij 
er nooit een gehad hebben, alsook Jtegen het 
gezegde van gezel Destrée, gewezen minister, 
dat : officieel, en vrij onderwijs op gelijken 
voet staan in de ondergeschiktheid.

De heer Destrée vroeg daarop of er kwestie 
was hem in beschuldiging te stellen ofwel de 
kwestie der schoolpolitiek van de partij te 
vestigen.

Gezel Bouchery, Mechelen, zette de zaak in 
het lang het breed uiteen. Hij zegde onder 
andere :

De opvatting is thans bij de socialisten ge
groeid dat het een illusie is te meenen dat 
de scholen fabrieken van kiezers zijn. De 
kiezer wordt gevormd door het maatschappe
lijk midden. De katholieke school zal het 
officieel onderwijs niet dood krijgen en de 
socialistische of liberale school zal het katho
liek onderwijs niet vernietigen. De vooroor- 
logsche schoolstrijd heeft veel kwaad gedaan 
aan het kind, aan het onderwijs Godsdienst 
is privaatzaak, zeggen wij, en tevens staat er 
in de Grondwet geschreven dat het onderwijs 
vrij is. Indien wij logisch willen handelen, 
moeten wij den schoolstrijd opgeven.

W ij moeten toegevingen doen. De katholieke 
doen ook toegevingen door het aanvaarden 
van het toezicht. Doordat wij eene macht 
geworden zijn, moeten wij anders optreden dan

vroeger Indien wij den schoolstrijd aanvuren 
in Vlaanderen, dan zullen de kiemende soci
alistische organisaties in Vlaanderen worden 
gestikt.

Gezel Destrée. —  Het kongres kan de so
cialistische onderwijzers niet volgen : ik sluit 
me aan bij de dagorde van gezellen Bouchery 
en Wauters.

Na den oorlog moesten wij eerst en vooral 
het land heropbeuren. De stoffelijke toestand 
der onderwijzers was zóó dat hij moest ver
beterd worden.

Het is M. Buyl (liberaal) die het eerst heeft 
voorgesteld aan de vrije scholen hulpgelden 
toe te staan Dat strekt hem ter eere, maar 
het is niet slecht vast te stellen dat het de 
liberalen zijn die het eerst van het antikleri- 
kalism weggeloopen zijn

Niemand heeft verzet aangeteekend als het 
beginsel van het hulpgeld met algemeene stem
men werd aangenomen.

De socialistische onderwijzers ook niet ; want 
ze waren zeer tevreden hunne jaarwedden te 
zien verhoogen.

Alle kinderen moeten onderwezen worden 
’t zij dat ze in God gelooven of niet. (Toej.)

Iri 'plaats van den schooloorlog te doen 
uitbreken moeten wij het schooltoezicht inrich
ten Als het een socialistische minister is die 
toezicht uitoefent ; wordt het wèl gedaan ; als 
het een klerikaal is. dan is er géén toezicht; 
Dat is nu het geval met M. Hubert.

Met eene politiek van schoolvrede zullen 
wij de aansluiting bekomen van alle werk
lieden.

De gewezen minister Destrée wordt lang
durig toegejuicht 

Gezel Tilemans beproeft de stelling van eenen 
nieuwen schooloorlog te verdedigen, maar hij 
wordt ten zeerste afgekeurd en moet aan het 
woord verzaken-

Gezel Vandervelde spreekt geheel in den zin 
van gezel Destrée. W ij zijn eerst en vooral 
socialisten en niet eerst en vooral anti-kleri
kalen (Toej.)

Gezel Kamiel tHuysmans. — Ik houd er aan 
eenigen uitleg te geven over den toestand 
te Antwerpen. We geven hulpgelden aan de 
vrije scholen, en alzoo hebben wij het toezicht 

versterkt

Waarom wil men de waarde van het vrij 
onderwijs verminderen ?

De vri’e scholen moeten niet onderdoen voor 
de officiëele. Ik voeg erbij, hoewel sommigen 
mij gevraagd hebben, het niet te zeggen, dat 
er vrije heroepscholen zijn die in degelijkheid 
de officiële overtreffen.

Gij zult met verwondering vernemen dat de 
liberale onderwijzers mij meer last berokkenen 
dan de katholieke 

Ten slotte wordt de dagorde der socialistische 
onderwijzers, strekkende tot het herinvoeren 
van den schooloorlog, verworpen.

De dagorde van gezellen Bouchery en Wauters 
wordt aangenomen.

Daarmede wordt het socialistisch Paasch- 
kongres gesloten.

De Konferentie van Genua.
Er is eene erge spanning !

Zaterdag namiddag zijn verscheidene uren be
steed geworden aan eene gespannen bespreking 
tusschen de Russen en de Bondgenooten in eene 
bijzondere kommissie welke door Lloyd George 
bijeengeroepen werd met het doel tot eene vlugge 
oplossing te komen

Men verwachtte zich aan’eene oplossing of ten 
minste men hoopte eene formuul te vinden welke

zou toegelaten hebben te gelooven dat de zaken 
eenen beslissenden stap vooruit zouden gedaan 
hebben.

Maar het tegenovergestelde deed zich voor !
Alles is stilgelegd door de bolchevistische ob

structie welke eene vergoeding voorstelde tus
schen de Russische schulden en de zoogezegde 
schulden der Bondgenooten jegens Rusland.

In gezegde bijzondere kommissie hebben Kras- 
sine, Litvinoff en Tchichêrine het woord gevoerd 
en onder andere gezegd :

De Bondgenooten eischen van Rusland 67 mil
jard in goud ; maar dat is de verkeerde wereld, 
’t zijn de bondgenooten die den oorlog hebben 
verklaard en den verschrikkelijken oorlog over 
Europa hebben ontbonden.

Litvinoff zegde onder andere : — De oorlog 
waarin Rusland niets te zien had, was een oorlog 
tusschen Rusland en Engeland.

— Verschooning, deed Lloyd George opmerken 
en op den schouder kloppend van M. Barthou, 
liet hij er op volgen : M ij dunkt dat de Franschen 
er ook aan deel genomen hebben !

W ij zullen tot ons spijt gedwongen rijn uiteen 
te gaan, indien wij niet overeenkomen, besloot 
Lloyd George. De grondbeginselen van Cannes 
bijtreden en aannemen is goed en wel, maar dat 
is niet voldoende, men moet ze toepassen.

Een fe it  van beteekenis.
Te 9 ure waren de besprekingen nog geenen 

stap gevorderd. Men moest scheiden. Men ver
leende aan de Bolchevisten geenen uitstel noch 
tijd om na te denken.

Lloyd George sommeerde hen zonder verwijl 
voorstellen voor den dag te brengen welke 
van aard zijn in aanmerking en overweging 
genomen te worden

De Russen hebben de zaai verlaten en zijn 
gezwind naar Rapallo vertrokken.

Dat incident heeft eene groote ontroering 
verwekt onder de konferencieleden.

Men weet niet wat er zal uit voortvloeien.
Ware het niet dat de toestand zoo zorg

wekkend is, men zou geneigd zijn te lachen 
met de karpelsprongen der Russische Bolche- 
visten

Inderdaad, de bloedige sovietsmannen die 
67 milliards in goud moeten betalen aan de 
bondgenooten wier schuldeischers zij zijn, ver
anderen van gedaante en stellen zich aan als 
schuldeischers tegenover de bondgenooten van 
wie zij 125 milliards eischen

Livitnoff sprak in naam zijner gezellen kwak
zalvers en zegde : Gij vnagt ons dat wij onze 
schulden zouden erkennen, daartoe zijn wij 
bereid, maar gij zult ons wel, hopen wij, 
toelaten het rekeningje voor te brengen, dat 
rekeningie bedraagt 125 miljards ; die som verte
genwoordigd de schade geleden door de expe- 
ditien Kolchak en Wrangel, door de konfis- 
katien te Vladivostok, door den blocus net 
aanslaan van oorlogschepen ; de pensioenen 
aan onze verminkte soldaten ; de Hezetti g 
van Bessarabie en andere Russische .-i.
De bondgenooten zijn ons vergoedin -en v r 
schuldigd omdat wij beroofd zijn ge v.ir et a. 
de inkomsten dier provinciën.

Dat alles, zegde Livitnoff, komt op 5 miljards 
roebels in gouden geld welke gii aan Rusland 
verschuldigd zijt hetgeen in franks 125 miljoen 
uitmaakt.

M Lloyd George heeft die p itsierlijke re
devoering niet pogen "e we rleggen.

De voorstellen der Bondgenooten .
De- ministers der bondgenooten hebben, 

alleen zijnde, de volgende besluiten genomen 
en ze daarna aan de Russische afgezanten ge
zonden :

1. De regeeringen der Bondgenooten erkennen 
aan Rusland het recht niet klachten te doen 
gelden noch schadevergoeding te eischen.

2. Zij eischen de juiste en zuivere erkenning 
der schulden van voor den oorlog.
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3 Op de kwestie der latere schulden zijn 
zij* geneigd de mogelijkheid te onderzoeken 
eener vermindering, rekening houdend niet 
van het recht, maar van den ekonomischen 
toestand van Rusland.

De vermindering welke de herziening zou 
kunnen meêbrengen wordt geschat op 22 miljard»; 
de Russische schuld zou dus van 80 miljards 
op 58 vallen.

4. Het is verstaan dat volgens het oordeel 
der experten, een moratorium van 5 jaar aan 
Rusland zou verleend worden.

5. De russische afgevaardigden zullen op drie 
vragen gelieven te antwoorden door ja of neen 
en de kommissie zal enkel bijeengeroepen worden 
na de ontvangst van het antwoord.

Men ziet dat geen datum voor het antwoord 
gesteld is ; de Russische afgevaardigden kunnen 
dus, indien zij het verlangen met de regeering 
van Moskow telephoneeren, nadenken, ant
woorden of... heengaan indien zij w illen!

De Belgische belangen.
Tijdens de onderhandelingen bij M. Lloyd 

George, hebben MM. Theunis en .Taspard her
haalde malen aangedrongen bij de Russische 
afgevaardigden, opdat dezen eerst hunne schul
den jegens hunne schuldeischers zouden erkennen 
en hun vast voornem *n zouden te kennen geven 
die schulden te betalen.

De scnuldeischers zouden in dat geval geen 
oogenblik aarzelen aan Rusland een gemak van 

betaling toe te staan.

Lloyd George heeft verklaard dat de kwestie 
van een moratorium een gelukkige vondst is 
en hij met genoegen gezien heeft dat al de 
mogendheden het moratorium zijn bijgetreden.

Het Paaschverlof
Zondag en Maandag ( Ie en 2e Paaschdag) 

hebben de konferentieleden zich zelven verlof 

gegeven.

Men moet evenwel niet denken dat die twee 
dagen verlof verloopen zijn in een zalig niets 
doen Meest al de afgevaardigden hebben in
tieme bijeenkomsten gehouden en Lloyd George 
heeft in zijne villa Alberti verscheidene bezoeken 

ontvangen.

M. Barthou heeft daarentegen Zondag en 
Maandag verscheidene bezoeken afgelegd.

Aan wat de Russische afgevaardigden hunne 
48 uren verlof besteed hebben, is niet gekend.

Deze weke bracht ons onverwacht nieuws : 
Duitschland heeft met Rusland te Rapolla bij 
Genua zooeven een handelsverdrag gesloten 
voor den neus der Bondgenooten.

Dat verwekt niet weinig beroering te Genua 
onder de afgevaardigden van de Bondgenooten- 
landen, en voor den oogenblik staat de poli
tieke barometer eerder op storm dan op stil 

weder.

Het optreden van Duitschland en Rusland 
ziet er uit als eene uitdaging aan de bondge
nooten gedaan en vooralsnu kan men niet 
voorzien wat daaruit zal voortkomen.

Volgens de verklaring van Rathenau is de 
Duitsche Russische overeenkomst enkel een 
verbond tusschen twee volkeren die willen 
werken, —  Wie de Duitschers kent en onder
vinding ervan gehad heeft weet hoeverre die 
verklaringen te betrouwen zijn.

In  Frankrijk heeft die. Russische Duitsche 
overeenkomst groote opschudding verwekt. Op 
hun vergadering van Dinsdag hebben de Bond
genooten der groote entente samen met deze 
der kleine entente eene protest nota aan de 
Duitsche afvaardiging overhandigd, waarbij het 
sluiten van dergelijk verbond tusschen Rusland 
en Duitschland eene schending is der voor
waarden dat Duitschland op zich heeft genomen 
te eerbiedigen en na te leven.

En dat de ondergeteekenden beslist hebben 
dat de Duitsche afvaardiging met aldus te 
handelen verzaakt hebben voortaan nog deel 
te nemen aan de besprekingen tusschen Rus
land en de overige hier tegenwoordige staten.

Geteekend : Lloyd George, England ; Barthou 
Frankrijk ; Facta Italie ; Ishië Japan ; Theunis 
Belgie ; Benes Thecko Slovakie ; Skermunt 
Polen ; Nurthich Yougo-Slavië, Dcamandi Rume- 

nië.

Volgens de « Daily Télégraph » zou de 
Russische Duitsche overeenkomst een zuiver 
militair verbond zijn.

Woensdag avond was de toestand der Con
ferentie weinig gewijzigd. D ï duitschers trachten 
bij Lloyd George eenige verschooning en ver
zachting te vinden, zelve aan de Italiaanscbe 
verklaren zij dat zoo zij de Conferentie ver
laten dit eene gedane zaak is voor Genua en 
alles in ’t water valt waarvan de Entente ver
hoopte veel goeds te verwachten.

De fransche minister Bathou verklaarde 
Woensdag dat Frankrijk uitdrukkelijk eischt 
dat het akkoord tusschen Rusland en Duitschland 
verbraken worde, anders dat Frankrijk de 
Conferentie zou verlaten In een bijeenkomst 
met de Engelsche en Italiaansche afgevaardigden 
heeft Lloyd George openlijk Dr Rathenau ver
weten van leugentaal — en dit tengevolge 
deze laatste verklaarde dat England op de 
hoogte was van ’t verbond gesloten tusschen 
Rusland en Duitschland.

De Duitsche afgevaardigde moest openlijk 
bekennen gejogen te hebben.

Indien Duitschland eens moest lukken de 
vergoeding welke aan Belgie is toegestaan 
volgens het verdrag van Versailles van zijn 
neK te schudden, dan ware het gedaan met 
Belgie en wij loopen de bankroet in Het is 
nu nogmaals klaar e n , duidelijk hierdoor be
wezen dat de Duitschers niet te betrouwen en 
zijn en wij samen moeten staan schouder tegen 
schouder metj geheel de entente tegen Duitsch
land om onze oorlogschade te kunnen uitbetaald 
worden. Die daarin niet medewerkt, werkt 
regelrecht tegen de belangen van ons land en 
der bevolking.

Latere berichten.
rs will, n het. militair verdrag mei

11 vernietigt^ en1 zulfôn de com
missie geiust inet de Russische zaüen liever 
verlaten dan aan hun verdrag te verzaken.

De duitschers spelen hierin dubbel spel. Wie 
zal er ooit met zulk. volk klare en eerlijke 
zaken kunnen doen ; zij zijn niet te betrouwen 
in gansch hun doen en laten. Het schijnt zelve 
ook dat de Italianen daar ook eene rol in spelen 
ten voordeele van de duitschers. Wie geheel 
dat spel van de Conferentie nagaat moet beken
nen dat het al bedrog is op groote schaal en 
konkelfoes den eenen met anderen in ’t een 
land met ’t andere. Het slechtste van de zaak 
is dat Belgie in prikkel is dat de Duitschers 
niet en betalen en ons land en volk geruineerd 
te zien.

De Russen willen dat de hulpmiddelen voor de 
hongerlijders die door tusschenkomst van de 
Paus naar Rusland gezonden worden, geen 
geestelijken van Frankrijk, Engeland en Yougo
slavie mogen hun land zouden binnen dringen bij 
de afzending der hulpmiddelen.

Nog een wapendepot ontdekt in Duitschland.
In Duitschland heeft men nogmaals een wapen

depot ontdekt op eene hofstede verborgen te 
Perulz. Dat bewijst alle dage van langs om 
meer dat de Duitschers nooit zullen te betrouwen 
zijn.

Hel Nieuws van do W eet
Te Antwerpen heeft Je Gemeenteraad met

24 tegen 17 stemmen het officieel vieren van 
het socialistische lM e ifeest verworpen.

— Een twintigjarig meisje, afkomstig van 
eene zeer treffelijke familie van Antwerpen 
heeft Maandag van de hoofdkerk van Straats
burg gesprongen. Zij was op de slag dood. 
Uit hare papieren en brieven heeft men kunnen 
uitmaken de redens van haar wanhopig besluit.

Te St M arie Neufchateau is bij klaren dag 
rond 4 \/z ure een reiziger vermoord ge
vonden geweest. Zijne kleederen waren losgerukt 
waaruit men heeft kunnen vaststellen dat hij

■ vermoord geweest was om hem te beter te 
kunnen bestelen.

Charleroi. — Vijf Vlamingen hebben Zondag 
nacht in dronkenschap zijnde in eene danszaal 
•geweest en daar een vreeselijk gevecht doen 
ontstaan.

— Twee personen aangehouden als zijnde 
beticht de daders te zijn van den vreeselijken 
moord te Luigne, gepleegd den 21 December
1921, zijn losgelaten bij gebrek aan bewijzen.

K ortrijk . — Eenige personen die naar Kor
trijk feest gegaan waren hebben eene aardige 
gesp getrokken toen zij op zekeren oogenblik 
bestatigden dat zij hun geld gerobberd waren.

— De marktplaats van Kortrijk werd ter 
gelegenheid van het Paaschfeest voor 162 duizend 
frank, verpacht, voor 130 duizend verleden jaar. 
Sommige barakken ontvingen ongeloovelijk veel 
geld. En zeggen dat het slechten tijd is en 
velen zonder werk zijn. Wat zou het dan 
zijn ware het goeden tijd.

Ongeluk op de foor. — Donderdag avond 
rond 7 ure had op de Vlasmarkt waar een 
balançoire is opgericht, een 14-jarig meisje uit 
de Bruggestraat, in een der bootjes plaats ge
nomen en begon met een zijner makkers te 
rennen. De hoed van het meisje vloog af 
en het wilde er naar snappen, met het onge
lukkig gevolg dat het kind uit het bootje viel 
en zich erg bezeerde en over inwendige pijnen 
kloeg.

Het slachtoffer werd ten huize van den ge
neesheer Vrijghem gedragen waar het verzorgd 
werd. Vervolgens kon het naar zijn huis overge
bracht worden. Zijn toestand is geruststellend.

Oostende. —• Twee kinderen van 8 en 12 
jaar oud wonende te Brugge dwaalden Zondag 
avond te Oostende in de straten. Een onbekend 
man had ze uit Brugge 'medegenomen en te 
Oostende er in een cinema medegegaan en was 
intusschen vertrokken. De police doet opzoekin
gen om dien booswicht te vinden.

Moscroen. — Valsche bankbriefjes van 100 
fr. zijn aldaar in omloop. De valschmunterij 
is tegenwoordig groot. Menschen past op.

Te Bordeaux in Frankrijk komt er eene 
waarzegster voor het tribunaal die aankondi
gingen deed in dagbladen en regelmatig 125 
duizend franken per jaar won. Dat is nu in 
't rolijk Frankrijk dat er er zulke menscheu 
gevonden worden die hun regelmatig laten foppen.

De Koning Boris van Bulgarie zit in de 
krot tot over zijn ooren. Hij heeft reeds eenige 
automobielen verkocht, ook wijn en likeuren.

— Een bende valschmunters zit achter 't slot. 
Zij maakten valsche bankbriefjes van 1000 fr. 
Vele zijn er uitgegeven geweest in Italie. Het 
zijn meest allen Brusselaars die in de zaak be
trokken zijn.

Er is sprake van te Brugge r een bedelaars
werkhuis te stichten voor vrouwen en meisjes 
dat als onderhoudskosten 35 â 40 fr. daags per 
persoon zou kosten aan den staat. Geen een 
rijk« burger en betaald zooveel voor zijne dochter 
in ’t pensionnaat te leggen. En dat noemt men 
nu eenen tijd van besparing voor ’t Gouverne
ment.

Belangrijke treindiefstal te Marseille.
In een trein van Marseille naar Niza, was 

eene kas geborgen voor de statie van La Cio- 
stat, de kist hield 2 20 .0 0 0 frank in!

Onder den St-Barthélemy-tunnel. bij het'ver
laten van Marseille, zijn twee met revolvers 
gewapende bandieten in den fourgon verschenen 
en hebben den overste gedwongen die kist met 
geld af te staan.

De treinoverste kon niet anders dan toegeven 
waarna de bandieten met hun last op de baan 1 
sprongen en verdwenen.

De daders worden opgezocht.

De onde misdaad van Rnddprvoorde.
O: ze lezers zullen zich de opschudding her- 

i neren wel e onder de Duitsche bezetting de 
moord verwekte, gepleegd op dén persoon van

graaf d’Udeken d’Acoz, te Ruddervoorde. Aller
hande verhalen deden dan de ronde omtrent 
de drijfveer en de daders dier wreede misdaad, 
welke samenviel met de verdwijning van eenen 
jachtwachter, voor de ontdekking van wie — 
men zal het zich herinneren —  de Duitsche 
overheid eene premie van 5000 mark uitloofde, 
bij middel van plakkaten in heel de streek 
uitgehangen.

De Duitscher Heinrich Wandt, schrijver van 
het boek «* Etape Gent », verhaalt daarin onder 
den titel « De moordenaars van graaf d’Acoz », 
de omstandigheden der misdaad.

Op zekeren dag had men de verdwijning 
doen kennen van graaf d’Acoz, die in zijn 
kasteel van Ruddervoorde (niet van Beernem, 
zooals schrijver zegt) verbleef. De Duitsche 
policie beloofde'eene premie van 5000 mark 
aan den persoon die den moordenaar zou doen 
ontdekken, want alles duidde aan dat het eene 
misdaad was. Den onderofficier, aan den dienst 
der veldpolicie van Gent gehecht, bij name 
Geisler, sprak goed vlaamsch. Hij verkleedde 
zich in een rondreizenden koopman, vernam 
alzoo een en ander bij de boeren menschen der 
streek en kon alzoo vaststellen dat twee 
officieren den graaf waren komen afhalen in zijn 
kasteel. Sedert dien had niemand hem nóg 
terug gezien. Geisler zettezijne opzoekingen voort 
en ontdekte het lijk van den graaf, met boom
bladeren bedekt in een park van ’t gebuurte.

De onderofficier vernam weldra dat de offi
cieren die graaf d’Acoz vermoord hadden, beiden 
behoorden tot de keizerlijke wacht, namelijk 
de schadronoverste von Gazera en prins von 
Stolberg-Rosslar. De ontdekking van Geisler 
maakte veel gerucht en de overheid was wel 
gedwongen de moordenaars aan te houden. De 
schrijver Heinrich Wandt vertelt dat hunne cel 
in eene ware pronkkamer herschapen werd en 
zij er prinselijke feestmalen genoten.

Geisler, in plaats van de premie te trekken, 
was het voorwerp van echte knevelarijen. De 
dag dat de schadronoverste en de luitenant 
voor het gerecht verschenen, werd de zaak 
streng met gesloten deuren verhandeld. Een 
uitzendeling van den keizer woonde de debatten 
bij, evenals 52 afgevaardigden van verschillende 
oorlogsraden. De schadronoverste werd ver
oordeeld tot 12 jaar opsluiting. In zijne pronk
kamer teruggekeerd, vond hij er een revolver 
die goed in ’t zicht geplaatst was. Hij begreep 
en schoot zich een kogel door den kop. Zijn 
medeplichtige, prins von Stolberg-Rosslar, werd 
in een senatorium geplaatst onder voorwendsel 
dat zijne zenuwen, te teeder waren. De twee 
officieren der keizerlijke wacht hadden graaf 
d’Acoz vermoord eenvoudig omdat zij zich wil
den meester maken van zijne vrouw.

Groots brand te Wynkel St Eloi.
Zaterdag nacht is er brand ontstaan in de 

vlaszwingelfabriek van M. Jules Vander Haeghe, 
te Wynkel St Eloi op de plaats, nabij de steenweg 
op Ouckene. Het gebouw is gansch afgebrand 
met den inhoua bestaande uit vlas, afval, enz. 
De schade werd geschat op 50 duizend frank. 
Er bestaat verzekering. Voorheen behoorden 
deze gebouwen aan de heeren Eduard en Au
gust Vanneste van Wynkel St Eloi en dienden 
tot Suikerijfabriek.

S T A D S N IE U W S

A.
V. V. C.

V. De Studentenbond « Vlaamsch en 
Vroom » noodigt, bij dezen, alle 

vlaamschvoelende vrienden uit tot het bijwonen 
van den plechtigen dienst, die, op Maandag 
aanstaande, 24 April, om 8 1/2 uur, in St 
Hiloniuskerk. zal opgedragen worden tot ziele- 
lafenis van den Heer Joris Vanbesien, student 
in de Wijsbegeerte te Roeselaere en zeer ver
dienstelijk lid van onzen bond

God hebbe zijne ziel !

Koningin’s Bloempje.
Hare Majesteit de Koningin heeft zich ge- 

waardigd de Meibloem aan te duiden ten be
hoeve der liefdadigheidswerken, voor het jaar
1922, als zijnde de meest bevallige Ze heeft 
voornamelijk den wensch uitgedrukt, de noodige 
sommen te zien vereenigen, ten einde de on
gelukkige teringlijders bij te staan.

De tot stand gebrachte winst, zal rechtstreeks 
aan Hare Majesteit gegeven worden.

De verkoop van de Meibloem za l. plaats 
hebben op Zondag 23n en 30n April.

Mejuf. Lafaut, bijgestaan door de leden van 
de hoogschool uitbreiding voor vrouwen en 
bijzondere van Stad, heeft zich met den verkoop 
van de Meibloem gelast.

Dit liefdewerk wordt warm aanbevolen.

Schrikkelijk  ongeluk. — Maandag laatst, 
2e Paaschdag, rond 11 1/2 ure, was vrouw 
Leon Samyn, wonende Rousselarestraat alhier, 
eene dringende boodschap gaan doen daar 
zij genoodzaakt is het huis dat zij bewoont 
binnen kort te verlaten. Binst hare afwezig
heid, nam haar 9 jarig dochtertje Magdalena 
den kom van de stoof, waarin de aardappelen 
aan ’t koken waren om deze af te gieten ; 
een kooltje dat aan den bodem van den pot 
was blijven hangen stak het schortje van het 
kind in brand. Het kind dit bemerkende vroeg 
aan zijn jonger broertje zijn voorschootje te 
willen losmaken, doch het kind van het vuur 
bevreesd en moeite hebbende om de toespel 
waarmede het schortje langs achter vast was, 
kon dit niet in tijds doen, zoodanig dat het 
vuur zich aan de andere kleederen mededeelde 
en het arme kind buiten zich zelve, liep langs 
achter naar buiten om hulp roepende. De ge- 
buren vonden het arme schaap brandende als 
een fakkel. Toen men het vuur kon uitdooven 
was het reeds vreeselijk verbrand, en naar 
het hospitaal overgebracht, stierf het aldaar 
in den nacht van Dinsdag naar Woensdag. 
Men oordeele over de droefheid der ouders. 
Vrijdag morgen werd het begraven. De school
kinderen der Zusters van Maria woonden de 
begraving bij.

TEN BUREELE VAN DIT BLAD 

Rousselarestraat 9 7, ISEGHEM
TE VERKRIJGEN

=  RABBONI =
Eenvoudige overwegingen — D it boek in ver* 

schfllige afleveringen komt te verschijnen en is 
bijzonder geschikt voor jonge dochters en 
re lig ieuzen, en is in schoone gerievige handboekjes 
zorgvuldig in percaline verbonden.

Dit werkje heeft de hooge goedkeuring van het 
Bisdom bekomen, en wordt met iever verspreid 
bijzonderlijk onder alle geloovigen en geestelijke 
vergaderingen.

f iA R R  I N  1 een ^er b08*0 0n aangenaamste 
n r A Ö D ü lX  ■ geschenken die men aan eene 
religieuze geven kan.

Prijs 3,5 0 fr. per boekdeel.

STAD ISEGHEM.

Bericht aan de Gebruikers m  Rijw ielen.
Burgemeester en Schepenen der Stad Iseghem, 

Maken bekend, dat alwie gebruik maakt van 
een rijwiel op den openbaren weg, verplicht 
is zijn rijwiel aan te geven, en de gemeente- 
taks van 3 fr. te betalen bij den Heer Ge
meenteontvanger die daarvan kwijtschrift zal 
afleveren en de Veloplaat looden.

Het looden der Rijwielplaten zal plaats hebben 
ten bureele van den Gemeente Ontvanger, op 
het Stadhuis, op de hierna volgende dagen en 
uren :

Van Dinsdag 25 April to t Zaterdag 29 April, 
en van Maandag 1 Mei to t Zaterdag 6 M ei, 
telkens van 9 to t 12 ure en van 3 to t 7 ure 
namiddag.

De Oud-strijderslen Oorlogsverminkten, moe
ten voorzien zijn van getuigschriften.

Na dezen datum zullen de gebruikers van 
rijwielen die hunne aangifte bij den Gemeen
teontvanger niet gedaan hebben en in het 
bezit niet zijn van eene door het Gemeente
bestuur geloode plaat, in overtreding genomen 
worden en eene boete te betalen hebben van 
25 fr.

Iseghem, den 15 April 1922.

Bij Bevel :

De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen,
A. W erbrouck. C. Staes. }

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN :

Flora Vandommel, dv. Raymond en Anna 
Heckler. — André Depreitere, zv. Henri en 
Magdalena Deldaele. — Joseph Deforche, zv. 
Renild en Magdalena Tack. — Emiel Vienne, 
zv. Michel en Z të Lapeire. — Antoinette Rous
seau, dv. Valère en Aurelia Vansteenkiste. —
— Michaèl Lafere, zv. Arcadius en Emilie 
Parmentier.

STERFGEVALLEN :

André Vannenus, 3 m. zv. Aloise en Lutgarde 
Meesschaert. ■— Magdalena Samyn, 9 j .  dv. 
Leon en Herminia Vermandere.

HUWELIJKEN :
Hieronymus Loosvelt, borstelm. 26 j. en Julia 

Segers, naaister, 28 j. — Albert Oosterlynck, 
borstelhoutm. 43 j. en Germana Bekaert, huish. 
41 j. — Emiel Van Ryckeghem. brouwer 41 j, 
en Rachel Vandommele, bijz. 35 j. —  Odile 
Depreitere, olieslagerij werkman 26 j. en Mathilde 
Sabbe, borstelm. 2 i j .  -— Edmond Bincquet. 
schoenm. 26 j. en Julia Brulez, bottienst. 28 j.

M A RK T PR IJZEN .

KORTRIJK 17 April — Haver, 65 tot 70 
peerdeboonen, 75 tot 00 ; aardappelen, 55. à 60 
Boter 11,00-12,25 fr. dek ; eieren ’t stuk, 32-34 
koolzaadolie, 240 tot 000; liinzaadolie, 190 tot 
185 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 95 tot 
100; koolzaadkoeken, tot 50 ; lijnzaadkoeken 
50 ; sodanitraat, 76.50 ; ammoniak, 109.00 
suikerij, OOOtot 00 ; duivenboonen, 110 tot 000 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

Yolande Van Robays, heeft de eer 't publiek 
te berichten dat zÿ zich komt te plaatsen als 
KLEERMAAKSTER bij hare Ouders, Kortrijkstraat 
6 6 , Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING van een

H E E R  E N H  ZJIS
m et grooten Hof en Verandah 

te ISEGHEM , in de Brugstraat
tussohen V a a rt en IJzerenw eg.

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

S ta d  ISEGHEM, Sectie 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 iid  en zib 
groot 5 a i8 ca.

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

Koop 3. — 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. ig 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 10 . — Een perceel Hof dienende voor 
Bouwgrond nummer ex 3ïd groot 2 a. 21 ca.

Koop h . — Een perceel Hof, dienende voor
Bouwgrond nummer ex 3zd 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.
1/2 0/0 I n s t e l p e n n in g . —  R echt  v a n  S a m e n v o e g in g .

OVERSLAG Donderdag 4  M ei 1 9 2 2  telkens om 
3 ure stipt in het « HOTEL RÖYAL, Statieplaats, 
bewoond door de Wed. van Heer Joseph Strobbe.



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

BEVRAAGD eene BOTTIENSTEKSTER goed op 
de hoogte van dea stiel. Standvastig werk het 
jaar door. Zeer goed loon. Zich te wenden 
bij M. HENRI DUTHOIT, 31, 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 vrouwschoenen met houten talons 

Standvastig werk. — Goeden loon.

Gevraagd voor B0R6TELH0UTMAKERIJ 

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

bij L. DEKEIRSSCHIETER-NAESSENS
Princessestraat, 56, Emelghem.

GOEDE BOORDERS en HAARKAMMERS worden 
terstonds gevraagd bij Emile De Laissez, 23 Rue 
de la Teinturerie, Wattrelos (Frankrijk Noord).

VENTE PUBLIQUE à la suite de faillite 
d’une Usine

F A B R I Q U E  D E C I M E N T
Maison d’Habitation et Parcelle de terre  

à INGELMUNSTER, le long de la Chaussée de Bruges, 220,
dépendant de la faillite de Madame De Buck, épouse 
Mineur à Gand.

Le Notaire M a e t e r l i n e l c ,  Boulevard 
Erère-Orban n° 17 à Gand à ce commis en justice 
vendra publiquement à l’intervention de Monsieur 
le Juge de Paix compétent.

Commune d’INGELMUNSTER,
LOT I.

Une Usine fabrique de ciment avec moteur ho
rizontal à gaz pauvre d’environ 60 H. P. marque 
Stockport avec gazogène, scrubber tuyauterie, pou
vant aussi fonctionner au gaz de ville, en bon état de 
marche.

Un broyeur séparateur à boulets marque Louis 
Carton Tournai, en bon état.

Un Séchoir four de 2.5o X  2.5o M. avec tube 
mélangeur incliné et chainej à godets, arbres de 
transmission, poulies, courroies, Decauville, deux 
puits à eau, le tout en parfait état.

Une maison d’habitation Chaussée de Bruges, 220, 
le tout contenant 27 ares.

Lot II
Une parcelle de terrain à  bâtir, Chaussée de 

Bruges contenant 7 ares.
Pour les renseignements s'adresser en l’étude du 

Notaire Maeterlinck, Boulevard Frère-Orban, 17, 
à Gand.

Pour la visite de la propriété s’adresser Chaussée 
de Bruges, 220 à Ingelmunster.

A D JU D IC A T IO N  sous réserve de surenchère
Vendredi 5  M ai 1 9 2 2 , â 3 heures précises de re
levée au PETIT PALAIS DE JUSTICE à Gand 
en face du Grand Palais de Justice, Place du Com
merce à Gand.

oiZEiMEER He e f t
g g f â P H T  EN DE 
ilÖ NÖ fltltTTERUfr

UIT TER HAND TE KOOP

1 W O O N H U IS
in de Statiestraat te ISEGHEM.1:

Zich te bevragen bij den Notaris LE C0RBESIER

UIT~~TER H A N D  TE  KO O P
een groot

WOONHUIS met HOF
kunnende dienen voor WINKEL

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

Molenstraat, n. 4.

Studie van den Notaris LE C0RBESIER te 

Iseghem en SCHOTTE te Ingelmunster.

I.

Woensdag 3  M ei 1922 , om 3 ure namiddag in 
« St CR1SPIJN » bij Theod. Josson, te Ingelmunster. 

IN S T E L  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 
zonder geschreven pacht.

1/3 0/0 Instelpenning.

Studie van den Notaris 

F * a u l  S c h o t t e  te Ingelmunster.

Dinsdag 25 April 1922, om 9 ure voormiddag ter 
Olieslagerij der Kinders Constant Loncke te Ingel
munster, Groene Tent.

I.

Venditie van 
L A N D B O U  W A L A A M

huisgerief, een peerd, wagen, 3 groote camions 
karren, kordewagens, criks, bootmachien, snij peerd, 
ijzeren olievaten, stelling persen, assen en zwinkels, 
bascuuls, goed berd, riemen, hekkenplanken, kettingen, 
enz. Allerhande benoodigheden voor handel en; land
bouw.

Gewone voorwaarden.

II.

Vrijdag 5  M ei 1922, om 3 ure namiddag «IN  
DEN BEER » 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.

GEMEENTE INGELMUNSTER 
Vrijwillige Venditie van allerhande

Schoone Meubels en Menagiegerief
voortkomende van Hotels en Villas, 

op ZONDAG 30 APRIL 1922 na de hoogmis ter
herberg “ De 3 Koningen „ Statiestraat te Ingelmunster 

Ambt Deurwaarder GOIGNE te Meulebeke, Zie affichen.

GEVONDEN
Waarde Heeren,

» • % , t  Y uijrfOy

ben mij er van tTont houdennl de « n  onSe,iik heo'
heb met het gebruik uwer De Wiu Pme,ï% 7 bekomen

mTLf/gewefd bVhertChrilike,ijk d6r n,eren
».ad *  e ts ü  : r Ä Tr r
enxel fieschje was voldoend« ? te Proeve^  een
nederctrukten te doen vendwiL m'jne smai',ei>- die mij

* * »  *

>».< .. u ‘. '~"“V cr — -*•uit te drukken. gelukkig o mijne dankbaarheid

De Pillen De W itt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, ai<n 
den prijs van 5 fra n k  de kleine flescli en fr . 7 .5 0  de groote flescli, 
welke 2 1/2 maal den inhoud der kleine bevat.

Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt omude echte Pillen DeAYilt 
aan te schaffen, /.end rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, ver
meerderd met 65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De 
W itt &. C°, rue de la G lacière, 2 2 , te Brussel, en de verzending zal 
oogenblikkelijk door den apotheker uwer streek gedaan worden.

Indieu gij onmiddelijk uitslagen wilt hebben, neemt

NIER &  BLAAS PILLEN
De Bette Remedie in de Wereld voor

Rheum atiek, 
H eup Jicht, 
Lenden Jicht, 
Zw akke Rug,

Blaasontsteking, 
Steen in de Blaas, 
Graveel,
J icht,

R ugpijn , 
V erm oeidheid , 
M eeste vorm en van 
Blaas A andoening.

Verkocht te Iseghem , bij V erham m e, 13, Marktstraat ; W yffels, 53 
Marktstraat ; Lalem an, 2, Brugstr.

BOEKDRUKKERIJ

STEENDRUKKERIJ

PAPIERHANDEL

Rousselarestraat, 97

ISEGHEM
Oud huis J. DOOMS 

Gesticht in 1870

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 S C H O O L G E R IE F

STUDIE VAN DE NOTARISSEN 

D e  ' W ' a . e g j e i x a . e r e  te Nederbrakel 

en S c l i o t t e  te Ingelmunster.

OPENBARE VERKOOP ING  'van

Hofsteden en Landerijen
te Ingelmunster en Emelghem.

1. 2 ha. 08 a. 70 ca. weide en bosch, Ingelmuaster, 
sektie D ia, 2a, 2b, 22 en 3a.

2. 26 a. 70 ca.b osch, Ingelmunster sektie'D n° 5. 
In pacht bij Vanden Driessche Edmond en kinders 
Maelfait.

3. I. h. 75 a. 40 ca. land. Emelghem. sectie A. 
n° 802a, 802b en 8o5. In pacht bij Vanderheeren Alf.

4. X h. 45 a. land, Emelghem, sectie A n° 801. 
In pacht bij De Poorter Kamiel.

5. 7 a. 10 ca. land. Ingelmunster. sektie A. ex 
n° 274. In pacht bij Defour-Galle Alfons.

6. I. ha. 70 a. 74 ca. hofstede land en weide. 
Ingelmunster, sectie A n° 492, 493a, 495, 499, 570a 
en 264. In pacht bij Defour-Galle Alfons.

7. I ha. 63 a. 10 ca land, Ingelmunster sectie A,  
n° 582 586 en 587.

8. I. ha. 52 a, 78 ca. hofstede en land, Emelghem, 
sektie A. n° 7 16 , 717 , 718, 719b en 720a.

9. 54 a. 10 ca. land, Emelghem, sektie A n° 721. 
Koopen 7 , 8 en 9 in pacht bij Caenepeel Remi.

10. I ha. 92 a. 3o ca. land. Ingelmunster, sektie
A. n° 571, 572, 473, 574 en 575.

it. I ha. 96 a. 80 ca. land en weide, Ingelmunster 
sektie A n° 589b Sgoa, 590b en 591b.

12. 5 ha- 73 a. 3o ca. hofstede en land, Ingel
munster en Emelghem, sektie A, n° 592b. 593a, 594c, 
595b, 597b, 562b, 705 en 712 .

13. I ha. 78 a. bosch, Emelghem, sektie A n° 731.
14. 3 ha. 08 a. 40 ca. land en weide, Emelghem,

sektie A. n° 663, 6g5, 664, 665.
15. 3g a. 40 ca. weide Emelghem sektie A, n° 

653a en 661.
16. 39 a. 90 ca. land en weide, Emelghem, A  n° 

65i en 653b.
17. I ha. 5o a. 60 ca- land, Emelghem, A n» 646a 

en 649.
18. 26 a. 70 ca. land, Ingelmunster. sektie A no 610. 
19.33 a. 60 ca. weide. Ingelmunster sektie A. n° 618a.

Koop 10 tot en met 19 in fpacht bij De Poorter 
Kamiel.

20. il ha. 40 a. hofstede, land en weide, Ingelmun
ster sektie sektie A n° 555b, 556a, 554a, 552a, 557a. 
558a, 620a, 611 2/b, 6igc en 55gb.

21. 5 ha. 36 a. land, Ingelmunster sektie A n° 632a 
en 633b.

22. 2 ha. 10 a. 10 cent, land, Ingelmunster sektie 
A n° 63ib

23. I ha. 71 a. 70 ca. land, Ingelmunster sektie 
A n° 634a.

24. 7 ha 32 a. 70 ca. land en weide. Ingelmunster 
sektie A  n° 65ic, 652. 655a, 656.

Koop 20 tot en met 24 in pacht bij^Vandeputte- 
Carron Jules.

25. 2 ha. 38 a. 20 ca. land, Ingelmunster, sektie 
B n° 1217.

In pacht bij Verstraete Constantin.
26. 37 a. 60 ca. dreef Ingelmunster sektie A n° 

635d.

OVERSLAG: Donderdag 4 Mel 1922 in « Het
Damberd » bij M. Edmond Caluy te Ingelmunster, 
telkens om i ure namiddag (zomertijd).

Inlichtingen en plans ter studie van den Notaris 
De Waegenaere te Nederbraekel.

Uit ter 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 inet magazijn. Zich bevragen Markt
straat, 40, Iseghem.

B e s t.e  Z a a i la n d e n  e n  m e e r s c h
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 0! bij perceelen. Men 
wende zich tot M Joris Vandeputte, Zonne- 
bloemstraat, 15, Antwerpen.

U i t  t e r  h a n d  t e  K o o p

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.

Uit ter hand te koop GERIEFLIJKE TWEE
WOONST met land en bouwgrond, groot 69 av
8 ca., staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, bij den Vierweg. — Onmiddelijke 
in genottreding. — Zich te wenden : We Ch. 
Sintobin-Mestdagh, Marktstraat, 4, Iseghem.

. U IT  T E R  H AN D  TE KOOP :

E e n  W o o n h u is
met schuurken en stallingskens en 24 aren 84 
centiaren, grond en land, dicht den steenweg 

van Iseghem naai Lendekde, gehucht Winkel- 
hoek, gebruikt door Remi Couckhuyt-Tack.

Zich te bevragen bij A. DELEU-D ’HONT , 

de Pélichystraat, 3g, Iseghem.

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

HUIS VAN VERTROUWEN.

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

de Pélichystraat, 38 ISEGHEM
Brillen, TPince-Nez, B a rom eters  

Jumellen, V errek ijk ers
Wij berichten het publiek dat de recepten der 

Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
48 uren. Mijne groote ondervinding gesteund op 
zeer uitgebreide kennissen van optiek stellen mij in 
staat aan de verschillige gezichten, brillen te geven 
die hunne oogen goed passen en eenen voordeeligen 
invloed uit oefenen op de oogen.

Let dus goed op gij die wilt eenen goeden bril 
hebben en wend u in volle vertrouwen ten mijnen 

huize.

HÏÏÏS VAN VERTROUWEN.

J o s .  V a n l a n d e g h e m - B e b a e g b e
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 
mans en vrouwkleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Witgoedartikale?»
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. B. 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

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

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6.00 0 .000

B. Spaarkas :
1° op zicht 4 .00  °/8
2° op term ijn  van een ja a r 4 .50  °/°
Langer te rm ijn  volgens overeenkom st.

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3 .50 °(o
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 «/o 
3 ' op driem aandelijkse!»  rekeningen 4 .00  ° /0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 4 .25 °/0 
4° op jaarliiksche rekeningen 4 .50 °/<> j

AANKOOP en VERKOOP van Fransch, Engelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men lielomen bij den Plaatselijhen Beheerraad

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

Jozef S P IN C E M A ILLE  dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.

VERW ARM INGSTOESTELLEN voor HU IZEN  en FABR IEKEN
A lle  slach van buizen Auto géne-Soudure

IN STELL ATI EN BADEN EN STORTBADEN

Werkhuizen DEltGOU^T, 44, Zaidlaan, Brussel



I

H U I S

J. Vaolandeghem-ßehaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

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

CORSETS

H . D . B  Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

B r u x e l l e s  aan prijzen buiten alle eoneurentie.

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 en andere ellegoederen.

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

Om u it gemeenzaamheid te  scheiden.
Over te nemen 

eene Stoomborstelfabriek
(m et Mekanieke en e lektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge. Voor alle 
inlichtingen zich wenden tot den Heer Ausie 
T IMPERMAN, te Iseghem, of schrijven onders 
de letters PAX • postliggende te Brugge.

HOXJT

Het huis JULES DELSART 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, eïken en beuken. 
Ook te koop groote hoeveelheden brandhout 
op wagon staties Merkem en Houthulst. Alsook 
225 Km. Wilgenhout aan 1.25 fr. de Km.

TE KOOP, Gentstraat, 64 ;

Zeer goed Winkelalaam
bestaande uit toog, banken, rekken, kassen en eene 
eene schoone etalage afsluiting.

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

bij Isii f i l r t n - M f i s É
16, W ijngaardstraat, ISEGHEM. 

Verm indering van prijs aan voortverkoopers.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels -- Impermeables

voor Heeren, Damen en Kinders.

V o o r  D a m o n  v a n  a f  4 S  F r
IN  SATIJN 125 FR. EN MEER.

I n  w olle  Gbabardine 8 8  F r .
TROUWE BEDIENING.

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

Rumatieklijders! 
LIJDT NIET MEER

Snijschool DEMEER’ Kor,riik'
HEROPENING der 
voor ‘uifers. 3 Mei

50 , Consciencestraat
SNIJ- en NAAILESSEN 
Vraagt inlichtingen.

E L IX IR  - o T
P H i L i p p ^ r

T u r n e r s
voor uwe TUINOEFENINGEN koopt de schoenen 
met caoutchou zolen “  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 W ellcom  e 
Alles in ’t groot en ’t klein bij

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

ot

JICHT I
I

RUMATIEK
W rf-’ UW LIJDEN WEZE

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

ALGEM£EN DEPOT VOOR BELGIË :

268, d ’A v ro y la a n , L U IK  
an lu  alla goeden apotheken.

,/ :Hr,j8 Verzwakte To tdat Het, Bijna 
le in  Geraamte Geworden Was.

n->r»r de Dr. C a sse ll’s  Tabletten genezen.
M evrouw  F lo rr ie  Shad lock , Mil-l-lane, M orton , 

G a in sbo rough , zegt: “  Geene genoeg,e woorden 
k a n  ik  v in d e n  om  m ijn e  d ankbaa rke id  aan  den 

D okter C asse ll’s u it  te d rukken . D an k  aan 
z ijn e  t/abLetten heeft h i j  he t leven van  m ijn  
k in d je  gered. Z ij kreeg hare  eerste tanden 

toen ze de r tie n  m a and e n  oud  was en v ana f d ii 
oogenb lik  verloor zij hare gezondhe id  ; z ij wierri- 

zwak en z ieke lijk , h a d  geen ee tlus t meer en 
verm agerde b ij e ik e n  aag  m eer en meer 

B ovend ien  h a d  z ij eene darm onstekm g  d ie  o- 

w eldra een beraam te  van m aakte . Z ij hsM de 
k rach t n ie t  m eer neder te z itten , gansehe dagen 

moest ze ltiggen, zelfs o m  h aa r  te dragen . Zee-j 

d ik w ijls  h a d  ze ve rschrikke lijke  p i jn e n  en da; 

begon- ze te kerm en .
“  A lle  h a n d e lin g e n  ‘d ien  ik  ze deed volger 

giaven geenen u its lag . D och  b ij he t lezen eene 
adverten tie  der D r. Cassell’s Tab le tten beproefde 

ik  ze voor m i jn  k in d je  en  ik  zegen den dag  oj 
dp welke ik  zu lke  deed. E en ige  t i jd  nad 'e  

bevond ik  eene verbeten ing , ook  olgde ik  de h and e lin g en  en den uitvin 
is oac jslsie heu-en g ^ e e ^  ganscn óenezen  en een l ie f  k le m  m is  je geworden i-c

r. Casse
T a b l e t t e nP R I J S  3  F «  E N  

7 .5 0 F R .

( h e t  g r o o t  
model bevat 
drie maal het 
kleine* V e r  
kocht door de 
apotheken i n 
alle were.lddea
len. Vraag de 
Dr. C a s  sell’s 
T a b letten en 
weigerd a i e  
na making-

Universeel familie I tegen :
Zonu waf matting Slapeloosheid Hartkloppingen 
Z&nuwzwakheid Bloedgebrek Levensafmattmg 
üenuwonsteking Slwhte f«j|wei^.BfZenuwachtighaid 
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  d e  v o e d e n d e  m o e d e r s  e n  a a n  
d *  p e r s o n e n  d ie  d a  k r i t i s c h e  t i j d v a k k e n  v a n  h e t : le v e n  
d o o r g a a n .  D o k t e r  C a u s e l l ’s  C o .,  L t d . ,  M a n c h e s t e r ,  E n g la n d  
A l g e r n o n  d e p o t  v o o r  B e lg ië  e n  h e t  G r o o f  H e r t r  /do rr»  ?

M ? is o n  , - o u i *  S a n d e r s ,  22, R u e  d e  la  O ia o iC r e ,  B r u a a e i .

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: vervolgd
en ge zult wel 
dn a dt rreugfêe 
kennen kracht 
en gezondheid 
te bezitten

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

VERHAMME, Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.
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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 REIRPUTTEN van gelijk welken inhoud
S T E E N  P U T B U I Z E N ,  E N Z .

|flmand Denys-Hoehepied 1
Dweersstraat, 17, IS E G H E M  |j

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

H U I S  V A N  V E R T R O U W E NWaarom wordt het huis, G. Hoet- 
Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ?

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

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

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

GERMAIN HOET reist niet maar, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zoon 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 3, tegen de Nuordstraat, Rousselare.
Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach ?an MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONW OL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CR1N EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPO E D IG E  E N  TR O U W E  B E D IE N IN G . 
In ’t  groot en in ' t  klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
DE PEUCHVSTRAAT.1 2 , | $ E G H E M .
recht over St Hilomiiskerk

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

Inlichtingen ten bureele v a n ’t blad

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  G e z u s te rs
Kortrÿkstraat, ^4, ISEGHEM

J a v a  S t e r k  — D u b b e l  S t e r k  
W  e s t m i n s t e r  S t o u t  

S c h o t h - a l e  —  P â l e - a l e .  
Verkoop van 'Wijnen

HANDEL in KOLEN.

Doctor H. Van Quaethem 

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

TE BEKOMEN BIJ

V i c t o r  JDemuynck
Hiloniusstraat, 5, ISEGHEM.

A LLE  SLACH VAN

Mans- en Kinderkostuimen op Maat
VERZORGD W ERK  

ZEER  VOORDEELIGE PR IJZEN .

LA PLUS MODERNE
LA MEILLEURE

LA MOINS CHÈRE,
c’est la

6 6

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

beveelt zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
behoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen 
fn coutil of le d e r; .

Levert alle slach onderleier en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaard en.

FORD „
T H E  U N IV E R S A L  CAR

NOUVEAUX PRIX :
Touring 4 -5  places avec écla i

rage et démarrage électriques  
e t jantes  amovibles 

Touring, 4 -5  places ordinaire  
Touring, 4-5 places avec jantes  

amovibles
Id. id. avec démarreur 

électrique e t jantes amovibles fr . 
Runabout, 2 places ordinaire fr .
Runabout, 2 places avec jantes

amovibles fr.
Id. id. avec dém arreur fr . 

Conduite in térieure complète f r .  12.850
Chassis 40Dkgr. sur pneumatiques fr. 5.450

id. 1250  kgr. id. fr . 7.200
Châssis ordinaire pour taxi e t

cam ionettes f r . 7 .300
Châssis camion pour charge fr . 9 .900

utile  de 1250 Kgr., monté sur gros pneus. 
Tracteur agricole Fordson fr. 7.550

AGENCE RÉGIONALE EXCLUSIVE :

fr . 8 .950  
f r . 9 200

fr. 9.600

10.800
8.500

8 .9 0 0
10.100

A.E.M.C.
Rue des Horticulteurs, C 0U R TR A I
------- Téléphon e 5 0 6  ------—

A te lier 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 SINCO-GASOLINE.

Alb. VANNESTE-VANHOUTTE
T afe lhouder (T ra ite u r )

— Gentstraat 3 5, ISEGHEM  —
Opvolger van ’t oud gekend huis 

V a n h o u tte -N e y r in c k  va n  R o u sse la r e .  
Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 
GELEGENHEIDSDINERS

M atige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken  
Verhuring van Tafelservies.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

S P E C IA L IT E IT  V A N  T A N D E N  O P  G O UD
volgens de laatste uitvinding (zonder plaat) 

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

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 
voldoen zal Doktoor DELCR0IX en E C 5 I V I >  I V I ^ D R E L -  

van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensdag van iedere week bij M. Pierre 

BERLAMONT-ABEELE, R012SSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.


