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De Kooperatieven 
voor Oorlogsschade.

Algemeene Vergadering te Brussel.
Het Verbond der Kooperatieven voor oor

logsschade heeft Dinsdag namiddag, in de 
miliciezaal van het Stadhuis, te Brussel, eene 
algemeene vergadering gehouden. De opkomst 
der afgevaardigden uit alle hoeken der ge
teisterde streken van Vlaanderen en Wallonië 
was zoo groot, dat de ruime zaal veel te klein 
was om hen te bevatten. Aan hét bureel zetelden 
MM. Theunis, eerste minister en minister van 
financies ; Michel Levie, staatsminister ; Collaert 
en Buyl, volksvertegenwoordigers ; Kestemont, 
bestuurder van het verbond ; Richir, Mertens, 
Ugeux en meer andere beheerders van het 
verbond en hooge ambtenaars.

M. Levie opende de vergadering met een 
hartelijk welkom tot M. Theunis en deelde 
mede dat de groote uitbreiding der verbonds- 
werkzaamheden eene herziening der standregels 
noodzakelijk maakten. Die herziening zal echter 
uitgesteld worden tot op de algemeene verga
dering van dezen Zomer. Thans hoeft er enkel 
gesproken te worden over de groote kwestie 
die ons allen zoo zeer bekommerd, namelijk 
de nieuwe leening van 1 miljard, uit te geven 
door ons verbond der kooperatieven voor 
oorlogsschade.

Brief van Z. M. Koning Albert.
Dat ons werk met veel bijval zal bekroond 

worden daarin vinden wij een bewijs in den 
volgenden brief, welke Z. M. Koning Albert 
mij heeft gestuurd, en waarvan ik u lezing 
geef :

Brussel, 27 April 1922.

Mijn waarde Minister,

Voor de tweede maal richt het verbond der 
Samenwerkende Vennootschappen zich tot het 
publiek om, onder den waarborg van den 
Staat, de geiden te bekomen, die het noodig 
heeft tot voortzetting van zijn Vaderlandsch 
werk

Ik stel er prijs op. mij bij dien oproep te 
sluiten, zooals ik deed verleden jaar. Uit 
den goeden uitslag der eerste leening, uit de 
gunst die haar te beurt viel onder de spaarders, 
blijkt welk vertrouwen het Land stelt in het 
Verbond.

Dit vertrouwen is te danken aan het be
ginsel van groepeering en onderling hulpbetoon 
waarop het Verbond steunt, aan het onderling 
toezicht, dat op zijne verrichtingen word uit
geoefend en het algemeen belang dient, aan 
de bevoegdheid der toegewijde Bestuurders die, 
onder uwe hooge leiding, Mijn waarde Minister, 
al hunne zorg besteden aan het beheer eener

onderneming, welke dag aan dag aanzienlijker 
en nuttiger wordt,

Wanneer zij aan de geteisterden, in hunne 
kooperatieven vereenigd en die, door zich in 
een Verbond te groepeeren, blijk g< ven van 
een verheven geest van samenhoorigheid, de 
hulp aanbrengen, welke hun onontbeeriijk is, 
bepalen hunne medeburgers er zich niet bij, 
geldmiddelen te verschaffen aan eene finantieele 
inrichting : zij getuigen van den wil van al 
de Belgen om, in afwachting van de noodige 
vergoedingen, al hunne pogingen en al hunne 
middelen te besteden aan de grootsche taak 
van het wederopbouwen der vernielde haard
steden, daar dat een heilige taak is, een taak 
voor welker welslagen ik de vurigste wenschen 
koester.

Ik blijf steeds, Mijn Waarde Minister,

Uw toegenegen, 

ALBERT.

M Levie was de tolk van gansch de ver
gadering, welke hij, onder luide toejuichingen, 
zijn hartelijksten dank stuurde tot Z. M. den 
Koning, onzen geliefden Vorst, die eens ver
klaard heeft, dat hij rust noch duur zal hebben, 
vooraleer onze verwoeste gewesten zullen her
opgebouwd zijn. M. Levie dankte ten slotte 
nog de regeering, de openbare besturen, de 
bijzonderste instellingen en de Drukpers, voor 
de kostbare hulp welke zij verleenen tot het 
welgelukken der leening.

Redevoering van M. Theunis.
De eerste minister M. Theunis sprak ver

volgens in dezer voege :

“  Uw werk is eene zware taak, die ons 
toont welke nuttige uitslagen er kunnen be
komen worden door de samenwerking van het 
privaat initiatief en van de openbare besturen. 
De kwestie der vergoedingen en van den 
heropbouw is zoo veelzijdig, dat de openbare 
besturen, ondanks hunnen goeden wil, niet bij 
machte zijn dit werk alleen tot een goed einde 
te brengen. Over drie jaar werd het bijzonder 
initiatief gewekt door M. Levie. Het feit dat, 
er thans 324 kooperatieven in ’t land zijn be
wijst dat er goed werk verricht wordt. De 
regeering biedt u haren besten dank.

De herstellingen in Belgie vallen eigenlijk 
ten laste van de Duitsche regeering, die in 
het verdrag van Versailles erkend heeft ons 
land onwederrechterlijk geschonden en verwoest 
te hebben, en de verbintenis heeft aangegaan 
ons te vergoeden Gij weet echter hoe wij 
vergoed worden. W ij zelf hebben het geld 
moeten zoeken in eigen land om de schade 
te herstellen, welke door Duitschland aange
richt is ; wij hebben schulden moeten maken 
en leeningen moeten doen. Thans weer doen 
wij een beroep op de Belgen en wij zullen 
zeker niet aan doovemansdeur kloppen, immers, 
aan wie leent gij uw geld ? Aan Belgie, wiens 
krediet in heel de wereld stevig is gevestigd.

Een bewijs lever ik daarvan : de leening 
van verleden jaar staat te New-York gekwot- 
teerd aan 108 per cent De wereld heeft ver
trouwen in Belgie en in het Belgische kapitaal, 
hetwelk hoofdzakelijk bestaat in onzen arbeid ; 
de wereld schenkt ons zijn volle vertrouwen, 
omdat Belgie een land is, voor wie een hand- 
teeken geheiligd is ; een land dat nog kanen 
zal lijden, en zelfs te gronde gaan, voor de 
handhaving zijner eer en zijner princiepen. Bo
vendien, de inschrijving op onze leening is 
geene loutere geldspekuleering ; zij is een plicht 
van solidariteit tot de herstelling der groote 
onrechtvaardigheid van 1914-1918. Het belang 
gaat hier gepaard met plicht en vaderlandsliefde. 
Geen enkel Belg zal daaraan te kort komen. »

Verscheidene sprekers voerden nog het woord, 
waarna de vergadering uiteen ging in de vaste 
overtuiging dat de nieuwe leening allerbest zal 
gelukken en de beste vruchten zal afwerpen 
voor de herstelling onzer verwoeste gewesten.

D e S y n d ik a te  V r i jh e id
in de Belgische Kamer besproken.

In de Kamer hebben de Heeren Tschoffen 
en Winany, katholieke Volksvertegenwoordigers 
van Luik en Verviers eene interpellatie gedaan 
over de syndikale vrijheid. In klare en dui
delijke bewoording hebben de twee volks
vertegenwoordigers uiteengezet hoe de socialis
ten te Verviers en omstreken te werke gaan 
om katholieke Syndikalisten en niet gesyndikeer- 
de werklieden te vervolgen ente broodrooven, 
en dat door de socialistische voormannen en 
hunne aanhangers

M. Heyman, katholiek, zegt : Het besluit der 
ondervraging is dat de socialistische menta
liteit voor wat de vrijheid van den arbeid 
betreft, niet veranderd is. De socialistische 
onverdraagzaamheid is algemeen, gansch het 
land door. De « Peuple » komt te schrijven 
dat de werkliedenklas er niet in toestemmen 
zal met onbekwamen, verraders en verdachten 
te werken.

M. W inandy . — Altijd de beleediging tegen ! 
de waarheid !

M. Heyman- — In plaats van aan te nemen 
dat andermans denkwijze eerbied verdient ver
schoont men de socialistische onverdraagzaam
heid.

Men heeft ons hier gesproken van het syn- 
dikalisme in ’t land van Verviers, en beweert 
dat de christen democraten daar de eenheid 
der arbeidersbeweging willen breken. Vroeger 
was daar -het syndikaat der textielwerklieden 
neutraal, maar het is weldra heel en gansch 
in socialistisch vaarwater gevaren. De chris
ten werklieden werden alzoo genoodzaakt het 
te verlaten. Hetzelfde geld voor het nationaal syn
dikaat der spoorwegwerkliedexi. Tijdens den 
oorlog hier en in ’t buitenland ontworpen, was

het wel verstaan dat dit syndikaat streng on
zijdig zou blijven en zich met geen politiek 
bemoeiën. De christen werklieden traden er 
in, met groot getal En wat gebeurde er ? 
Later kwam het uit dat het syndikaat gegrond
vest is op het princiep van den klassenstrijd, 
dat het aangesloten is bij de socialistische 
syndikale kommissie en dat het van de Inter
nationale deel zal uitmaken !

M. M oury . — Zij hebben goed gehandeld ! 
(Hevige onderbrekingen rechts )

M Heyman — Men heeft alzoo 20,000 chris
ten werklieden verplicht het syndikaat te ver
laten. En dit noemt men nu de arbeiders- 
eenheid breken ! De socialisten. M. de Pon- 
thière heeft het onlangs nog geschreven, dat zij 
handelen op de onbeschaamdste oneerlijke wijze- 
(Toej rechts. — Rumoer aan de uiterste linker
zijde.)

Laat ons nu eens zien wat er bij de
onderwijzers gebeurd is. Er was vroeger een
christen en een onzijdig syndikaat. Het Maison 
du Peuple heeft de socialistische onderwijzers 
verplicht een eigen syndikaat te stichten, en
met het Paaschkongres der socialisten hebben 
wij kunnen bestätigen welke revolutionnairs 
meest al de leden van dit rood syndikaat
geworden zijn. De socialistische partij gaat 
nog verder : zij eischt de stichting van socia
listische maatschappijen van o«d-strijders.

Wij niet, maar de socialisten zijn de ver- 
deelers van de werkende klas W ij, christene 
demokraten, wij behartigen eerlijk en recht 
zinnig het stoffelijk belang der werkende klas, 
maar tot de maatschappelijke kwestie behoort 

I ook een zedelijken kant, en daaraan hechten 
I v’ij het grootste belang ; wij willen dat de 

rechtvaardigheid beersche en dat onze gods
dienstige overtuiging geëerbiedigd worde. (Lang
durige toejuichingen rechts.)

Ik zeg aan onze socialistische kollegas dat 
het onmogelijk is de syndikale eenheid te 
verwezentlijken. Er zijn dus maar twee oplossin
gen mogelijk : ofwel de eendracht, ofwel de 
strijd. W ij willen vrede, de socialisten willen 
oorlog. Dat zij er van de verantwoordelijkheid 
dragen. Maar wat men ook doen zou, één 
zaak is zeker, daar berust ik in : het is dat 
ondanks alles de vrijheid over den dwang, 
van waar deze ook moge komen, triomfeeren 
zal. (Toejuichingen op talrijke banken rechts.)

M. D estrèe  spreekt van op de nationale 
tribuun, eene lange redevoering uit, om de 
wet van 16 Maart 1921, die volgens hem door 
de christene werklieden aangevallen wordt te 
verdedigen. Hij drukt de overtuiging uit dat 
het syndikalism op weg is den hederidaagschen 
wereld te hervormen.

W ij zijn, vervolgt hij sinds den Wapen
stilstand op syndikaal gebied vooruitgegaan. 
Verleden jaar werd artikel 310 afgeschaft ! Sinds 
de afkondiging der Encycliek « Rerum Nova- 
rum » is de katholieke partij ook den syndi- 
kalen weg opgegaan, en wat de liberalen 
betreft is het boek van M. Devéze daags na 
den oorlog verschenen, daar om te getuigen 
dat zij ook met de strooming meê moeten.

Het syndikalism is een middel tot orde en 
tot maatschappelijke rechtveerdigheid. Ik denk 
dat men er stil aan toe komen zal het syndi
kaat verplichtend te maken. Deze verplichting 
kan zeer goed met de syndikale vrijheid samen
gaan, zooals het verplichtend schoolbezoek samen 
gaat met den keus der school.

M. Heyman — Zeer wel !

M. Destree. — Wat het oud artikel 310 
betreft dat is dood en begraven, en wij 
zullen het onder geen vorm laten verrijzen De 
gesyndikeerden hebben het recht van- niet te 
willen werken met ongesyndikeerden.

M. C a rto n  d e  W iart —  ja , maar de ge
syndikeerden hebben het recht niet de syndi
kale vrijheid van andersdenkenden te schenden.
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M. Destrèe . — Namens al mijne socialis
tische vrienden verklaar ik dat wij alle geweld 
afkeuren. De syndikale aktie, in vrede en in 
orde gevoerd, zal de werkende klas den zege
praal verzekeren. (Ovatie op de socialistische 
banken.

— Men hoort nog eenige uitvallen van de 
socialisten Cnudde, V anderve lde  en Anseele, 

vooral deze laatste gaat hevig te werk tegen 
de christene gesyndikeerden.

M . Masson, minister vgn justicie. — Men 
vraagt ons welke maatregelen wij zullen ‘n^men 
om de toepassing der wet eenvoudig te ver
zekeren. Men vraagt eene strenge toepassing. 
Zou het niet noodig zijn de wet van 24 Mei
1921 te wijzigen, wanneer men ziet dat so
cialistische gesyndikeerden eene fabriek ver
laten omdat er een liberale of christene werkman 

in komt ?

Dat is eene krenking van de vrijheid van
den arbeid.

M . V andervelde. — Had men de wet Z 'ó 

moeten uitleggen, dan zou ik ze verworpen 

hebben

M. Masson — ln alle geval kan ik niet 
aannemen dat socialisten den arbeid staken 
om andersdenkende gesyndikeerden, aan dezelfde 
voorwaarden arbeidend, aan hunne zijde komen 

werken.

M M oeyersoen, minister van arbeid en 
nijverheid, te midden van onophoudendende 
onderbrekingen der uitsterste linkerzijde, sluit 
zich volmondig bij deze verklaring aan. De 
vrijheid wordt des te erger geschonden, daar, 
uit deze ondervraging blijkt, dat zekere Syn

dikaten hunne leden verbieden van met an
dersdenkende gesyndikeerden te werken. Dat 
is eene onduldbare tyranie 1 (Ovatie op de 
katholieke banken.)

M. de V oo rz itte r . — Er zijn nog 12 sprekers 
ingeschreven Toekomende week Dinsdag zal 
er eene morgendzitting gehouden worden om 
deze ondervraging te beëindigen.

Ziehier de dagorde die mij toegekomen is ; 
zij draagt de handteekens van MM. Heyman, 
Tschoffen en Winandy :

« De Kamer vertrouwend dat de Regeering 
krachtdadig de aanslagen tegen de vrijheid 
van den arbeid beteugelen zal, vraagt de eer
lijke toepassing der wet van 16 Maart 1921, 
en gaat over tot de dagorde. »

M. T schoffen , te midden van het getier der 
socialisten, verdedigt deze dagorde. (De voor
zitter moet bestendig hameren om terug stilte 

te bekomen).

De zitting wordt ten 5 ure 20 gesloten

D e  K o n in g  en  K o n in g in  
v a n  E n g la n d  

doen  b e zo e k  a a n  B e lg ie
Verleden Maandag om 12 ure zijn de.Engelsche 

Vorsten te Dover ingescheept en langs Calais 
naar Belgie overgekomen. In een Belgischen 
trein die zich in Calais bevond namen zij 
plaats met hun gevolg. Aan de statie van 
Edingen (Enghien) werden de Koninklijke rei
zigers afgewacht door een Belgische delegatie 
bestaande uit eenige generaals, en hooggeplaatste 
personnagien van 't koninklijke hof. De trein, 
hield 5 minuten stilstand in deze statie en 
vertrok verder naar Brussel waar hij om 5.22 
aankwam in de Noordstatie,

Hier werden de Engelsche Vorsten ontvangen 
door HH. MM Koning Albert en Koningin 

Elisabeth.

De militaire eer werd bewezen binnen de 
statie door 4 compagnies met vaandel en muziek 
van het eerste regiment karabiniers.
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Een salvo van 51 kanonschoten begroette het 
uitgaan der Vorsten uit de spoorhalle, aan welke 
uitgang de hofrijtuigen den schitterenden stoet 
opwachtten.

De rijtuigen werden begeleid door het 2e regi
ment gidsen, terwijl de haag gevormd werd 
door al de troepen van het garnizoen, onder 
bevel van luitenant-generaal Biebuyck, vleugel
adjudant des Konings De troepen in veld- 
kleedij.

Na de aankomst in het paleis te Brussel 
werden aldaar aan de Britsche Vorsten voor
gesteld : de heeren voorzitters van Senaat en 
Kamer, de ministers en de hoogwaardigheids- 
bekleeders van het Hof.

Op gansch den doortocht waren alle huizen 
en gebouwen bevlagd met' de Engelsche en 
Belgische nationale kleuren die schitterend 
wapperden in den heerlijken zonneschijn.

Te Brussel ing^het Paleis.
Maandag avond na de officieele ontvangsten 

had in het koninklijke paleis een intiem gast
maal plaats, waaraan benevens de Engelsche 
en Belgische vorsten deelnamen : HH. KK. 
HH. de hertog van Brabant en prinses Marie- 
Zosé ; gravin douairière de Minto ; Z. Excell. 
admiraal Earl Beathy ; Z. Ex. maarschalk Earl 
Haig, en verder de andere personen van het 
gevolg der hooge bezoekers.

Z. Em. Kardinaal M ercier aan hetEngelsche volk.
In een brief aan den “ Times ,, zegt Z. Em. 

Kardinaal Mercier, dat het bezoek der Engelsche 
Sou vereinen aan Brussel ons tfolk gelegenheid 
zal bieden om zijne innige dankbaarheid uit te 
drukken jegens Engeland, dat nu acht jaren 
geleden partij koos voor het Recht tegen het 
Geweld.

Na in herinnering Ie hebben gébracht wat 
England onder den oorlog voor Belgie heeft 
gedaan, besluit de Kardinaal aldus :

Dit alles, en een vast betrouwen op het 
voortduren van de vriendschap, zullen de kern 
zijn van de ontvangst, welke de Engelsche 
•Souvereinen in Belgie verbeidt „

Dinsdag voormiddag om 11 ure 45 ontvingen 
de Engelsche Vorsten in het paleis te Brussel 
de hoofden der in de Belgische hoofdstad 
verblijvende vreemde diplomatische zendingen.

Daarop volgden eene delegatie der Union 
Anglo-Beige, van de Britsche Handelskamer en 
der Engelsche kolonie.

Om I ure werd in intiemen kring het ont
bijt opgediend 

Om 2 ure 30 brachten de vorstelijke gasten 
een bezoek aan het Koloniaal Museum teTer- 
veuren, en vervolgens aan het koninklijk domein 
te Laeken, waar hun, in de groote rotonde 
van het paleis de thé werd aangeboden 

Rond 5 I 2 ure waren de Vorsten terug in 
het paleis van Brussel alwaar om 8 ure een 
galafeestmaal plaats greep. De vorstelijke disch- 
genooten waren aangezeten in de Spiegelzaal, 
en de genoodigden namen plaats in de groote 
gaanderij.

Geheel het diplomatisch korps, de staats 
ministers, de werkdadige ministers, de burge
meesters van Brussel en voorsteden, M , r Nicotra, 
Pauzelijke nuncius, de voornaamste personen 
van handel en nijverheid der hoofdstad, de 
voorzitters der Brusselsche pers en de burger
lijke, rechterlijke en militaire overheden, in het 
geheel 200 personen namen er deel aan.

Bij het opdienen van het nagerecht, stond 
Komng Albert recht en sprak in het Engelsch 
eenen geestdriftigen heildronk uit.

Hij zegde nagenoeg :
Het is voor mij en de Koningin eene 

groote eer en tevens een groot genoegen U 
hier in Belgie’s hoofdstad te mogen ontvangen.

Koning foris antwoordde in sierlijk Fransch 
en zegde :

Ik bedank Koning Albert voor den vrien- 
delijken heildronk welke hij komt uit te spreken; 
de keus zijner bewoordingen was aller gelukkigst 
en droeg den stempel van de warmste herte- 1 
lijkheid

Donderdag inorgend om 9 ure, is Z. M. 
Koning Joris V van England, per bijzonderen 
koninklijken trein uit de noordstatie naar Zee- 
brugge vertrokken oin van daar verder het 
gewezen front in Vlaanderen te bezoeken 

Koning Joris werd tot aan den trein uitge
leide gedaan door Z. M, Koning Albert en 
Z. K. H. prins Leopold 

De Vorsten werden bij hunne aankomst aan 
de Noordstatie door eene talrijke menigte 
geestdriftig toegejuicht.

Na hartelijk afscheid genomen te hebben van 
Z. M. Koning Albert en prins Leopold stapte 
de Britsche Vorst met zijn gevolg in den bij
zonderen trein die op spoor 6 onder stoom 
stond en om 1) ure juist aanzette, om ten 11 
ure in Zeebrugge aan te komen. De Koning 
van Engeland begaf zich bij het uitstappen 
onmiddelijk per automobiel naar het kerkhof 
van Zeebrugge om er de heidengraven der 
Belgische en Engelsche gesneuvelden te be
groeten. De Vorst werd aan den ingang van 
het kerkhof ontvangen door M. Janssens de 
Bisthoven, gouverneur van West-Vlaanderen, 
Coppieters, arrondissementskommissaris en 
Ryeland, d. d. burgemeester van Brugge.

Na het bezoek der héldengraven begaf Koning 
Joris zich naar den havendam en bezocht de 
haveninstellingen onder het geleide van M. 
Schramme-Stouthaemer voorzitter der haven
kommissie van Zeebrugge < n advocaat te Brugge.

Om 12 ure vertrok de Engelsche Vorst met 
zijn gevolg uit Zeebrugge naar Zonnebeke alwaar 
hij het Engelsch kerkhof bezocht. Vandaar ver
trok de Koning van Engeland in auto naar IJ pe
ren. Hij kwam de stad binnen langs de Mee- 
nenpoort. De stad was versierd en duizenden 
menschen waren er om de Koning van Engeland 
te verwelkomen. Na eenige bijzonderheden der 
stad en de Engelsche begraafplaatsen bezocht 
te hebben verliet Koning George ons land in 
de richting van Haezebrouck om aldaar verderop 
het fransche front te bezoeken.

Men sprak er over 't geen te Genua w;is 
vorengevallen deze laatste dagen en hoe de 
zaken stonden voor Belgie tegenover de Russen.

M. Nothombe had het over de liertelijke ont
vangst welke de Engelsche vorsten in ons land 
genoten hebben, maar ook hoe niettegenstaande 
dat alles de Belgische bevolking de handelwijze 
betreurt van Lloyd George ten opzichte van ons 

land.
Volgens den Heer Elagey is de Konferentie 

gesteund geweest op gansch verkeerde opvattin
gen. De afgevaardigden van de verschillende 
landen waren niet bezield inet den geest van 

recht vee rdSgheid.
In elke Konferentie die reeds plaats heeft 

gehad waren er twee strekkingen, de eene 
van de verwoeste landen waar (ie ooriogstoo- 
neelen plaats hebben gehad, en waarvan de 
geteisterde landen niets anders begeeren dan 
volkomen herstel der geleden« schade, en middels 
wilden beramen om zulke onheilen in het 
toekomende te vermijden. !>an de strekking 
van Lloyd George die vooruit en vooral een 
zakenman is en voor Engeland kost wat kost 
alle voordeel tracht te trekken uit den tegen- 
woordigen staat van zaken. Belgie kon niet 
nalaten de konferentie van Genua te volgen. 
Met kracht heeft er ons standpunt van recht 
eu rechtvaardigheid en eerlijkheid verdedigd 
geweest juist gelijk in 1914. Belgie heeft er 
bewezen dat het zelfstandig wilt blijven. Minister 
Jaspar en Theunis verwierven er onzen wel
verdienden lof en de dankbaarheid der natie. 
W ij wenschen uit gan scher herte dat zij vol- 
herden in het standhouden hunner rechtmatige 

eisschen.
Slechte toestanden kunnen ook voor gevolg 

hebben den spoorslag te zijn om ons nauw 
te vereeuigen t.ot verdediging van recht en 

rfchtvaardigheid.
Het oostelijk Europa zal blok maken tegen 

't westelijk deel en Engeland zou zich kunnen 
afzonderen met de Russen en Duitscbers De 
konferentie van Genua zal onze gedragslijn 

afbakenen.
M. Leon Hennebieq sprak over het konkel

foes die in de konferenties heefl. plaats gehad 
en op niets anders uitliep dan op eigenbaat 
en niet voor ’t algemeen welzijn en de open
bare rust zoo als het had moeten zijn,

De ekonomische kwestie werd er van kant 
gezet om uit te zien naar eigen profijt. Het 
was eene petroolekonferentie waar Engeland de 
groote rol in speelde ten hunnen bate.

Op koophandels en tolgebied heeft niets 
verricht geweest ter oorzaak van Engeland, 
even als voor sociale kwest.ien zijn de zaken 

onverricht gebleven.
De experten hebben het welzijn van Europa 

betracht en de politiekers hebben al hun pogen 

doen mislukken.
M. Hennebick zegt dat wij ons mogen verheugen 

over de Reigen die in de Konferentie van 
Genua de schoonste rol hebben vervuld met voor 
den dag te brengen hoe de finantiemanren ons 

wilden in den zak steken.

Ons gedragslijn in die zaak was recht en 
rechtveerdig ; wij willen geen afzeg van onze 
bezittingen die meer dan drie milliard bedragen 
en het elfde deel onzer'nationale fortuin beloopt. 
Het Fransch-Belgisch standpunt voorziet het 
heropbeuren van Rusland door de Russissche

nijverheid zelve.
De experten van Londen hadden ook dit stelsel 

aangenomen, stelsel dat gansch tegenstrijdig 
is met Rusland uit te baten als een kolonie.

M. Lloyd George is nu veranderd van ziens
wijze ter oorzake der petroie trasten waarvan 
Engeland zich zou willen meester maken.

Het is ook Engeland die aan Holland de 
les spelt in zake terugeisschen onzer rechten 
en grondgebied welke onze noorderburen ons 
in 1830.en 1832 ontnamen, ’t Is ook Enge
land die de rol speelt in Turkye..

Van den anderen kant ziet Amerika met een 
kwade oog dat Engeland zich zou meester maken 
over de petroie bronnen van Rusland.

Amerika is dus door dit feit ons gunstig ge
stemd en zou misschien de kapitalen verschieten 
om met ons mede te helpen Rusland herop te 

beuren.
M. de Baron Verhaeghen ziet in den sanieu- 

haug van Rusland en Duitschländ ttne over 
eenkomst om al ’t geen voorheen gebeurd is 
tusschen die twee landen te vergeten en te 
vergeven en alleenlijk hand in hand te gaan 
om het bezet Duitschland vrij te vechten door 
eenen nieuwen oorlog t.e verklaren.

M. .1. Pirenne ziet in het onderling verbond 
van Duitschland, Rusland en Engeland een 
manœuver om het Verdrag van Versailles te 
miskennen en Duitschland te ontlasten van zijne 
t.e betalen oorlogschulden aan de verbondenen.

dan gelijk welk ander, daarom is het van groot 
belang; ook voor Iseghem, dat die doortrekking 

geschiede.

Het bestuur van den Katholieken Burgersbond 
heeft dus gemeend te voldoen aan ’t verlangen 
zijner leden met uit te zien naar iemand die 
deze zaak eens zou komen uiteen doen.

Mijnheer Vancoillie van Rousselare. ingei ieur 
bouwkundige, is zoo goed geweest hem daarmee 
te belasten op Zondag 21 dezer om 7 1/2 ’s avonds 
zal hij in de bovenzaal van “ Café Royal » 
JNieuwstraat, daarover een Conferentie geven.

Ongetwijfeld zullen er velen onderdo Isegheui- 
naars aan houden dets uiteenzetting te hoorrri'.

Voor de Bakkers
ln den schoot van den Middenstandsbond lokaal 

Budastraat Kortrijk komt er een arrondisseinents- 
bond gesticht te worden onder de bakkers van 

Kortrijk, Rousselare, Thielt en 
einde aan de bakkers, leergasten 
knechten te bezorgen.

De voorzitter van dien arrondissementsbond 
is Mijnheer Cam iel DeJonghe, die zich gelast 
alle inlichtingen te geven aan wie het aanbelangd 
alle Maandag van 3 tot o ure namiddag in 

bovengemeld lokaal.

—  Ter gelegenheid van Sinxen zal op de 
parochie van ’t H. Hert de jaarlijksche Kermis 
plaats hebben Dees jaar beloofd ze uitnemend 
prachtig te zijn, naar men zich zal kunnen 
overtuigen bij liet lezen der plakbrieven. De 
naaste weke zullen wi.j het omstandig programma 
aan onze lezers ïnededeelen.

omtrek ten 
en bakkers-

Op Zondag 11 Juni 1922 zai in den na
middag eene PRIJSBOLLING plaats grjjpen in 
de overdekte bolletra ter herberg De Nieuw 
Drie Koningen, bij IvoDeblauwe 100 Fr. Prijzen.

G e v r a a g d  v o o r  B o r s te lfa b r ie k
REIZIGER voor gansch het land — Zich wenden 
tot Gilbert Declerck, 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 Flst, 84, Emile Feronstaaat, BRUSSEL 
(Zuid).__________________________________

B o o rd e r
die houten voor alle koperwerk kan boorenl 
wordt gevraagd bij de « Brosserie Bruxelloise»!
Vilvorde.

ZIJ Dl 

bii-1

B O O M  T E  E L  T K R I N G
MORGEN ZONDAG om 3 ure Stipt Les over 

de inbinding en innijping bij wijngaard 

perzikboom.

en

Een BEKWAAM BEDIEN0E hebbende 
soldatendienst gedaan, vraagt plaats als 
reelbeambte. Voor verdere inlichtingen zich te| 

wenden ten bureele van ’t blad.

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

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

Van nu af worden inschrijvingen kosteloos 
aanveerd op de nieuwe Leeniug met PREMIEN 

der VERWOESTE STREKEN.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Camille Landuyt, zv. Alphonse en Valerie 
D'hont..— Marie Debrouwere, dv. Oscar en Mag
dalena De Coopinan. — André Vanneste, zv. 
Michel en Maria Houthoofd. — Magdalena Tack, 
dv. Camiel en Marie Martin. — Joseph Vansteen- 
kiste, zv. Joannes en Marie Sagaert. — Lucien 
Catteeuw, zv. Gilbert en Marie Seynaeve — Mar
cella Samyn, dv. Alphonse en Juliana Vanneste 

STERFGEVALLEN :
Leouie Desmet zb. 60 j. echt. Camiel Couckuyt.

—  Margaretha Vaucompernolle, huish. 36 j .  echt. 
Linseele Valere. =  Clemence Vanhaüwaert. 11 d. 
dv. Philemon en Elodit? Demeurisse.

HUWELIJKEN ■
Henri Titeca ijzerwegwerkman 27 j. en Susan

na Demuynck bottienst. 31 j. — Joseph Dnrieux 
spinner 17 j. en Marie Lombaert huish. 49 j.
—  Achiel Vandenbèrghe pannendekker en Marie 
Vandoipe borstf Inaakster 27 j — Georges Van- 
oeteren, smid 25 j. en Julia Ansceuw zb. 24 j.

Antwerpens Bouw- en Hypotheekbank
K0STEL00ZE inschrijving op de Nieuwe 

Leening 5 0 0  der Verwoeste Gewesten, bij 
onzen Agent M. Achiei, TANGHE Gemeente- 

Sekretaris Emelghem.

,Gevraagd bij L e o n  DRIEISENS, Schoenfabrikant! 
Melkmarktstraat, 5, Iseghem :

Goede Schoenmakers
voor doorgenaaide vrouwschoenen met houten talonsI 

Standvastig werk. — Goeden loon.

Gevraagd voor BORóTELHOUTMAKERI.J

Goede Toupiewerker
kunnende draaien. Onnoodig zich aan te bieden | 

zonder volle bekwaamheid. Hoogste loon.

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

m
Verleden Woensdag had het 22e maandelijksche 

eetmaal plaats van 't Comiteit der Nationale 
Politiek onder ’t voorzitterschap van den Heer 
Flagey. Na hartelijk'geëten en gedronken te 
hebben, ging het, zocals l;et altijd gaat in 
zulke omstandigheden, de tongen los.

S T A D S N IE U W S .
Verleden week, Vrijdag, was Hilaire De Meule- 

meester, zoon van Charles De Meulemeester- 
Vanseveren, kleerverkooper, Groote Markt, naar 
Brugge gereden ten einde zich aldaar eene 
nummerplaat aan te schaffen voor zijn moto 
welke hij gekocht had. Toen hij terug kwam 
en nabij het hospitaal van Rousselare was, 
gevoelde hij dat iets aan zijn moto haperde, 
hij stapte af en stelde de zaak in orde, maar 
toen hij zijn rijtuig wederom in beweging 
bracht', ging het in volle vaart vooruit. Hij 
bezat nog de ïioodige kennis niet om het seffens 
te kunnen doen vertragen, en verloor daardoor 
zijn tegenwoordigheid van geest, hij kwam te
recht op een telefoonstaak, zijn machien werd 
verbrijzeld en hij bleef bewusteloos ten gronde 
liggen. Seffens wierd hij opgenomen en in een 
naburige herberg verzorgd door een geneesheer 
van Rousselare en in den avoni naar de ou
derlijke woning te Iseghem overgebracht, zijn 
toestand was zeer bedenkelijk toch verhopen 
de geneesheeren hem te kunnen herstellen.

Katholieke Burgersbond.
De kwestie van het doortrekken van de vaart 

van Rousselare tot aan de zee is ongetwijfeld 
van groot belang ook voor onze stad.

Iedereen weet dat onze nijverheid veel over
zeese he grondstoffen moet invoeren en dat zij 
ook over de zee een bijzonderen uitweg vindt 
voor de vervaardigde koopwaren. Daar hu het 
vervoer te water veel goedkooper komt te staan

Depot van alle slach van Machienoliën
SPECIALITEIT VAN 

Oliën voor Autos en Motocycletten 
WAGENVET, enz.

Rumalieküjders! 
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W A ’i' U LIJDEN WEZB

De E L IX IR  P H IL IP P A R T
v e rz e k e rd  U de snelle 
on volkamende genezing

ALGEM EN DEPOT VOOR BELGIË : 

268, d ’A v ro y la an , LTJiK 
eu in alle goeden apotheken.

Gevraagd v o o r  Emelghem 
een Gazette verkooper Zich te begeven ten 

bureele van ’t blad.

Let op I GRATIS van Li Mei tot 20 
Mei een pak blauwsel van allerbeste hoe
danigheid aan ieder kooper van een blokje 
Drummer verf aan fr 1.25. Te verkrijgen 

I bij Apotheker WYFELS, Groote Markt.

Gevraagd bij de Gebroeders DEFAUW
EEN GOEDE BUREELBEDIENDE. Zich schriftelijk 

aanbieden a. u. b.

Gevraagd b ij Florent DERACHE, 
Marktstraat, 1 . WERKJONGENS kunnende goed 
aan de caoutchouringen werken, en dit om te

werken in eerste of tweede ploeg.

Daar zijn er nog die aan Hoofdpijn, 

Migraine, Rhumatiek en Giippe willen lijden, 

wij hebben hun nochtans genoeg de M O N O  
P O E D E R S  aanbevolen. Te koop in dozen 

van 1 .7 5  fr. en 3.00 fr. te Iseghem bij de 

apothekers W y f f e l s , L a l e m a n  en V e r h a m m e . 

Verders in alle apotheken.

M A R K T P R IJZ E N

KORTRIJK 8 Mei — Haver, 65 tot 70 
peerdëboonen, 75 tot -00; aardappelen, 55 à 60 
Boter 9.00-10,00 fr. dek ; eieren ’t stuk, 27-28 
koolzaadolie, 250 iot 000, liinzaadolie, 207 tot 
210 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 100 tot 
100; koolzaadkoek' n, tot 50 ; lijnzaadkoeken 
71 ; sodanitraat, 71.50; ammoniak, 103.00 
suikèrij. OOOtot 00 ; duivenboonen. 105 tot 000 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

JO SE P H  NA.EJRT
Groote M arkt, 19,

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

Provincie West-Vlaanderen

Gemeente Rumbeke “  EIGEN HEERD„,
Samenwerkende Maatschappij 

voor goedkoope woningen te Rumbeke.

A A N B E S T E D I N G
voor het bouwen van (4 vier Woonhuizen 

te  RUMBEKE, W ijk  BERGM0LENS.

Bedrag van het bestek : 63 693.32 fr.
Plans, bestek en lastenkohier liggen ter inzage ten 

bureele Hoogstraat 3. Rumbeke, alle werkdagen van 
8 tot 4 ure.

Zij zijn te bekomen : de plans tegen 20 frank: 
bestek en lastenkohier tegen 5 frank ; zij moeten 
teruggebiacht worden ten laatste den 23 Mei 1922.

De aanbiedingen op zegel moeten verzonden zijn 
per aanbevolen^.bi ief aan het adres van den heer 
Notaris DEVOS Voorzitter der Maatschappij Eigen 
Heerd Pumbeke, en toegekomen zijn ten laatste den 
23 Mei 1922.

De opening der aanbiedingen zal plaats hebben I 
den 24 Mei 1922 om 10 ure ten Gemeentehuize tc | 
Rumbeke.

Inlichtingen ten bureele en bij den Bouwmeester I 
Georges Van Kerckhoven, ’ ^  r>— 1
te Auderghem.

rue des Trois-Ponts

O P E N B A R E  VERKOOPINO
van twee schoone,

W O O N H U I Z E N
en eene

B O R S T E L F A B R I E K
te ISEGHEM, Wijngaardstraat

De Notaris LE C0RBESIER te Iseghem zal 

openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM, Sectie A.

Twee woonhuizen en borstelfabriek 

bij ’t Kadaster als volgt.
Huis Doordkant ex 769e groot 1 a 
Huis zuidkai t inet borstelfabriek 

en 770g groot 5 a. 20 cent.

Zittingen :
INSTEL op Dinsdag 13 jun i 1922 
TOESLAG’op27 Dinsdag Juni 1922, telkens om 

3 ure te Iseghem, ter herberg “ St HILON1 US » 
bewoond dooriHeer Frederic Kerckhof.

1/2 0/o Instelpenning. — Recht var Samenvoeging 

De koopers worden vriendelijk verzocht zich 

te voorzien van hun huwelijksboekje of 
uittreksel uit bunnen geboorteakt.

Voor nadere inlichtingen zie plakbrieven.

bekend

15 cent. 
( X 769e

cell



OPENBARE VERK 00PING  
van

9 WOONHUIZEN
en LAND  

onderEmelghem,Ingelmunster en Meulebeke

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, zal 
openbaar verkoopen :

Gemeente EMELGHEM, Noord-Oost van de plaats.

Koop I. — Een W O O N H U IS  met bouwland 
groot 23 aren 20 cent. Gebruikt met koop 8 door 
Bruno Van Landeghem, mits 196 fr. ’s jaars, lasten- 
vrij, tot i November 19.22.

Koop II. -  Fen W O O N H U IS  met bouwland, 
groot 32 aren 89 cent. — Gebruikt met koop 7 door 
Gustave Deleersnyder, mits 214 fr 's jaars, lasten
vrij, tot i November 1922.

Koop III . — Een W O O N H U IS  met bouwland, 
groot 24 aren 55 cent. Gebruikt met deelen van 
3,4, en 5 door Victor Vanhaverbeke, mits 161 fr. 
lastenvrij, tot 1 Nóvember 1922

Koop IV. Eeu W OONHUIS met bouwland groot 
21 aren 25 cent. Gebruikt met deelen van koop 
3 en 4 door Arthur Devoldere, mits 161 fr. 's jaars 
lastenvrij, tot 1 November 1922.

Koop V. — Een WOONHUIS met bouwland, 
groot 18 aren 52 cent. Gebruikt met deelen van 
koopen 4, 5 en koop 6 door Camille Plancke mits 
161 fr. ’s jaars lastenvrij, tot 1 November 1922.

Koop VI. — Eene partij bouwland groot 9 aren 
67 centiaren. Gebruikt met koop V

Koop VII- — Eene partij BOUWLAND groot 
8 aren 90 centiaren Gebruikt met koop II.

Koop V III. — Eene partij BOUWLAND groot 
8 aren 66 centiaren. Gebruikt met koop I.

Gemeente MEULEBEKE, W ijk  Haaipander.

Koop IX. — Een W OON HU IS met bouwland, 
samen groot 33 aren 1 cent. Gebruikt met een 
deeltje van koop X door Robert Windels, mits 
175 fr. ’s jaars boven de lasten, tot 1 November 
1922.

Koop X. — Een W OON HU IS, zijnde de gewezen 
herberg « De Roobaard » met bouwland samen groot 
35 aren 83 centiaren. Gebruikt met een deeltje van 
koop )X door Jules Desmet, mits 161 fr. ’s jaars 
lastenvrij, tot 1 November 1922.

Gemeente MEULEBEKE,1 W ijk  Leembrug.

Koop XI. — Een WOONHUIS met bouwland, 
groot 3i aren 35 cent. Gebruikt met een deeltje 
van koop XII door Jules Desmet, 161 fr. jaars 
lastenvrij, tot 1 November 1922.

Koop X II. — Een W OONHU IS met bouwland 
groot 3i aren 35 cent. Gebruikt met een deeltje 
van koop X I door Camille Van Gladbeke, mits 161 fr. 
’s jaars lastenvrij, tot 1 November 1922 

|Zie de Affichen-

IN S T E L  op Woensdag 2 4  M ei 19 22
TO ES LA G  op Woensdag 7 Juni 1922 telkens om 

2 ure namiddag te Emelghem ter herberg « 'T G E
M EEN TEHU IS» bewoond door Heer Alberic Tan- 
ghe.

1/2 0/0 Instelpenning.

UIT TER HAND TE KOOP

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

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER

OPEN BARE  VERK O O P IN G  van een

H E E J R E N H U 1 S
m et grooten Hof en Verandah

te I S E G H E M ,  in de Brugstraat
tussohen V a a rt en IJzarenw eg.

De Notaris D E J V E C K I E R E  te Ise
ghem zal met tüsschenkomst van den Notaris 
v a n d e  M o o r t e l e  te Gent openbaar
lijk verkoopen : .

S tad ISEGHEM . Sectie A.

Koop i — Een groot Heerenhuis, geheel onder 
kelder, met 5 plaatsen beneden, 6 plaatsen op 
’t i ste verdiep en badkamer mansarden, waterbak 
en leiding, electriek, koer en hof, gelfegen 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. 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. 1— 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 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 ea. vroeger 
bewoond door den Notaris VANDE M OORTELE 
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.

Uit 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.

T u r n e r s
voor uwe TURNOEFENINGEN 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 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.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerkmg

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

---- Herstellen van Gebitten enz.

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 

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

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

' b
Zwak qedin’snde twee jaren ondanks een leefregel.

Ster?;, er: gezónd geworden door ds Dr. Cassell’s Tabletten

M H . D u th ic , 39, Queen-street, W est Hartle- 
poo i, zegt: “  G edurende tvvco-jarën was ik  ver- 

J a m d  en de Dr. Cassel I’s T abletten hebben m ij 
“rad icaa l genezen. Dezen w onderbaren u its lag  

verklaaT ik echt. Op zekeren, m orgen , toen ik 

m ij aankl-eedde, voelde ik m i j vcrzwakke'n, 

m ijn e  t>eenen boogen e n  ik zakte op de p la n 

ken neer; zoo w as , ik  gedurende  hvee jaren 
ve r lam d , m en  was ve rp lich t m ij  te bed te 

leggen en  u i t  te nem en , z e ! f i  kon ik m i j  n ie t 

‘om keeren : som w ijls  w ande lde  m en  m ij,. . in  

oenen ro lstoe l.' Geen voed sol kon  ik vej-dpvg-9'n 

en het m in s te  dat ik in n a m  ^ a f  me m a a g p ij

nen . De groote zw akhe id  en de v e r lam m in g  

kw-elde m ij  vre-eselijk. federvon, d a c h g J .d a l ;ik  
n oo it m eer zou kuiin-en gaan hebben , M ijne  

vrouw  was in  w anhoop .
“  Zekeren dag beproefde ik «j-e Dr. (vasseli’s 

T ab le tten ; w e ldra voelde ik mij beter, ik am 
ze rege lm atig  en op het e inde  eeniger weken 

k o n  ik  op staan; w eldra g in g  ik m et krükk-eïi 
en dricï weken Later faas ik  'genezen en kon  zoo goed en zoo ge m akke lijk  dan 
eik leder gaan.”

Dr* CasseEïs
Tabletten

ünivërteel familie oonêesmiddel tagen :

Z en u waf matting Slapeloosheid H a r t k l o p p i n g e n  
Z&nuwzwakheid Bioedgebrok L e v e n s a f m a t t i n g  
Zemiwonsteking 8iecht<j : pi j«v*r4eo; ngZe nu w a c i i t i g h e i d  
Neurasthenie U itputting N ie r e n z ie k t e

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 tJ a  n io e d e r 3  e n  a a n  
d o  p e r s o n e n  d ia  d e  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 s 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 lg e m e e n  d e p o t  v o o r  B e lg ie  e n  h e t  G r o o t  H e r t o g d o m :

M a is o n  L o u is  S a n d e r s ,  2 2 ,  R u e  d e  la  G la c ió r e ,  B r u s s e l .

P R IJ S  3 F tl EN  
7.50FR.

( h e t  g r o o t  
model bevat
di ie maal het 
kleine' V e r
kocht door de 
apotheken in  
alle werelddee- 
len. Vraag de 
Dr C as  sell’s 
T a b letten , en 
weigerd a * 1 e 
namaking.

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 

d?a de vreugde 
kennen kracht 
en gezondheid 
te bessitten.
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Te koop te Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat 

'ERHAMME, Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.
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TE KOOP onlangs nieuwe toupie, tafel 900 
X  800 mm. en zware langgatboormachien in
goeden staat. Inlichtingen ten bureele van ’t blad.

Studie van den Notaris 

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

V rijdag  19 M ai 1922, om 3 ure namiddag «IN  
DEN BEER » bij Od. Soete te Ingelmunster

O V ER SLA G  van

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

Bewoond door H. Lioen zonder geschreven pacht.

Studie van den Notaris SCHOTTE te Ingelmunster.

V R IJ D 4 G  2 6  M ei 1 9 2 2  om 3  1 /2  u. namiddag
VERKOOPING van 

Z W A R E  PO PU LIEREN
(3 tot 4 m.)

en SGHOONE E IKEN  
te INGELMUNSTER (Mandelmeerschi 

Vergadering in * DE DRIE KONINGEN » om 3u.

Studie van den Notaris LE CORBESIER te 
Iseghem en SCHOTTE te Ingelmunster.

I.
Woensdag 17 M ei 1922 , om 3 ure namiddag in 

« DE ZALM » bij Cam. Demuynck te Ingelmunster. 

O V E R S LA G  van

TWEE 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.

Samen ingesteld, 14.600 fr.

Studie van de Notaris D e v o s  te Rumbeke. 
IN S T E L  : Dinsdag 18 M ei 1922.
O V E R S L A G : Dinsdag 3 0  M ei 1 9 2 2  telkens om 

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

tóen 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.

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.

VENTE P U B L IQ U E  à la suite de faillite 

d’une Usine

F A B R I Q U E  d e  C I M E N T
Malson 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 y n e k ,  Boulevard
Frère Orban N° 17 à Gand à ce commisTen justice 
vendra publiquement à l'intercention de Monsieur 
le Juge de Paix compétent.

Commune d’IN GELM U N STER

LOT I.
Une Usine fabrique de ciment avec moteur hori

zontal à gaz pauvre d’environ 60 H. P. marque 
Stockport avec gazogène, scrubber ; tuyauterie, 
pouvant 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 z.5o X 2.59 M. avec tube 
mélangeur incliné et chaîne 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 la visite de la propriété s’ adresser Chaussée 
de Bruges 220 à Ingelmunster.

Pour les renseignements s’adresser en l'étude 
du Notaire Maeterlinck, Boulevard Frère-Orban 
N° 17 à Gand.

Porté seulement le Lot / à F r .  28.00e et le Lot I I  à 2.800 F r .
a  c i  j  u c U c a t i o n  d e f i n i t i v e  Ven

dredi 19 M *1 1922 , à quatre heures et demie 
precices de relevée au petit Palais de Justice à 
Gand en face du grand Palais de justice Place 
du commerce à Gand.

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. — Onmiddelijke 
in genottreding. — Zich te wenden : We (Ui. 
Sintobin-Mestdagh, Marktstraat, 4, Iseghem.
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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
B rillen , P in ce-N ez, B arom eters  

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

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

HUIS VAN VERTROUWEN.

Jo s . Vanlandegbem-Betiaegtie
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

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

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

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

GRÉDIT FONCIER D’ANVERS
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 .000 .000

B. Spaarkas :
1° op zicht 4 .00  “/  •
2• op term ijn  van een Jaar 4 .5 0 ° / ’
Langer term ijn  volgens overeenkom st.

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.50 n/o
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %
3 op driemaandelijksche rekeningen 4.00 °/a 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 °/0 
4° op jaarliiksche rekeningen 4 .5 0 %

AANKOOP en VERKOOP yan Fransch, Sngelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

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

Jozef S P IN C E M A IL L E  dokter in gensaskunde Rumbeke.
Eugène ' /E lH A M f / IE  dokter in geneeskunde Iseghem.

VERWARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A lle  slach van buizen Autoyène-Soudure

IN STELL ATI EN BADEN EN STORTBADEN



H U T S

J. Vanlandeghem Behaeghe
Groote Wlarkt, IfEGH£M.

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 r k

CORSETS

H . D . I
BRUXELi

Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

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 g em eenzaam heid  te  scheiden.
Over te nemen 

eene Stoomborstelfabriek
(m et M ekan ie ke  en e le k tr ie k e  ve rlic h tin g )

in vollen bloei, gelegen té Brugge. Voor alle 

inlichtingen zich wenden tot den Heer ALOie 

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

H O U T  

Het huis JULES DELSART van W a term ae l 
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, ei d 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.

v o o r  a a m e n  v a n  stÆ  -ÆE5 F ’ r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

In  w o lle  Gt-abardine 3 S  P r .
TROUWE BEDIEN ING.

JANSSENS Gezusters
Brugstraat, 6. ISEGHEM.

G. H O ET-AN N E

1Bs/fok

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

%
V.'

Gepreste < imentbuizen op alle wijden 

OITRRNS en RKIRPUTTËN van gelijk welken inbond
S T E E N P U T B U I Z E N ,  e n z .

Amand Denys-Hoehepied
Dweersstraat, 17, IS E G H E M

ELKEN V R IJD A G

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

Droogë en Ingelegde Haring

M - M m
16, W ijn g a a rd s tra a t, ISEGHEM. 

Verm indering  yan p rijs  aan voortverkoopers.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — impermeables 

voor H eeren, dam e;' en Kinders.

TE BEKOMEN BIJ

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

Levert alle slach o n d erle ie r en belast zich met 
allerhande H erstellingen

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

Te koop een Moteur Gaz-Pauvre
van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p 
Inlichtingen ten bureele v a n ’t blad

LA PLUS MODERNE

LA MEILLEURE 

'•* LA MOINS CHÈRE

c’est la

t t FORD ,
T H E  U N IV E R S A L  CAR

Yolande Van Robays, heeft de eer ’t pu liek
te berichten dat. zij zich komt te plaatsen als 
KLEERMAAKSTER b ij hare Ouiers, Kortrijkstraat 

66 , Iseghem.

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

optieien, StA mand straat 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 oas 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 jare;., waarioor ‘<et gezicht bewaard en versterkt wordt

2° Omdat het huis voorzien is vaü üttirelezene glazen en alle vers<'i).i!lige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit 'in 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 voorbeschreven, worden kunstlijk afgewerkt Brillen en pince-nez van af 3 fr 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen t> en 7 fr GKKNE WOEKEKPKIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schamen kaus jumelleu, longues-vues, barometers en kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeiraachienen, brouwerijen, baden kernen ; maiimafchermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en nxijde »w w . l.oupen voor wevers», enz

GERMAIN HOET reist uiet meer. docb 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, S Amandstraat 8 tagen dr : ^s! r  ^»spelar»
F r  i *  a lt i jd  een oogmeester ten ieder  beschikking

Alex. Roose-Vuylsteke
D£ J Iu e ï ï ' ÏT “ Ar  L2' ISEGHEM.recht over St Hilonnjslrttrk

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — l?âle-ale. 
Verkoop van W ijnen

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, 
R ousselare.

NOUVEAUX PRIX :
Touring 4 -5  places avec dém arreur électriqu 

et jantes  amovibles . . fr . 8 .950.1  
Runabout, 2 places, avec dém arreur et et) 

électrique, jantes amovibles, fr . 8700. 
Sedan, conduite in té rieure , 4-5 places av 

dém arreur e t écl. électrique e t j amo
fr  12850;

Châssis ordinaire pour taxi e t camionett 
avec jantes amovibles. . . fr . 5.600  

Châssis camion Truck pour charge ut 
de 1250 Kgr. monté sur gros pneus f r. 7175 

Tracteur Fordson.............................. fr . 7550,

A G E N C E D IRECTE .

L’Electro-Mécaniqu
Rue des Horticulteurs,‘ C0URTRAI

--------- Télép hon e S O 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 e t Accessoires.

Le TRACTEUR FORDSON est l ’ idéal e tl 
réve de tous les Laboureurs consciencieuil

Dépôt régional d’Esaence SINC0-GAS0LINE

Alb. VANNESTE-VANHOUTT
Tafelhouder (Tr ai te u r)

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

V a n h o u tte-N ey rin ck  van Rousselare
Wordt aanbevolen voor : 

EERE-M ISSEN, VORMINGKOMSTEN en 
INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- 

G EL EG E N  HEIDSDINERS

M atige prijzen —  Rijke en Burgerskeukei 
Verhuring van Tafelservies.

5 "/o MET LOTEN
van het verbond der Samenwerkende Maatschappijen van Oorlogschade van

EEN MILJARD FRANK

De Bank van Kortrijk : te ISEGHEM
(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
Intrest 5 »/„ V R IJ  V A N  ALLE TEGENWOORDIGE EN TOEKOMENDE LASTEN

= =  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.


