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De H issioonam seo in Congo.
Bij het bespreken van de begrooting onzer 

Congoleesche Kolonie, is er in de Kamer een 
eenstemmige hulde gebracht aan het werk onzer 
katholieke zendelingen. W ij steunen op dit 
feit : zelfs van wege de socialisten, die de eeuwi
ge vijanden zijn van godsdienst en Kerk, kwam 
er geen verzet, omdat de zaak dezen keer 
al te klaar in het oog sprong. Een hunner 
bekende zelfs dat er zonder den arbeid onzer 
P j K f ^  bitter weinig zou tot stand gekomen 
zij0 'fer henopbeuring van de zwarte inboorlingen.

pé waarheid is dus eindelijk erkend ; en 
het£een .vr^j altoos gezegd hebben over de 
vruch zich ieid van het katholiek apostolaat, 
dringtndige^ais het klare zonnelicht, zelfs aan 
de vijt,ziJn ' geesten op. Zal het nu voor goed 
gedaan ;-On met alle verdachtmakingen, die 
soms tot n 'bezonene belasteringen hebben 
gevoerd ? fr zal het ook uit zijn met eene 
min of meer bedekte tegenkanting, waarover 
de missionarissen meermaals moesten klagen ? 
M. de Minister Franck, die liberaal is, spreekt 
volmondig hunnen lof uit ; de heer Lippens, 
algemeene gouverneur van Congo, die eveneens 
liberaal is, laat hun ook recht wedervaren, 
en erkent hunne onschatbare verdiensten.

Sedert hij in het land is, heeft hij door 
een behoorlijken uitleg, zekere misverstanden 
doen verdwijnen, waarover er vroeger geschre
ven wierd : dezen waren ontstaan, zooals 
onze lezers zich nog zullen herinneren, uit 
eenige zeer klare gezegden van een brief, dien 
M. Lippens tot de ondergouverneurs van Congo 
gestuurd had. Gedurende zijne reis van Congo 
naar Belgie had hij bovendien aan een groepje 
ailti katholiek-' dagbladschrijvers, dfa J i ein. tot 
La Palice te gemoet gevaren warend een on
derhoud verleend, welk jammerlijk verdraaid 
was geweest. Toen zijne vermeende zienswijze 
in de liberale en socialistische bladen aan het 
publiek medegedeeld werd, mochten wij terecht 
een hatelijken veldtocht vreezen tegen onze 
heldhaftige priesters. Gelukkiglijk werd die 
oneerlijke aanval op tijd afgeslagen ; en de 
heer Lippens, zelf heeft zich nu klaar en duidelijk 
uitgesproken. De godsdiensthaters van alle kleur 
zwijgen daarover als vermoord.

Hetgeen thans aan de katholieke missionnaris- 
sen dien algemeenen lof waard is, betreft hunnen 
onverpoosden arbeid voor het onderwijs der 
negers, en voor het bestrijden der besmette
lijke ziekten, der slaapziekte in het bijzonder. 
In het verslag, dat de heer Tschoffen over 
het budjet van Congo opgesteld heeft, lezen 
wij bijvoorbeeld dat achttien Jezuïetenpaters, 
die hun diploma van tropische geneeskunde 
bezitten in twee jaar, meer dan 70.000 zieke 
negers verzorgd hebben 1 In een wijden omvang 
rond eene Jesuitenmissie, is de slaapziekte vol
komen verdwenen ! Nevens verscheidene hos
pitalen, hebben de zendelingen niet minder 
dan vijftig afgezonderdeziekenhuizen of lazaretten 
gesticht, en 144 apotheken waar de genees
kundige behandeling toegediend wordt. W ij 
verstaan zonder de minste moeite dat het Con- 
goleesch bestuur zulke verdiensten erkent en 
waardeert ; betere medewerkers kan het niet 
wenschen.

De algemeene goeverneur, M Lippens, be
geert die zelfsopoffering, welke op de boven
natuurlijke naastenliefde gegrond is, nog meer 
tot het welzijn der Kolonie te benuttigen Hij 
heeft zelf den wensch uitgedrukt, een groot 
getal Paters, te zien doktor in geneeskunde 
worden, en hij verlangt dat ze na hunne
studiën van godgeleerdheid, die ze tot het
genezen der ziekekwalen vaardig maakt, ook
de studiën in de medecijnen zouden aanvatten. 
Van zijnentwege is die vraag een voldoende 
bewijs van hetfalgeheel vertrouwen, dat in 
hunne belanglooze toewijding mag geplaatst 
worden.

Aan het ministerie van koloniën, en aan 
het Congoleesch bestuur zelf, behoort het die 
kwestie, samen met de oversten der missiën te 
bespreken. Wij weten op voorhand dat men 
nooit vruchteloos een beroep zal doen op 
hunnen apostolischen iever : de plicht van den 
Staat is hun^den zedelijken en stoffelijken steun 
te verleenen, die voor dit heerlijk beschavings
werk onontbeerlijk is.

Voor wat het onderwijs der zwarten aan
gaat, zijn de missionarissen insgelijks de beste 
opvoeders der inboorlingen. En wederom heeft 
de heer Lippens, hun, in de Koloniale Kom
missie, zijn innigen dank betuigd. Er is daar 
alle reden toe ; want hunne scholen die ge
durig nog verbeterd en ontwikkeld worden, 
en in de eerste tijden schier uit « niet » moesten 
geschapen worden, zijn allen lof waardig. En 
de zwarte katechisten, die zij opleiden, groeien 
van dag tot dag beter tot hunne taak op.

Op 26 Mei 1906, in eene overeenkomst, 
die tusschen Congo en den H. Stoel gesloten 
werd, beloofden de zendelingen, in elke missie,

DE H U IS H U U R W E T
De huishuurkommissie heeft besloten de 

tabel der huurverhoogingen te vereenvoudigen.
Eene verhooging van 50 en 75 p. c. op den 

huurprijs van 1914 wordt goedgekeurd, volgens 
het bedrag der huur, namelijk 5Up-c. voor de 
huurprijzen beneden de 1200 fr. en 75 p. c. voor 
de huurprijzen boven dat bedrag

De kommissie heeft de verhooging van 100 en 
125 p. c voor de groote onroerende goederen 
verworpen, daar de toestand dezer feitelijk reeds 
is geregeld door het amendement van M Poncelet, 
reeds aangenomen, en dat voor deze eigendommen 
den terugkeer voorziet tot het gewone recht.

De kommissie heeft ook een amendement ver
worpen strekkende tot het uitbreiden der wet 
tot de landelijke gebouwen, tot woning dienende 
aan de landbouwers.

die zij stichten zouden, ook voor zooveel het 
mogelijk was, eene school op te richten. Na 
zestien jaren, is de uitslag verbazend, volgens 
de eenstemmige verklaring van al wie Congo 
bezoekt. Hunne scholen tellen meer dan 50.000 
leerlingen, met meer dan duizend onderwijzers ; 
in de normaalscholen wonen meer dan duizend 
toekomende meesters de lessen bij ; en de 
vakscholen der missiën hebben zooveel ambachts
lieden gevormd, dat men ze, naar het verslag 
van 1917, « niet meer tellen kan. »

Tegenwoordig arbeiden in Congo, tot de 
beschaving der zwarten, 374 priesters zende
lingen, 189 broeders en 194 kloosterzusters. 
Als er één onder hen onder de vermoeinissen 
bezwijkt, zijn er steeds anderen gereed om 
zijne plaats in te nemen: en talrijk zijn reeds 
de zendelingen, die er hun leven hebben op
geofferd.

De hulde, die hun vóór eenige dagen door 
de Belgische Kamerleden gebracht werd, is 
voorwaar meer dan verdiend.

*
* *

En toch is er iets, waarop wij vroeger
reeds gewezen hebben, en dat men in de of-
ficieele verslagen niet genoeg laat uitkomen. 
Wij bedoelen het echt evangelisch werk der 
missionnarissen, het prediken van den katho- J  

lieken godsdienst, het verkondigen van Christus’ j 

Kruis en van de Katholieke Kerk, in een I
woord, het bekeeren der zielen, en het invoeren | 
van het christelijk leven, dat de geesten adelt, 
de harten zuivert, en ze tot den waren God 
leidt. Dit is verreweg het bijzonderste deel 
van hunne taak ; en daarom is het dat zij 
hun land verlaten hebben en naar Congo ge
gaan zijn Al het overige, zelfs het bestrijden 
der ziekten en het onderwijs is het minste
deel van hunnen beschavingsarbeid. En de 
uiterlijke, stoffelijke vooruitgang der Kolonie 
is slechts een gevolg van een diepe en innerlijke 
werking in de zielen, die bij de prediking van 
den missionaris, door Gods genade getroffen 
en in christene zielen herschapen worden.

Een missionaris, door zijne bovennatuurlijke 
naastenliefde aangedreven, volbrengt gaarne 
de ambten van ziekenverpleger en van onder
wijzer ; doch hij is eerst en vooral een yeloofs 
verkondiger die weet wat de ware beschaving 
vergt, en ze daarom op een godsdienstigen en 
katholieken grondslag vestigen wil. Om de 
zwarte heidenen van Congo in beschaafde en 
zedelijke menschen te hervormen, is er meer 
dan een oppervlakkig vernisje noodig. Het is 
niet met ze te leeren lezen, schrijven en rekenen, 
dat men hun wilde driften zal intoomen, of 
hunne lage neigingen uitroeien : er is iets anders 
te doen dat de godsdienst alleen geven kan, 
omdat deze de zielen raakt en hun een inner
lijke kracht verschaft.

Christus heeft eens gezegd : — « Zoekt eerst 
het rijk des Heeren en de rechtvaardigheid : 
dan zal het overige u als bijgift geschonken 
worden. » De katholieke godsdienst heeft immers, 
op zich zelf, eene gansch bijzondere kracht 
van opvoeding en beschaving, die oneindig 
verre boven de gewone menschenliefde, of 
philanthrophie, verheven staat Daarom is het 
een plicht van het Congoleesch bestuur de 
missionarissen te steunen, niet enkel in hunnen 
arbeid van ziekenverzorger of van onderwijzer, 
maar ook en vooral in het verkondigen van 
het Evangelie Om een beschaafd land te zijn, 
moet C>ngo eerst Christus leeren kennen.

Leopold II, die de Kolonie gesticht heeft, 
besefte die waarheid : en daarom riep hij de 
katholieke zendelingen ter hulp. Daarom sloot 
hij nog met den Paus eene overeenkomst, om 
de missiën in Congo te bestendigen ; en daarom 
ook bleef hij, tot op het einde van zijn leven, 
bezorgd om al de kloosterorden van België 
tot de christene beschaving van Congo te doen 
medewerken. Wij hopen dat dit standpunt, 
welke het ware is, beter dan voorheen in het 
bestuur der Kolonie zal erkend worden Eene 
politiek van godsdienstige onzijdigheid komt 
nergens te pas, doch minst van al, bij hei- 
densche en barbaarsche volkeren, die nog 
moeten tot de beschaving opgeleid worden.

------- -—-— --- ------ -

M o o rd  op  den  
B a ro n  d ’U d e k e n s  d ’A c o s

Te Ruddervoorde.
Reeds hebben wij in “  De Iseghemnaar „ breed

voerig verhaald hoe in 1915 de misdaad werd 
gepleegd op de Baron d’Udekens d’Acos, en 
waarover hier in de omstreken binst de duitsche 
bezetting veel is gesproken geweest, en zelve 
hier te Iseghem plakbrieven uitgehangen wierden 
nopens deze misdaad en ook over de verdwijning 
van den boschwachter Dierick van' Beernem 
ook op geheimzinnige manier spoorloos verdwe
nen op 28 Aug. 1915.

Gelukkig heeft het Belgisch gerecht een ge
tuige gevonden, waarvan de verklaringen van 
groote waarde zijn, te weten Juffrouw Hor- 
tense Somilliana, dienstmeid sedert 17 jaar bij 
den Heer Notaris Schauteet te Thielt, en 
schoonzuster van onzen medeburger Heer Julien 
Colpaert-Somilliana uit de O L. Vrouwstraat.

De duitsche onderzoeksrechter von Bever 
gehecht aan het algemeen kwartier van het 
4e leger en gelast met het onderzoek der zaak 
d’Udekens, was in kwartier bij M. de Notaris 
Schauteet te Thielt. Binst de bezetting had 
deze meid leeren duitsch lezen en spreken aan 
de soldaten.

Zij vernam het nieuws van een soldaat over den 
moord van den Baron d’Udekens, en wist van 
hem dat de rechter von Bever de zaak in handen 
had. Zij besloot hierover zich nog beter in te 
lichten, en dagelijksch gebruik makende van zijn 
afwezigheid toen hij naar de Casino der offi
cieren ging, nam zij van dezen tijd waar
• m zijne papieren te doorsnuffelen. In het 
dossier stonden de volledige inlichtingen over 
deze misdaad.

De meid las daarin dat Ritmeester Baron 
von Gagern, schadronoverste bij de Garde 
kavallerie divisie, en Prins August von Stol - 
berg-Rosler, na / hun vertrek van Beernem, 
zich naar Hasselt hadden begeven, in de maand 
Maart 1915, per auto naar Brussel waren 
teruggekomen, waar zij den nacht hadden over
gebracht, en daags nadien naar Rudder
voorde per auto gereden waren. Die auto 
was geheel in ’t rood geschilderd en gevoerd 
door den chauffeur Schülze.

Wanneer de Duitsche officieren op het kasteel 
aankwamen, zoo stond het in ’t verslag van 
den duitschen rechter von Bever, sliep de 
Baron nog.

Het was von Stolberg vermomd als chauffeur 
die zich bij den bestuurder der goederen aan
meldde, en bij den Baron werd geleid. Dit 
gebeurde den 25 Mei rond 8 u. ’s morgens. 
De chauffeur verklaarde aan den kasteelheer 
dat hij hem oogenblikkelijk vergezellen moest 
naar de Kommandantuur van Thielt. De Baron 
kleedde zich aan en vergezelde de chauffeur. 
Zij begaven zich naar de plaats waar de auto 
stond, stapten erin en reden in de richting 
van Swevezeele weg.

Twee bewoners van Ruddervoorde die den 
auto waren genaderd bemerkten dat er een 
duitsche officier in zat en een chauffeur.

Toen deze laatsten die burgers zagen wierden 
zij brutaal toegesnauwd dat zij zich moesten 
verwijderen, en bedreigd met hun revolvers.

Tusschen Ruddervoorde en Beernem hield de 
auto stil De twee officieren en den Baron 
stapten in de sparrebosschen. Tien minuten 
later hoorde de chauffeur twee revolverschoten. 
De twee offieieren kwamen terug naar den 
auto en hielden nog den revolver in de hand. 
De auto keerde naar Brussel terug.

Geheel den dag bleef men zonder nieuws 
over den Baron, ’s anderendaags begaf zich 
M Daniel de Schieter de Lophem een lid der 
familie naar de Kommandantuur van Thielt, 
waar men niet de minste inlichting over het 
bezoek van den Heer d’Udekens kon geven.

Twee dagen later ontving Madame d’Udekens 
een brief van den Duitschen Baron von Gagern, 
waarbij zij en haren echtgenoot uitgenoodigd 
waren hem een bezoek te brengen te Brussel, 
Mad. d’Udekens begaf zich naar Brussel ten 
einde inlichtingen over haren echtgenoot te be
komen. von Gagern raadde haar aan zich tot 
de Duitsche militaire overheid te richten van 
Thielt en Brugge ten einde onderzoek te doen.

Den 2 Sept. 1915 ontdekten aardewerkers 
van Beernem in de sparrebosschen op eenige 
stappen van den steenweg van Wynghene een 
plaats die omgewoeld was geweest. Onmiddelijk 
staken zij hun spaden in den grond, en weldra 
zagen zij een menschenhand dragende aan den 
vinger een trouwring. De Burgemeester van 
Beernem wierd verwittigd. De trouwring wierd 
afgenomen waarin van binnen het volgende in 
gegraveerd was : Cecile en Henri vereenigd 
den 19 Februari 1903. Men bevond zich dus 
voor het lijk van den Baron d’Udekens. De

plaatselijke Commandant Tschamme van, Beer
nem wierd verwittigd en den 4 Sept. kwam het 
parket van Brugge ter plaats.

Het lichaam werd ontgraven. T^wee wonden 
in den rug werden vastgesteld voortkomende 
van kogels van 9 tot 12 millimeters.

Na de bestatigingen van het parket van 
Brugge, deden de Duitschers onderzoek op hun 
mode, en verklaarden dat er hier zelfmoord in 
’t spel was ten gevolge van een tweegevecht. 
Dit was onaanneembaar. De getuigen die het 
lijk ontdekt hadden en bij de ontgraving te
genwoordig waren, alsook de wetsdoktors waren 
overtuigd dat de Baron op laffe wijze vermoord 
werd. Die getuigen werden dan bedreigd. Daar 
de Duitschers de daders kenden wilden zij niet 
dat het Belgisch gerecht zich daarmede zoude be
moeien en poogden de zaak te verdooven.

Kort daarna verscheen in een Hollandsch 
blad het omstandig verhaal, met veel bijzon
derheden, over deze moord. Dit wierd door de 
fransche gazetten overgenomen en maakte grooten 
ophef in Frankrijk en andere landen.

De Burgemeester van Beernem, het parket 
van Brugge, en anderen die met de zaak bekend 
waren wierden hierdoor verontrust en van 
spionneering beschuldigd. De Baron De Vrière 
Burgemeestei* van Beernem wierd zelve in ’t ge
vang opgesloten, doch nadien uitgelaten bij 
gebrek aan bewijzen.

De duitschers zaten daarmede nu in nesten 
de eer van het Duitsche leger moest gered 
worden.

Te Brussel wierd een krijgsraad samengesteld 
waarvoor von Gagern en von Stollberg ver
schenen. De; eerste werd vero.ordeeld tot 15 
jaren dwangarbeid om een burger die weigerde 
met hem in tweegevecht te gaan, te hebben 
gedood, en von Stollberg wierd veroordeeld 
tot 6 maanden om zijne medewerking te heb
ben verleend tot die misdaad, Het arrest voegde 
er bij dat von Gagern gehandeld had in een 
oogenblik van opgewondenheid.!!!???

De inlichtingen door Juf. Hortencia Som- 
melliana gegeven komen goed overeen met 
hetgeen het parket tijdens de ontdekking van 
het lijk van den Baron te Beernem gedaan, en 
’t verslag die den wetsdoktoor alsdan opgemaakt 
heeft

Overigens in April 1916 werd de misdaad 
in het geheim hersamengesteld in tegenwoor
digheid van den Prins von Stollberg en den 
chauffeur, von Gagern was afwezig.

De chauffeur deed alles uiteen wat er gebeurd 
was, en toen men op de plaats kwam waar 
men het lijk had ontdekt, werd von Stollberg 
gedwongen de ophelderingen te geven en vol
ledige bekentenissen te doen.

Over de eigenlijke drijfveer dezer misdaad 
heeft er veel gesproken geweest. Er werd zelve 
gezeid dat Baron von Gagern den Duitschen 
officier van zin was de Barones d’Udekens te 
huwen na den oorlog, doch Madam heeft daarop 
verklaard aan ’t parket dat zij daar niets over 
wist.

In de maand juli aanstaande zal de zaak 
nu voor ’t assisenhof van West-Vlaanderen 
komen. Dank de menigvuldige inlichtingen die 
het parket bekomen heeft, zal wel te hopen, de 
zaak in den klaren getrokken worden

Opschuddingswekkende zaak te Gent
Een jonge Juffer van edelgeslacht vergiftigd.

Den 8 Mei laatst overleed in zonderlinge 
en zeer onvoorziene omstandigheden de Edele 
Juffer Valerie Coppieters. Daar het parket op 
de hoogte was van zekere geruchten, wierd 
het lijk der overledene, die van Gent naar 
Brugge moest vervoerd worden, door de wets- 
doktoors aangeslagen en geschouwd. In de in
gewanden vond men eene hoeveelheid vergif 
genoeg om 80 menschen te vergeven. De zuster 
der overledene was gehuwd met zekeren zoo
gezegden graaf De Mazière van Franschen 
oorsprong. Het huwelijk had plaats gehad korts 
na den oorlog. Men heeft in ’t huis van dezen 
graaf een zeker hoeveelheid arsenic en stri- 
chenine gevonden.

De zoogezeide graaf wierd door ’t parket 
aangehouden. Volgens opsporingen gedaan door 
een belgischen officier van politie in Frankrijk, 
zou hij den titel van graaf niet hebben. Hij is 
reeds gehuwd geweest met een Joodin, waarvan 
hij gescheiden is, en verder hertrouwd in Frank
rijk. Zijn tweede vrouw stierf te Parijs binst het 
bombardement der Duitschers op deze Stad 
gedaan in 1918. Tot nu heeft men nog geen 
bewijzen gevonden dat de valsche burggraaf zijne 
schoonzuster zou vergiftigt hebben

Volgens het schijnt zou de Masières dokter 
in rechten, in 1907 te Parijs voor schriftver- 
valsching veroordeeld geweest zijn voor 2 jaar 
gevang.

Het gerecht doet onderzoek over de oorsprong 
zijner familie en verblijfplaatsen in Frankrijk.



Moord te Ardoye.
Verleden week in den nacht van Vrijdag tot 

Zaterdag waren te Ardoye in de herberg De 
Witte Leeuw twee personen, Delaere, schoenm.
26 j. en Van Ryçkeghem metserdiener 30 j. van 
'Pitthem, zij verlieten de herberg en rond 11 1/2
u. vond men Van Ryckeghem dood op den 
steenweg. Delaere is aangehouden geweest en
3 schoenmakersmessen zijn bij hem door ’t parket 
aangeslegen.____________________________________

Gruwelijke moord te Kruyshautem.
In een straatje dicht de dorpskerk woonde 

eene weduwe Simaye oud öl jaar die daar 
herberg hield. Maandag morgen vond een meis
je die daar dagelijks haren velo in bewaring 
zet, die weduwe dood liggen aan de zoldertrap. 
De voordeur was niet gesloten. Politie en parket 
deden onderzoek. Het werd bestatigd dat de 
vrouw niet aan de zoldertrap vermoord is geweest 
maar aan de achterdeur van haar huis.

Toen de Zondag avond 3 geburen die daar 
met de kaart gespeeld* hebben, de herberg ver- - 
lieten, zijn zij daar wat blijven klappen in de 
nabijheid,en hebben haar de deur hooren sluiten. 
Lr is ook bestatigd geweest dat de vrouw te 
bed is geweest, en rond 2 tot 3 ure van den 
morgen moet vermoord geweest zijn.

Diefstal van schilderijen.
Ken diefstal van een gaasche verzameling schil

derijen van oude meesters, in buitengewone om
standigheden in November 1918 gepleegd, werd 
slechts Dinsdag door de politie van Frankfurt 
meegedeeld.

De politieverklariug luidt dal den 8 of 0 No
vember 1918 een wagon, behoorend tot de tweede 
afdeeling van de Pruisische Wacht, van Brussel 
naar Duitschland gezonden werd. Hij bevatte onder 
meer, voorwerpen behoorend aan Duitsche vluchte
lingen, personen die voor den aftocht van het 
Duitsch legei- de Belgische hoofdstad verlieten, 
en een verzameling schilderijen waarbij werken 
Velasquez, Rubens, Van Dyck, enz,

Eene belooning van een miljoen mark wordt 
uitgeloofd voor de aanhouding der dieven. De 
waarde der schildarijen bedraagt, volgens schatting, 
honderden miljoenen mark. Het is aardig dat de 
verdwijning der schilderijen zoolang verdoken ge
houden werd en dat de policie van Franckfurt 
niet zegt wie er de eigenaars van zijn. Men 
gelooft niet dat zij aan Belgen toebehooren, daar 
de zaak in dat geval wel vroeger ruchtbaar zou 
gemaakt geweest zijn. Volgens inlichtingen, dooi
de politie ingewonnen, zouden de schilderijen nog 
nergens te koop geboden zijn.

De Vesuvius dreigt.
De Vesuvius die reeds sedert eenige maanden 

ongewone werking vertoonde, is in den nacht van 
Vrijdag tot Zaterdag meer en meer dreigend ge
worden.

De lucht boven den krater zag gloeiend rood, 
en hel onderaarsch gerommel werd langs om ster
ker. De lava vloeil echter nog niet uit den krater.

Duitsche leveringen aan Belgie.
M. Theunis Minister van Finantien heeft hier

over de volgende inlichtingen gegeven.
Op 31 Maart laatst, luid Duitschland aan Belgie 

het volgende geléverd :
Kolen, 79,378,008 goud mark ; kleurstoffen, 

■>,156,000 id ; pharmaceutische produkteu, 809,000 
id. ; Veestapel ; Hoeveelheid : Runderen,' 73,781 
stuks ; peerden 17,559 id ; schapen, 48.738 id ; 
geiten, 9,987 id. ; pluimvee, 102,810 id, ; bieën 
3,387 id, ; *vöor een bedrag van 39,350,000 goud 
mark. Visschen : 324,000 pootvisschen, 26,500 
goud mark ; 10 0 ,0 0 0  vischeieren, 100 id. ; graan
zaden. enz., 2,230,000 id. ; pootaardappelen ; 
482,4;>0 kilos, 66.500 id ; plantsoen, 5,750 id. ; 
meststoffen, 4,503,200 id. ; ïandbouwmachienen 
en materieel, 4,506,000 id. ; hout, 1,583,082 id.; 
iiijverheidsmaterieel, 3,456,653 id. ; elektrisch ma
terieel 485,810 id.

De totale Duitsche leveringen bedragen de som 
van 141 miljoen 557 duizend 195 goud mark.

Hoe de Bolchevisten propaganda maken
Do korrispondent van de « Matin », te Helsing

fors meldt, dat bij het nazien der rekeningen van 
het propagandafonds der 111° In/ernationale, het 
uitvoerend komiteit der Russische komministische 
vaststelde dat eene som van' 30 millioen gouden 
roebels ontbrak.

Zenovieff met de kontrool dezer fondsen gelast, 
daarover ondervraagd, verklaarde dat 3 millioen 
was uitgegeven voor de Konferentie van Genua :
7 miljoen uitgegeven om de nationalisten in Indië 
te ondersleunen en dat de 20 andere miljoenen 
waren besteed als subsiden voor de revolutionaire 
inrichtingen in de verschillige landen van Europa, 
vooral in Duitschland en Italie.

Hoe de volksvertegenwoordigers hun man 
daat v e rv u lle n .-—  Hetgeen belachlijk ,is, dat is 
dat ons Parlement een woestijn geworden is, en 
vooral de Kamer. Van de 166 volksvertegenwoor
digers wonen er doorgaans een dertig de zitting 
bij, niet gansch de zitting. Tot het « bittere »einde 
er van kunnen weinigen het volhouden. Zoo was 
het weèr een dezer dagen. Toen M. Van Caeue- 
ghem ontmoedigd aan den Voorzitter vroeg :
« Mijnheer de voorzitter, ik vraag mij af voor 
wie ik hier spreken zou ? » Alsdan antwoordde 
de Voorzitter : « Begin toch maar ! » (De Minister 
kwam binnenj. — Toen waren ze met drie. Eri 
het werd een gezellig onder onsje. — Stemt dan 
voor zulke mannén en hebt daarin betrouwen.

Twee inwoners van Meulebeke verdronken 
in de Detro it R ivier, Amerika.

Uit Amerika wordt er gemeld dat op 30 Mei 
op een feest aldaar 'gevierd ter gelegenheid der 
Decoratione Day, een viertal Belgen- aldaar met 
een schuitje op eene riviei vaarden. Zekeren Omer 
Vanneste en Marie Maes met Camiel Declercq en 
zijne zuster Palmyre, zaten op hel bootje. Het 
vaartuig kantelde om en zo vielen in ’I water.
De twee Declercq’s broeder en zusler zijn ver
dronken.

Jan Zwaenepoel van Caeneghem.
-Jan Zwaenepoel zal over eenigen tijd op den 

trein uit Yper naar Hazebrocok, terwijl dat hij 
naar Mèerien op de Barakken moest.. Toen hij te 
Vlamerlinghe aankwam, dan liep hij naarden ma
chinist en riep ; « O ! gie stommen ezel ! Ziel 
ge dan niet waar dat ge rijdt met uWen trein ?...
•k Moete naar Meende !...

De Burgeroorlog in China.
De troepen van Tsjang Tsjunt Min hebben Canton 

bezet,

De lijfwacht van Sun Yat Sen zet den strijd 
nog voort in het paleis van den president te 
Canton.

Volgens een officieel bericht is Sun Yat Sen 
gevlucht en heeft hij zich op een kanonneerboot 
in veiligheid gebracht.

De troepen van Tsjang Tsjung Min zijn lot 
voorbij Canton opgerukl.

Noodlottige Bruiloftsreis.
De genaamde Wheelock die vliegenier wai in 

het Amerikaansch leger binst den oorlog, wilde 
zijn bruiloftsreis beginnen met een tochtje per 
vliegmachien. Hij wendde zich tot het vliegplein 
van Chicago, doch daar de wind zeer hevig was 
weigerden de loodsen op te stijgen, Wheelock 
spotte met hun vrees en bood een groote som 
geld aan. Daarop wilde een loods wel het stuk 
wagen en weldra steeg een machien op, mei de 
jonggehuwden aan boord, onder de toejuiohing#n 
van verwanten en vrienden.

Hel vreugdegejuich duurde niel lang. 41opeens 
smakte eene felle wind het vliegtuig ten brijzel 
op den grond. Wheelock bleef op den slag dood. 
Zijne vrouw en de loods bekwamen ernstige ver
wondingen.

Het notarieel gebied.
« De wet van 25 Ventôse, jaar X I, zoo wordt 

geschreven, verdeeld de notarissen in drie 
klassen : 1. Zij die verblijven te Brussel, Gent 
en Luik hebben bevoegdheid in de geheele 
uitgestrektheid van hun Beroepshof ; 2. Zij die 
verblijven in de arrondissementshoofdplaatsen 
voeren hun ambt uit in geheel hun arrondisse
ment ; 3 En de notarissen van 3° klas mogen 
enkel instrumenteeren binnen de grenzen van 
hun kanton. ^

Sedert onheugelijken tijd wordt die onge
lijkheid afgekeurd ; doch men is er nog niet 
toegekomen een stelsel te vinden dat, zonder 
het algemeen belang te schaden, aan de recht
matige eischen van het notarieel korps de 
voldoening geeft waarop het groot recht heeft.

De kwestie is op ’t punt wederom te berde 
te komen in de wetgevende Kamers. In dat 
vooruitzicht hebben de heeren Notarissen ge
heel het land door, in hunne jongste vergade
ringen beraadslaagd. Hun was voorgesteld het 
volgende bij te treden : « De kantonsbevoegdheid 
voor allen met toevoeging van de gemeenten 
grenzende aan elke verblijfplaats». Dit stelsel 
vondt bijval in de vergadering der notarieele 
Kamer van Kortrijk, in andere Kamers schijnt 
dit weinig bijval te hebben verworven, en het 
volgende heeft daarentegen de groote meer
derheid bevredigd :

De notarissen oefenen hun ambt uit binnen 
hun rechtérlijk arrondissement Nochtans voor 
publieke verl oopingen en verhuringen van 
onroerend en roerend goed, mogen zij niet 
instrumenteeren buiten het grondgebied van 
hun kanton of stedelijke samengevoegde kantons. 
De thans in functie zijnde notarissen van r  
klas mogen hun huidig gebied behouden.

Wordt ook gewenscht dat art. 31 der wet 
van Ventose, bepalende op hoogstens vijf het 
getal notarissen van elk kanton, worde gewij
zigd naar de vereischten des tijds. »

De Fruit en Aardappelmarkt.
Uit de omstreken van Aéltert, Hansbeke en 

Landeghem worden er jaarlijks veel kersen en 
krieken gezonden naar Engeland. Dit iaar doet 
Frankrijk hierin eene harde eoneurentie tegen onze 
fruilkweekers. Men gaf te Londen op de markt 
maar 75 tot 80 cent. de kilo voor gewone kersen 
en 1,20 voor de beste. Daaruit volgt dat de uitvoer 
onmogelijk zal blijven en al die kersen en krieken 
hier in 't land aan kleine prijzen zullen verkocht 
worden.

De peren en appelen beloven ook goede op
brengst, evenals de pruimen die overvloedig' zullen 
Zijn. __

Tegenwoordig zijn de nieuwe aardappelen uit 
den vreemde nog aan lager prijzen dan hier, doch 
alles doet voorzien dat wij onder dit opzicht dit 
jaar aan middelmatige prijzen zullen komen.

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

betaalt of koopt terug de SCHATKISTB0NS 0P
6 MAANDEN zonder kosten en zonder eenig 
verlies.

Cachtem Ommegang.
Heden Zaterdag 24 Juni begint den jaarlijkschen 

Ommegang van Cachtem-, 1er eere van Sl Jan, 
welke men bijzonder vereerd tegen de vallende 
ziekten, de kinderstuipen of accessen, de koortsen, 
benauwdheden,bloedstortingen,dood der kinders voor 
het ontvangen des H. doopsels enz. Oudtijds diende 
de ommegang voor eene halve missie of geestelijke 
zending. De paters kwamen er dienst doen, alsook 
eenige wereldlijke priesters. Heden nog doen de 
Eerw. Paters Capucienen bijzonderen dienst op 
de parochie binst de Ommegangdagen. Men leest 
in de archieven van hel bisdom Brugge dal de 
Paslor van Cachtem den 18 Juni 1711 bijzondere 
macht verkreeg om de onderpastors van het 
Ypersche en ’t Doornijksche onder de novene te 
laten biecht hooren.

De Ommegang van Cachtem wijd en breed 
vermaard zijnde kwam er vele volk die de nacht 
door reisde om in den vroegen morgen te Cachtem 
aan Ie komen.

Den Ommegang werd door onze voorouders 
met groote godsvrucht gedaan. Heden is dit voor 
velen eene -zuivere wereldsche feest geworden die 
gansch het religieus karakter er van weg genomen 
heeft. Men gaat naar Cachtem niet meer om'igle 
bescherming en gunst van den grooten heilige 

; af te smeeken, maar zuiveruit om leute en plezier 
j  te maken. Spijtig dat al die schoone oude ge

bruiken uitsterven of teenemaal in wereldsche 
i feesten worden herschapen.

S T A D S N I E U W S
Katholieke Burgersbond.

F E  E S T A V O N D  
HET VOLKSLIED EN DE AARDRIJKSKUNDE.

Voordracht door M. Gilot.
Maandag laatst, voor een talrijk publiek, hield 

M. Gilot op aanvraag van den Katholieken 
Burgersbond, bovengemelde Voordracht.

Nadat het feest was ingezet met een stuk 
piano door M Saelen en een lied door M. 
Moenaert, gingen de Juffrouwen die onder de 
voordracht de liederen zouden uitvoeren plaats 
nemen op het theater dat voor de omstandigheid 
met planten en bloemen was opgetooid, er« M. 
Gilot begon zijn voordracht.

Eerst deed hij uitschijnen hoe alle levende 
wezens, menschen en dieren den invloed on
dergaan van het midden waarin zij verblijven 
zelfs voor wat hun lichaamsbouw aangaat, maar 
vooral in hun zeden en gebruiken. Die invloed 
laat zich dan ook dikwijls voelen bij de men
schen in hun verschillige geestesuitingen, in 
poezie en in muziek. Geleerden, onttrekken 
zich dikwijls aan dien invloed, dichten en zingen 
volgens persoonlijk gevoel en opvatting, maar 
’t volk en in ’t bijzonder de min beschaafden, 
kunnen dit niet zoo gemakkelijk. Alzoo komt 
het dat, bijzonder in het volkslied, de woorden 
en de muziek den invloed van het midden 
ondergaande aardrijkskundige beschrijvingen 
weergeven : bergen, rotsen, gedierte, gebruiken, 
ofwel feiten nabootsen : weergalm, — gerij enz. 
enz.... waaruit niet zelden, de oorsprong van 
het lied. kan opgemaakt worden.

D it alles deed de Heer Voordrachtgever 
uitschijnen door ’t uitvoeren van liederen van 
verschillenden aard : arbeidsliederen, godsdien
stige en minneliederen uit verschillige streken.

Het was dus een schoone en leerrijke voor
dracht die, door de toehoorders wel gesmaakt 
werd ; zooveel te meer dat de liederen tusschenin 
uitgevoerd eene aangename afwisseling aan
brachten.

De jufvrouwen zangsters ook deden hun 
best en vertolkten de liederen op voortreffelijke 
wijze. Het lied. onder andere, dat het opkomen, 
voorbijvliegen en verdwijnen der Russische 
sneeuwsleden moest nabootsen, had bijzonder 

bijval.
Het was dus een schoone en aangename 

avond. Moge de Katholieke Burgersbond er 
nog soms inrichten voor zijn leden en door 
liederavonden of gelijk hoe anders ook mee
helpen om, gelijk het op ’t einde voorgesteid 
werd, schoone en deftige Vlaamsche liederen 
onder ’t Volk te verspreiden.

E en T oeschouw er .

Boekhouden — De lessen van boekhouden 
die nu sedert veertien dagen aan gang zijn 
vorden neerstig en met steeds klimmende be
langstelling door een dertigtal leden gevolgd. 
Het inrichten dezer lessen is ongetwijfeld nen 
grooten dienst dat de bond aan zijne leden 
en de burgerij van Iseghem bewijst.

De maand Juni loopt ook al op zijn 
einde wij zijn reeds aan den LAATSTEN 

ZONDAG.
M. Gilot komt dus als naar gewoonte in 

ons lokaal zetelen van 10 tot 12 u.
Wie onder de leden van den Katholieken 

Burgersbond moeilijkheden heeft bijzonder in 
zaken van economischen aard, kome hem raad
plegen. ’t En kost hem niet dan de moeite 
van te komen.

Processie van het H. Sacrament 
op St Hilonius Parochie.

Verleden Zondag heeft als op andere jaren de
H. Sacraments processie plaats gehad. Dil jaar 
maakten er twee nieuwe groepen deel van Ie weten : 
de Boy-Scouts en de leerlingen der Gemeente
school.

De grootste en schoonste groep was voorzeker 
dezen der turnafdeeling der Congregatie met zijn 
flinke jonkheden en welgeoefend trompetkorps.

Op de Zegeplaats voor hel standbeeld was een 
rustallaar opgetimmerd waar het II. Sacrament 
eenige oogenblikken ter aanbidding werd uitgesteld 
en den zegen aan ’t volk gegeven. Op hel voor
plein der kerk kwamen al de verschillige groepen 
samen en de laatste benedictie wierd gegeven

Langst den doortocht der processie waren bijna 
alle huizen en gebouwen bevlagd en schoone 
tapijten van groen en bloemen op de straten 
gestrooid het H. Sacrament ter eere. Dit alles 
bewijst van de diepe kristen overtuiging onzer 
bevolking.

Ik zal Je plaatsen zegenen waar 
mijn H. Hert vereerd wordt.

(9' Belofte).

Parochie van ’t II. Hert.
Morgen Zondag om 3 1/2 ure namiddag zal 

na de vespers de plechtige processie 1er e*re van 
’t H. Hert plaats hebben.

Gelijk voorgaande jaren beloofd deze processie 
allerprachtigsl te zijn. De Eerw. Heer onderpastor 
samen met eenige ijveraars en ijveraarsters der 
parochie, hebben alles zoowel geschikt dat zoo 
’t weder gunstig is men zich het niet en .zal be
klagen van verre en bij gekomen Ie zijn om dien 
eerlijken stoet in oogenschouw Ie nemen. De pro
cessie zal door de volgende straten voorbijtrekken :

Ommegangstraat, H, Hertstraat, O. L. Vrouw- 
straat, Rousselarestraat, Kruisstraat, Nederweg, 
Ameyestraat, Rousselarestraat naar de Kerk waar 
de plechtigheid met Te Deum zal gesloten worden.

Hier volgt hel orde van den geestelijken stoet :
1. Ruiters der St Eloisgilde. 2. Kruis met 

Kerkbedienden. 3. Harmonie der Jongelingen- 
Congregatie, met Turners en muziek. 4. Groepen 
van 0 . L. Vrouw. I. Bloemenkrans, II. Litanie 
van Loretlen. III. De H. Rozenkrans. IV. Con- 

j  gregatie der dochters met Beeld van H. Hert en 
Maria en standaard. 5. H. Germana, nieuwe bij
zondere groep meisjes. 6 . Groepen van 't  H. Hert 
V an  Jesus (*). I. ’t Kindeken van Bethleem.
II. ’t Kind van Nazareth. III. Jesus de Kinder
vriend. IV. Het bitter Lijden. — V, HetH. Sakra
ment dès Autaéirs. VI. De beloften van het H- 
Hert. 7. B. B. Boy-Seouls. S. Sladsmuziek.
3. Gilde van ’t H. Sakrament met standaard en 
fakkels. 10. Mandelkoor-Zangers. 11. Koor der 
Engelen, 12- Wierookers. 13. De EE. PP. Ca- 

j pucienen. 14 EE. HH. Priesters. 15. Het a lle r

heiligste Sakram ent. 16. De HH. Kerkmeesters 
en Overheden, 17. Pompierskorps. 18 Conferentie 
van de H. Vincenlius à Paulo. 19. De damen 
van Bermhertigheid. 20. De EE. Zusters van Liefde. 
21. De Geloovigen.

P. S. Een nieuwe groep is in vorming. Wij 
rekenen op de mildadigheid der parochianen om 
ons ontwerp te kunnen uitvoeren.

(*) De groepen verbeelden de Liefdeblijken van onzen 
Goddelijken Zaligmaker tot de menscben. I De mensch- 
wore’ing. II. Jesus, voorbeeld van huiselijk leven. I I I .  

Zijne Liefde tot de kleinen. IV. De verlossing; en na 
zijne dood ; V. Het Voedsel onzer ziel. VI De gren- 

zelooze goedheid van zijn goddelijk Hert.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Roger De Busschere, zv. Francis en Julia 
Allewaert, Krekelstr. 4. — Daniel Brabant, 
zv. Remi en Elisa Dewaele, Kotje, 188. —
Raymond Monteyne, zv. Alphonse en Angèle 
Sabbe, Rousselarestr. 268. — André Coucke, 
zv. Joseph en Irma Caset, Heye, 261 —
Georgette Vansteenkiste, dv. Jules en Elisa 
Debrouwere, Priesterstr. 7.

STERFGEVALLEN :
Maria Declercq, huish 87 j. dv. Francis en 

Virgina Deschryvere.

HUWELIJKEN :
Cyriel Defour, wever 24 j en Bertha Carette, 

spinster, 22 j. — Alberic Boudry, daglooner, 
28 j. en Maria Vandenberghe, borstelmaakster,
22 j.

5 0 BORSTELTREKKINGEN
worden gevraagd, Waverschen Steenweg, 1288, 
AUDERGHEM bij Brussel. Zeer goed loon en 
logement. Schrijven adres hierboven. Goede 
getuigschriften.

Een bekwame Bediende 
wordt gevraagd, kennende de E n g l i s c h e  v,al 
en wat rekendienst, voor lijnv'aadfabriej{i 
Rousselare. Voor verdere inlichtinger). ten t>ufeeje 
van ’t blad.
__________________:------- »-CRU t---
C S - e v re ic ijs ç c i.  bij Em iel DF Pe>" Nieuw- 
straat. Goede Metsers aan 3 fr. ~  ~uur.
_____________________________ K ~_______
Om reden van dubbel gebrui1/ '■ * E KOOP 
Stoommachien demi fixe Wolf, -“ n werking en 
zichtbaar in de Weverij Ma</, Barbier en 
Verbrugge Meulebeke.

TE KOOP UIT TER HAND een zeer 

goed EIKEN BEDDE m et ressort. Zich te be

vragen ten bureele van ’t blad.

Bij deze maak ik het publiek kenbaar dat 
ik mij als K leerm a k er kom te vestigen in 
de Pélichystraat, 17.

Hopende door mijne trouwe bediening en 
verzorgd werk de gunst van eenieder te genieten, 
bied ik UEd. mijne beleefde groeten.

JOSEPH D’HONT.

Gevraagd bij de Gebroeders DEFAUW
EEN GOEDE BUREELBEDIEN0E. Zich s< h rille lijk  
aanbieden a. ti. b.

Gevraagd voor BORSTELHOUTMAKERIJ 

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

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

Aan de Heeren Pastors en Directeurs van 
Kloosters en Patronagen.
TE KOOP PER OCCASIE een grooten schooneu 
KERKHARMONIUM zoo goed als nieuw mei 4 
spelen, aan zeer voordeeligen prijs.

Voor verdere inlichtingen ten bureele van t blad.

Plaatsingsdienst voor bedienden van ’t  Na
tionaal S ijnd ikaat der Bedienden van Belgie 
Afdeeling Iseghem Café Royal.

Alle belanghebbenden worden vriendelijk 
verzocht zich te wenden bij den Voorzitter 
H. Kerckhof. O L. Vrouwstraat, Iseghem.

GEHEELE en HALVE GASTEN worden 
gevraagd voor

Schrijnwerk en Meubelmaken 
bij René TUYTTENS-SARRE, Houthulststraat, 
Staden.

Goede Naaisters gevraagd bij MOYAERT- 

DEVOLDERE, Rousselarestraat. 6

GEVRAAGD een Jongen voor hulpbureelbe-
diende Vlaamsch en Fransch kennende alsook 
goed rekenen.

Zich te wenden ten bureele van ’t blad.

GEVRAAGD bij SPR1ET-SANS GOEDE 
SCHRIJNWERKERS. Hooge loon.

Studie van den Notaris

M U S S E L Y  van L E D ë G H E M

INSTEL op Maandag 10 jJuli 1922. om 4 ure na
middag te Dadizeele ter herberg SINT SEBASTIAAN 
op de plaats ten overstaan van deti Heer Vrederechter 
des Kantons Meenen van :

Gemeente GHELUWE

1) E e n  H O F S T E D E K  B N
nieuw gebouwd sedert den oorlog

bestaande uit woonhuis, schuur, stalling en verdere 
afhankelijkheden groot 2 Ha. 84 a 45 ca.

Verdeeld in drie koopen, gebruikt zonder pachtrecht 
door de gebroeders Vanrobaeys.

Gemeente DADIZEELE

2) Een RKNTKMKKSHUIS
met S u ikerijast en M agazijn, m et Hof

groot 18 a. 96 ca. Zijnde het sterfhuis-van Heer Victor 
Ingel been.

5) i en WOONHUIS
met medegaande land

groot 54 a. 50 ca. Gebruikt zonder pachtrecht door 
Osear Deceuninck en gelegen in de Kasteelstraat.
Een half ten honderd INSTELPENNING te winnen.



TE KOOI' bij RENÉ GESQUIERE, O. L. Vrouw- 
straai, 8 , eene Kookstove en Buizestove in
goeden staat.

Bij deze maak ik het publiek kenbaar dat 

ik een WINKEL kom te openen in het huis 

der CINEMAZAAL PATRIA, Groote Markt, 4, 

van MANS en KINDERKOSTUIMEN alsook alle 

slach van WERKKLEEDEREN.
Hopende door mijne trouwe bediening 

en verzorgd werk de guast van eenieder te 
genieten bied ik UEd. mijne beleefde groeten.

Joseph DELANNOY-DEMEY.

OPENBARE VERKOOPING 
van

DRI E H O F S T E D E N
HUIZEN en LANDEN

te ISEGHEM. CACHTEM , ARDOYE 
en IN G E LM U N S TE R .

De Notaris AMEYE te Rousselare, daartoe 
in rechte benoemd, 'zal met tusschenkomst van 
zijne ambtgenooten Meesters CAMERLYNCK te 
Passchendaele, DE PLA te Ardoye en PATTYN 
te Beveren, openbaarlijk verkoopen :

I« DEEL -  ISEGHEM.
1. (Koopen i tot en met 8) hofstede 7 h.68 a. 28 ca. 

aan de Boschmolens, bewoond door M. Cyrille 
Jonckheere mits i5oo fr. tot 30 Sept. 1925.

2. (Koop 9) 53 a. 20 ca land wijk 't Kotje gebruikt 
door Van Oütryve mits i3o fr. ’s jaars.

LENDELEDE.
3. (Koop 10) herberg ’t Zaagsken langs den steen

weg naar Iseghem, 18 a. 12 ca. land, gebruikt door 
M. Maes mits 160 fr. ’s jaars.

ARDOYE.
4. (Koopen 11 tot en met 12) drie huizen en 68 

a. 10 ca. land verdeeld in drie koopen bewoond 
door Dumoulin Victorine, Desauter Julia. Vandromme 
Theophile mits i5o, 100 en 125 fr. 's jaars zonder 
pacht.

II* DEEL -  CACHTEM.
1. (Koopen 1 . 2, 3) hofstede 2 h. i 5 a. 65 ca. be

woond door Pieter Verheile, mits 52o fr. tot 1 Oct. 
1922.

ARDOYE.
2. (Koop 4) Huis en 3o a. 5o ca. Roodepoortehoek 

gebruikt door Leonard Vanneste-Decoster zonder 
pacht.

3. (Koopen' 5, 6, 7. en 8) Hofstedeken en 2 h. 
35 a. en 79 ca. gebruikt door L a m m e r ty n ,  mits 
5oo fr. ’s jaars tot 1 October 1922.

ISEGHEM.
4. (Koop 9I Huis en 47 a. 06 ca. land wijk 

Boschmolens, gebruikt door Aloise Pottie, mits 
200 fr. zonder pacht.

Samenvoegingen.
Z IT D A G E N  :

TO ESLAG  ; M aandag 2 4  Juli 1922 , in het
Gasthof « PATRIA» Noordstraat te Rousselare 
om 2 «re namiddag ten overstaan van de heeren 
Vrederechter en Greffier van ’t Kanton Rousselare.

Openbare Verkooping
van

E e n e n  H A N G A R
1 1 m. X 5 4  en gedekt m et nieuwe pannen

E ene  B A R A K
gedekt m et pannon, stelsel fonds A lbert, 

gansch nieuw, m et H A N G A R  en W. C.

enBUUW M ATER HLEN hierna aangeduid

te PASSCHENDAELE
Op DINSDAG 27 JUNI 1922, om 3 ure namiddag 

te Passchendaele, aan de statie (ter plaats van 
't gewezen houtmagazijn van den Staat zal de No
taris Maurice VANISSACKER te Hooghlede, met 
tusschenkomst van zijnen ambtgenoot M. Aug. 
DENECKER te Iseghem. openbaarlijk verkoopen.

1. Eenen HANGAR gedekt met pannen, 54 m. 
lang op h  m. breed, verdeeld in 5 koopen met 
recht van samenvoeging.

2. Eene HOUTEN BARAK stelsel fonds Albert 
gedekt met pannen, 6 X 6 met hangaar 4 X 3 en 
W. C. gan3ch nieuw. — 3. Uurwerk voor nacht
waker. — 4. 6 stoelen, 4 tafels, rekken en bureel- 
presse. — 5. Een rolstelsel om bouwmaterialen te 
lossen, omtrent 20 m. lang. — 6 . Zeven metser- 
schragen en eiken hout. — Verschillige koopen 
plancher, madriers en baddens in noordsch hout 
van alle afmetingen. — 8. 600 nieuwe pannen met 
25 vensters (Sterrebcrg). — 9. Verscheidene koopen 
eiken tuinstaken.
Met 13 O/o Verhoog- voor de kosten en gereed geld.

OPENBARE VERKOOPING
van

W O O N H U I Z E N
BOUWGROND, een perceel MEERSCH

te I N G E L M U N S T E R .

De Notaris D E N E C K E R  te Iseghem, zal 
met tusschenkomst van zijnen ambtgenoot 
M . P au l Lauw ers Notaris te Yper, tijdelijk 
te Oostende verblijvende, op de hierna vast
gestelde zitdagen openbaarlijk te koop aanbieden 
’t volgend onroerend goed :

Gem eente IN G E L M U N S T E R .
KOOP EEN. — Een Woonhuis met afhankelijk

heden en erve, gestaan en gelegen langs en ter 
zuidzijde der Sint Amandstraat palende overigens, 
oost en zuid Albert D’Hondt te Emelghem en west 
koop twee. Bekend bij kadaster Wijk A, nummer 
918" groot 80 vm.

Gebruikt door Joseph Carton, zonder pachtvoor- 
waarde.

KOOP TWEE. — Een Woonhuis gestaan en 
gelegen als voren, en palende oveiigens, oost koop 
een, zuid Albert D’Hondt voornoemd en west koop 
drie. Bekend bij kadaster Wijk A, nummer 918° 
met eene oppervlakte van 70 vm.

Gebruikt door M. Beauprez zondergeschreven pacht.
KOOP DRIE. — Een Woonhuis gestaan en ge

legen als voren, en palende overigens, oost koop 
twee, zuid Albert D’Hondt voornoemd en west 
koop vier. Bekend bij kadaster Wijk A, nummer 
918° groot 70 vm

Gebruikt door Petrus Pattvn, zonder geschreven 
pacht.

KOOP VIER. — Een Woonhuis gestaan en ge
legen als voren, palende overigens, oost koop drie. 
zuid Albert D’Hondt voornoemd en west Joseph 
Maertens te Oyghem. Bekend bij kadaster Wijk A, 
nummer 9 i8‘‘ groot 70 vm.

Gebruikt door Petrus Vergote zonder geschreven 
pacht.

KOOP VIJF. — Een perceel Bouwgrond, groot 
478 vm. gelegen langs en ter noordzijde der Nieuw- 
straat, met eene façade van 10.70 m. en palende 
overigens, noord de weduwe Jules Gits en kinders, 
oost koop zes en west. haag alhier afgaande ; de 
weduwe Victor De Boutte en kinders te Ingel
munster. Bekend bij kadaster Wijk A, ex nummer 
873s.

KOOP ZES. — Een perceel Bouwgrond groot 
467 vm. gelegen als voren met eene breedte langs 
de Nieuwstraat van 10 m., palende overigens noord 
de weduwe Jules Gits en kinders, oost koop zeven 
en west koop vijf. Bekend bij kadaster Wijk A, 
ex nummer 873s.

KOOP ZEVEN. — Een perceel Bouwgrond groot 
469 vm. gelegen als voren, met eene breedte in de 
Nieuwstraat van 10 m. en palende overigens noord 
de weduwe Jules Gits en kinders, oost koop acht 
en west koop zes. Bekend bij kadaster Wijk A, 
ex nummer 873s.

KOOP ACHT. — Een perceel Bouwgrond, groot 
471 vm. gelegen als voren, met eene breedte langs 
de Nieuwstraat van 10 m. en palende overigens 
noord de weduwe Jules Gits en kinders, oost koop 
negen en west koop zeven.

KOOP NEGEN. — Een perceel Bouwgrond, 
groot 471 vm. gelegen als voren, met eene breedte 
langs de Nieuwstraat van 10 m. en palende overigens, 
noord de wed. Jules Gits en kinders, oost Schotte 
Robert en Palmer te Ingelmunster en west koop acht.

Koopen vijf tot en met negen, gebruikt tot 1 Ok
tober 1922, door de weduwe Gits voornoemd zonder 
geschreven pachtvoorwaarde.

KOOP TIEN. — Een perceel Meersch, gelegen 
langs en ter zuidzijde der Mandelbeke, en palende 
overigens, oost het Weldadigheidsbureel van Ingel
munster, zuid Irene Vermeulen te Ingelmunster en 
west Vanneste Bruno te Ingelmunster. Bekend bij 
Kadaster Wijk C., nummer 676, groot 26 aren.

Gebruikt door Constant Vanneste zonder geschre
ven pachtvoorwaarde.

Met gewin van 1/20/0 INSTELPENNING, 

Zitdagen.
IN S T E L  op Woensdag 2 8  Juni 1 9 2 2 ,
TO E SLA G  op Woensdag 12 Juli 1 9 2 2 , telkens 

om 3u. namiddag ter afspanning « DE KAPPELLE » 
bewoond door Emiel De Bruyne Statieplaats te 
Ingelmunster.

Kantoor van den Notaris 

D U P O N T  te A R D O Y E

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

— Kapitaal 6 00 0 .000

B. Spaarkas : 
r  op zicht 4.00  V
2° op term ijn  van een jaar 4 .5 0 ° /
Langer term ijn  volgens overeenkomst.

Naamlooze Maatschappij

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

AANKOOP en VERKOOP van 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 HOTTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef S P IN C E M A IL L E  dokter in geneeskunde Rumbeke.
Eugène VERHAMM E dokter in geneeskunde Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING

van twee schooue

W O  O N H  X JIZE N
• « ! en eene

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

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM, Sectie A.

Twee woonhuizen en borstelfabriek bekend 
bij ’t Kadaster als volgt.

Huis noordkant ex 76Pe groot 1 a 15 cent. 
Huis zuidkant met borstelfabriek ex 769e 

en 770g groot 5 a. 2d cent.

Z i t t i n g e n  :
TOESLAG,op Dinsdag 27 Juni 1922, telkens om 

3 ure te Iseghem,' ter herberg •< St HILONIUS « 
bewoond dooriHeer Frederic Kerckhof.

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

Voor nadere inlichtingen zie plakbrieven.

OPENBARE VERKOOPING 

van een schoon onlangs nieuwgebouwd

WOONHUIS met Poorl en Hof
Een MAGAZIJN m et keuken en Hof 

Een MAGAZIJN m et Peerdenstal, Hof en 
aanhoorigheden

te ISEGHEM, Noordkaai der Vaart.

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 
in coutii of leder ;

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

M ARK T PR IJZEN
KORTRIJK 19 Juni. — Haver, 65 tot 73 

peerdeboonen, 75 tot 00 ; aardappelen, 55 à 60 
Boter 10,00-11.00 fr. de k ; eieren ’t stuk, 30-40 
koolzaadolie, 250 tot. 000; liinzaadolie, 222 tot 
000 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 99 tot 
i02; koolzaadkoekeu. tot. 50 : lijnzaadkoeken
67 ; sodanitraat, 73.00 ; ammoniak, 87.00 
suikerij. OOOtot 00 ; dnivenboonen, 107 tot 00 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen ;

STAD ISEGHEM, Sectie D.
Koop I .  — Magazijn, Keuken en Hof, sektie D 

nummers ex 971 1, groot 87 ca.
Koop II. — Schoon groot Woonhuis met poort 

en Hof, sektie D. nummer ex 9 7 11 groot 3 a 37 ca.
Koop III. — Magazijn, Peerdenstal, Hof en aan

hoorigheden, sektie D, ex 971 1 groot 4 aren 29 cent.

ZITTINGEN :
TOESLAG op Vrijdag 30 Juni om 3 ure te 

Iseghem ter herberg Pavillon bij Heer Florent 
Devos, bij de Statie.

1/2 0/0 Instelpenning.
Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.
De koopers worden vriendelijk verzocht zich te 

voorzien van hun huwelijksboek of van een uittreksel 
uit hunnen geboorteakt.

*

Gevraagd bij de Gebr. BOURGEOIS,
67, V ijfw eg enstraat, EMELGHEM

GOEDE SCHOENMAKERS
voor eerste keus licht manswerk m et de steke

Gewaarborgd standvastig werk.

Een SERIEUZEN MAN zonder werk vraagt 
eene bediening als nachtwaker of andere trouwe 
bediening in een fabriek of huis Kan ook 
goed hovenierwerk. Voor verdere inlichtingen 
ten bureele van ’t Blad.

HUIS VAN VERTROUWEN.

dos. Vanlandegtiem-Beliaegtie
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. H. 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

SCHOONE KEUS VAN

Hegen mantels — Impermeables 

voor Heeren, Damen en Kinders.
v o o r  ö a m e n  v a n  ; i f  - 4 5  F r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

In  wolle Gabardine 8 S  F r .
TROUWE BEDIENING.

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

Te Koop per occasie ongeveer 1500 
ZAKKEN dienende voor granen en zaden, 
alsook een aantal BACHEN, alles in goeden 
staat, aan zeer voordeelige prijzen. — 
Zich te wenden bij Theophiel DEMEYER, 
zaadhandelaar, Emelghem-Dam, 35.

Dinsdag 11 Juli 1922, om 2 ure, te ARDOYE, 
Weezehoek, op de hofstede van Cam. Claerhout. 

Venditie van de volgende

S te rk e  O o g s tv ru c h te n
2 hectaren 70aren ROGGE. —  1 hectare 10 

aren TARWE. —  1 hectare 80 aren HAVER.
Komptante betaling en verdere gewone conditiën.

TE K O O P bij BOURGEOIS, Gebroeders 

Emelghem, een Gaz of Benzinemoteur 5 H P.

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 

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

Amand Denys-Hoehep iedf
Dweersstraat, 17, IS E G H E M

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorbeen ! B c l I l k G r D E  L A E R E  &  G° Naamlooze Maatschappij

y ffp a w m i " h n iilB f  I I I' IFflM'IIHU III I

Fr. 10 MILLIOEN KAPITAAL Aangesloten bij den Bank van Brussel.

Hoofdzetel te ROUSSELARE
Telephoon N° 1 en N° 250

P R E IS T  :

ISEGHEM Tel. n° 6. YPER  Tel. n° 98

BRUSSEL N° 35 Kunstlaan Tel. N° 30.626

A.L.JLE B A N K V E F tF tlC H T IN G E N
Depot rekening op zicht en op termijn Rekeningen 41/2 %  op S jaar ziiivervan lasten

VERHURING van Brandkasten ((Coffres-forts) alle grootte

AANSTAANDE OPENING v a n  een AGENTSCHAP te  KOMEN (Comines)

VERW ARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A lle slach van buizen Autogène-Soudure

N STELL ATI EN BADEN EN STORTBADEN

Werkbuizen DELiGOURT, 44, Zaidlaan, Brussel



H T J I S

CORSETS

H.D
BRUXELLES

J. Vanlandecjhem-Behaeghe
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

HDB
Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

Gevraagd bij Florent DERACHE,
Marktstraat, 1, WERKJONGENS kunnende goed 
aan de caoutchouringen werken, on dit om te

werken in eerste'of tweede ploeg.

Uit te r hand te koop GERIEFLIJKE TW EE
WOONST m et land en bouwgrond, groot 60 .1.
8 ca., staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, bij den Vierweg. —• Onmiddelijke 
in genottreding. —• Zich te wenden : We (!h. 
Sintobin-Mestdagh, Marktstraat, 4, Iseghem.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

S P E C I A L I T E I T  V A N  T A N D E N  O P  G O U D
v o lg e n s  de l . ia ts le  u i tv in d in g  ( z o n d e r  plaat) 

----- Herstellen van Gebitten e n z .  .

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor OELCROIX en E ID M .  M O R E L  
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensdag van iedere week bij M. Pierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

Slapeloosheid Zenuwachtigheid 
en Dyspepsie.

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

M. Evan Hughes, 37, James-street, W rex liam , 
zegt: “ De Dr. Cassell’s Tabletten hebben m ij 
irenezen, dan wanneer geen ander geneesmiddel 
niet éénè werking verschafte. Ik  was in 
veldtocht toen ik ziek wierd, de geneesheeren 
zonden m ij naar het hospitaal als neurasthenie 
lijdende; ik wierd vree^elij'k zwak en zoo 
zenuwachtig dat ik m ij niet stil houden kon.
In  plaats te sLapeh, beweegde ik m ij uren lang 
ia m ijn  bed; ik had geene eetlust meer, zoodal 
ik erg vermagerde. Ik  wierd moedeloos. 
vreesde alléén te zijn , eindelijk was m ij; 
gansch lichaam  verslapt.

“ Na eenige maanden verblijf in het hospitaa! 
zond men m ij als invalide soldaat naar m ijne 
woonste terug; ik was dan eene ware 
menschel ijke vod. Ik  beproefde alle soorten 
van geneesmiddelen, maar niet ééne v-erbeterde 
m ijnen toestand dan den dag waar ik de Dr.
Cassell’s Tabletten innam . Na eenige dosis 
genomen t-e hebben, voelde ik m ij veel beter 
en weldra was ik genezen. Heden ben ik  in goede gezondheid .

Hr. Cassells
TablettenP R I J S  3  F R  E N  

7 .5 0 F R .

( h e t  g r o o t  
model bevat 
drie maal bet 
kleine) V e r  
kocht door de 
apotheken i n 
alle werelddee- 
len. Vraag de 
Dr. C a s  sell’s 
T a b letton en 
we«igerd a * 1 e 
namaking.

Universeel familie geneesmiddel tegen :

Zenu waf mat ting Slapeloosheid Hartk loppingen
Zonuwzwakheid Bloedgebrek Levensafmatting 
Zenuwonsteking Slechte fpijsvertMnagZenuwachtigheid 
Neurasthenie U i tp u tt in g  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 rs  e n  a a n  
de  p e r s o n e n  d ie  d e  k r i t i s c h e  t i j d v a k k e n  v a n  h e t  lo 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  t . o u ie  S a n d e rs ,  2 2 ,  R u e  d a  la  Q la e ié r c ,  B r u t a a l .

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: vwvolgd
en ge zult wel
dra de vreugde 
kennen, kracht 
en geaondheid 
te becitten.

T e koop te 

VERHAMME.
Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat 

Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.

K ie k e n k w e e k e rs ,  L a n d b o u w e rs
In geval van ziekte bij uwe leghennen of kiekens vraagt de

Onfeilbare Remedien Vermandere
Tegen Cholera, Diphteritis, Dikke Lever enz. Nu 4200, fr. 3.75 en 7.50 de pak. 

Tegen Snot : MARVOL, fr. 2.50 en 5.00 de flesch.

Tegen pokken : ARSYLOL, fr. 2.50 en 5.00 de flesch.

Te verkrijgen te Iseghem : Apotheek Laleman ; te Rousselare ter Apotheek 

Vandewalle, Groote Markt. — Te Lichtervelde, ter Apotheek Rosseel 
Voor den verkoop in ’t groot, Huis Pelgrims, Antwerpsche Steenweg, Brussel.

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

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer tn 
meer aanbevolen ?

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

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, eu 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 tij ne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKERPRIJZEN.

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

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zomi 

of hoegenaamd geene reizigers.

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

Er fs a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking

Victor Demuynck
Hiloniusstraat, 5, ISEGHEM.

ALLE SLACH VAN

Mans- en Kinderkostuimen op Maat
VERZORGD W ERK 

ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN .

T u rn e rs
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.

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.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  G e zu s te rs
Kortrijkstraat, <34, ISEGHEM.

J ava Sterk — ü u b b el Sterk 
estminster Stout 

Schoth-ale — IPâle-ale. 
V e r f e o o p  v a n  W i j n e n

HANDEL in KOLEN.

Rumatieklijdersl 
LIJDT NIET MEER

E L IX IR  - n r
P h i l i p p ^

3
s

Geneest

[JICHT »
I

RUMATIEK
W A T  U W  L I J D E N  W E Z E

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

ALGEM EEN D EP O T VOOR BELGIË : 

268, d ’A v ro y la an , LU IK  

au is alli goidto apothiku.

JO SEP H  N A .E H T
Groote Markt, IQ,

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

Depot van alle slach van Machienoliën

SPECIALITEIT VAN 

Oliën voor Autos en Motocycletten 
WAGENVET, enz.

HULS VAN VERTROUWEN.

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

de Pélichystraat, 38 ISEGHEM
Brillen, P in ce-N ez, B arom eters  

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

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

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

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach yan MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS,

aan de voordeeligste prijzen.

SPO ED IG E E N  TROUW E B E D IE N IN G . 
In 't  groot en in 't  klein 

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
o t 'T“ JC2’* ^ AT -«* ISEGHEM.
reent over St HiJonujskerk

LA PLUS M ODERNE

LA MEILLEURE

LA M O INS CHÈRE,
c’est la

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

N O U V E A U X  PRIX :
Touring 4 -5  places avec démarreur électrique  

et jantes amovibles. . . . fr . 8 .950 .00  
Runabout, 2 places, avec démarreur et ecl.

électrique, jantes amovibles, fr. 8700.00  
Sedan, conduite in térieure, 4-5 places avec 

démarreur et écl. électrique et j amov.
fr  12850.00

Châssis ordinaire pour taxi et camionettes 
avec jantes amovibles. . . fr. 5.600 00 

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

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

AGENCE DIRECTE:

L'Electro-Mécanique
Rue des Horticulteurs, C0URTRAI

- Téléphone 506  ——------

Atelier de Réparation de toute marque
Tournage, Fraisage, 

Rectification, Soudure autogène, 

Réparations de Dynamos de voitures, 

Charge d’accumulateurs. Vulcanisation. 

ACHAT -  VENTE -  LOCATION 
Pneus, Huiles et Accessoires.

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

Dépôt régional d’Essence SINC0-GAS0LINE.
....  - v v j ;  •.

AH). VANNESTK-VANIIOUTTK
T afe lhouder (T ra ite u r )

-  Gentstraat 35. ISEGHEM -
Opvolger van ’t oud gekend huis 

Vanhoutte-Neyrinck van Mousselare 

Wordt aanbevolen voor :

EER E-Ml SS EN, VORMINGKOMSTEN en 

1NSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 
GELEGEN HEIDSDINERS 

M atige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken 
Verhuring van Tafelservies.

ELKEN V R IJD A G

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

Drooge en Ingelegde Haring

rlf
16, W ijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

HOXJT 
Het huis JULES DELSAERT van W aterm ael

bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbende 
dat hij heden te koop biedt 1000 kubieke 
meters berken hout, linden, erabels en steen
beuken. 2000 kubieke meters beukenhout en 
1000 kubieke meters eiken hout van allereerste 
hoedanigheid. Stelt voor seffens kontrakten te 
maker, van verkoop.

Wordt ook aangeboden tot verkoop 60 hektaren 
schoone taillie aan de Fransche grenzen

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

Inlichtingen ten bureele v a n 't blad

0m uit gemeenzaamheid te scheiden

Over te nemen 

eene Stooinborstelfabriek
(m et Mekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor alle 
inlichtingen zich wenden tot den Heer A l o i s  

TIMPERMAN, te Iseghem, of schrijven ^Orider 
de letters PAX, posüiggende te Brugge.


