
DE GHEMNAAR
Katholiek weekblad voor Iseghem on omliggende

VOOR GODSDIENST, TAAL en VADERLAND
Verschijnt eiken Zaterdag 

15 ct. per nummer 
Abonnement 7.50 fr . ’s jaars . Buitenland 10 fr.

D R U K K E R - U I T G E V E R  :

J . DE BUSSGHERE-BONTE, Rousselarestraat, 9 7,

AANKONDIGINGEN : 
Notarieele en andere 0,40 per regeU  

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

LEENING
der VERWOESTE GEWESTEN

met Loten 3
N OM INALE W E E R D E  2 50 Fr.

Jaarlijkschen Intrest 5 0/o ;

uitgegeven aan 247 .50  fr. met 

genot van intrest te rekenen van 

3t Mei 1822.
Men schrijft in zonder kosten  

in den BAN&

CRÉDIT FONCIER D’ANVERS
25, Rousselarestraat, ISEGHEM .

De Konferenlie Tan Genua.
Verleden Zondag liep het gerucht in Parijs 

en zelve ook te Brussel dat tengevolge der 
geheime overeenkomst tusschen Russen en 
Duitschers Frankrijk zou mobiliseeren en krijgs
verrichtingen zou aangaan in het Duitsch Roer- 
distrikt, Sedertdien kwam er geruststellend 
nieuws. In de vergadering van Zondag is die 
onweerswolk wat opgeklaard. Toch heerscht 
er in Frankrijk eene algemeene ongerustheid, 
zoo men ziet uit hunne nieuwsbladen. De 
Engelsche gazetten vallen heftig Frankrijk aan 
met de verwijtselen van Chauvenisme, milita
risme ert onverzoenbaarheid. Nochtans zijn 
allen van ’t zelfde gevoelen niet. De Morning 
Post verklaart zich echter ’t akkoord met 
Frankrijk en aanziet het Russisch-Duitsch ver
bond als het grootste gevaar voor Europa, en 
voor het bestaan zelve van het Engelsch rijk. 
Dat verdrag zegt dit dagblad geeft aan de 
onverzoenbaarste vijanden van Engeland eene 
overgroote macht die zij zullen gebruiken, 
niet om hunne oorlogschulden te betalen zooals 
Lloyd George het meent, maar om de helft 
der oude wereld te wapen te stellen voor de 
verknechting en de beheersching der andere 

helft.

In de vergadering van Maandag namiddag 
had een nieuw incident plaats — voor het 
comiteit van 7 experten der Russische zaken, 
hadden de sovjets afgevaardigden een document 
neergeleid, waarin onder ander voorkwam dat 
de Russen de noodige kredieten zouden bekomen 
om hun land te herstellen, en de sovjetsre- 
geering in recht zou erkend worden. Daaren
boven :

1. Volledige vernietiging van hunne oorlog
schulden.

2. Moratorium van 30 jaren bij dewelke 
geen centiem intrest zou uitbetaald worden.

3. Geen eigendommen zouden teruggegeven 
worden, maar er zou enkelijk aan de eige
naars eene kleinvergoeding onder vorm van 
concessie toegestaan worden.

De experten na daarvan kennis genomen te 
hebben verklaarden eenparig dat zij daarop 
niets konden antwoorden en de noodige in
lichtingen zouden vragen bij de regeering der 
landen deelmakende der Conferentie.

Lloyd George en Barthou hadden vervolgens 
eene bijeenkomst bij dewelke er vastgesteld 
wierd dat eene grenseerbiediging zou moeten 
aangenomen worden, en eene gemeenschap
pelijke verbintenis aangegaan van zich te ont
houden van allen aanval tegenover hunne naburen. 
Verders gaf M Lloyd Georges lucht aan zijne 
hooge mistevredenheid tegenover de oneerlijke 
houding der sowjets. De Engelsche minister 
zou van hunnentwege geene nieuwe uitsluieringen 
meer dulden. De Russen zouden voor het 
einde der week vlakaf moeten verklaren of 
zij hunne schulden erkennen en de gestolen 
eigendommen willen teruggeven aan wien zij 
toekomen. In dit geval zouden Engeland en 
Italie bereid zijn geldelijke opofferingen te 
doen. Frankrijk gaf hierover nog zijne ziens
wijze niet te kennen.

M. Cattier, een der Belgische afgevaardigden 
werd gelast met de ondervraging der Russische 
experten. Uit deze ondervraging vernam de 
Belgische afgevaardigde, dat alles wat de Russen 
ontnomen hadden van eigendommen aan vreem
den aan hun land toebehoorende, niet zou terug 
gegeven worden, en d a t . daarenboven zij al 
hun geld en goed terugeischen die buiten hun 
land in beslag was genomen geweest. Nadat 
de Belgische afgeveerdigde hierover verslag 
had gegeven, was men eenparig ’t akkoord 
dat er diende krachtdadig opgetreden te worden 
tegen de Russen. Tchicherine, den grooten 
Russischen voorman deed aan de briefwisse

laars der Havasagentie uiteen hoe de volks
massa van werklieden en boeren in Rusland 
de kwestie verstaan. Voor hen zoo verklaard 
hij, zijn al de grondeigendommen nationale 
domeinen geworden. Het grondbeginsel der 
nationalisatie zonder schadevergoeding is het 
ordewoord geworden van alle Russen.

De Russen oordeelen dat de grondeigendom 
en de nijverheids eigendom, gelijke voorrechten 
zijn, als de feodale of leenrechten van voor 
de Fransche revolutie, en verklaren dat in
1789 en volgende jaren al de eigendommen 
van Fransche edellieden en kloostergemeenten 
wierden aangeslegen en als nationale goederen 
verbeurd verklaard en zij nu juist hetzelfde 
doen als de Fransche deden.

De Franschen moeten maar een vieze gespe 
trekken als zij dat nu ondervinden meer dan 
ÏOO jaar nadien dat z ij gestraft worden alwaar 
z ij gezondigd hadden, immers in Frankrijk en 
Belgie hebben z ij alzoo vele goed gestolen in
1790 en men ziet dat vroeg of laat het ook 
geen geluk bij en brengt en de Russen nu de 
de misdaden van de Franschen revolutie in
roepen om juist dezelfde misdaad dien z ij 
plegen te verrechtveerdigen.

America steekt nu ook zijnen neus op en heeft 
door zijnen gezant te Rome doen berichten 
dat Amerika al zijne rechten voorbehoud voorwat 
de Russische schuld betreft tegenover hun 
I md. Het schijnt dat die geldleening der Russen 
in America meer dan 20 millioen dollars be 
draagt

Er is sprake van eene bijeenroeping van 
den hoogeren raad te Genua om te handelen 
over het verdrag die tusschen de Russen en 
Duitschers is gesloten, en waartoe M- Poincarré 
zóu ontboden worden.

Hoe gansch die Konferentie zal eindigen 
weet niemand, doch er is fel te vreezen dat 
wij ons voor nog slechter toestanden zullen 
bevinden als voorheen.

De verbinding der 

Leievaart met de Zee.

Onze vaart zal verbreed worden zoodanig dat 
twee schepen van 300 tonnen 

gem akkelijk kunnen kruisen. 
Belangrijke verklaring van den M in ister van 

Openbare W erken.

Over eenige dagen heeft eene afvaardiging 
der Stad Rousselare ontvangen geweest bij 
M. Ruzette, Minister van Openbare Werken.

De afvaardiging bestond uit de heeren Ma- 
hieu, Burgemeester, Van Coillie en Staesens, 
schepenen, Maurice Carlier, Georges Deschry- 
vere en Victor Coussement, bestuurleden van 
den « Cercle Industriel » van Rousselare. De 
heeren Senators Baron Karei Gilles de Pélichy 
en van den Bussche woonden het onderhoud 
bij, alsmede den heer Ingenieur Bouckaert, 
algemeen bestierder van openbare werken.

Het was M. van den Bussche, senator die 
het doel uiteenzette van hun bezoek.

Vervolgens deden de heeren Mahieu en de 
bestuurleden van den « Cercle Industriel » uiteen 
wat men te Rousselare en omstreken verlangde 
nopens de verbinding van Rousselare met de 
zee.

Sedert vele jaren is er daar spraak van, 
Het was in Juni 1893, dat er eerstmaal in de Pro- 
vintieraad van Westvlaanderen hierover gehan
deld werd. Een ontwerp wierd neergelegd en 
met eenparigheid van stemmen aangenomen.

M.Alfons Carlier van Rousselare, den zeer ver
dienstelijken Provincialen raadsheer, heeft zoo
lang hij leefde, met kennis, talent en zijn wel
sprekend woord de zaak verdedigd en doen 
vooruitgaan. Verscheidene ontwerpen werden 
voorgelegd. Over eenige maanden was M. 
De Raedt, ingenieur te Kortrijk, gelast door 
de Minister het beste gekende ontwerp te stu- 
deeren en een zeer nauwkeurig plan óp te 
maken.

Twee zaken zijn noodig om een werk van 
zulk gehalte toe te laten.

1) Het graven van deze vaart met alle kunst
werken (metselen van bruggen, kaaien, sassen, 
enz,) zou 40 millioen kosten

Zou nu het verkeer van deze nieuwe water
weg toelaten eenen intrest op te brengen van 
40 millioen aan 5 0/0 =  2 millioen frank??

2) Waar het noodig geld gevonden op 
dit oogenblik';ivan geweldige besparingen en 
geldgemis ? ?

Dit waren de twee vragen die gesteld wierden 
na eene breedvoerige bespreking van het ont

werp Rousslare-Zeehavèn.

In alle rechtzinnigheid moester bekend worden 
dat voor het oogenblik, de noodige fondsen

I niet beschikaar waren. Anderzijds, het tegen
woordig handelsverkeer, de huidige toestand 
de' nijverheid, en het mogelijks aangroeien 
van handel en nijverheid in de eerste 3, 4 
jaar zijn nog niet belangrijk genoeg om een 
jaarlijkschen kroos van 2 millioen op te brengen.

De Minister vroeg aan de nijveraars alle 
handelsdocumentatie van voor den oorlog te 
willen raadplegen en statistieken op te maken 
van het ontwerp dat hij in princiep met geest
drift en overtuiging bijtrad en immer bijge
treden had, in den ministerraad te kunnen 
verdedigen.

Verders deelde hij twee goede tijdingen mede : 
Het kanaal van Roeselaere naar Oyghem zal 
zonder tijdverlies verbreed worden, zoodanig 
dat twee groote schepen van 300 ton ieder 
ge.nakkelijk kunnen kruisen. Reeds is 2 1/2 
millioen voor dit werk vast beschikt.

De nieuwe vaart zal aangelegd worden (Rous- 
selare-Brugge) en eene kom van ongeveer 1500 
meters zal gegraven worden op korten afstand 
der eerste brug.

Inziende het groot nut en voordeel voor 
den plaatselijk en handel en nijverheid van 
Iseghem. heeft het bestuur van den Burgers- 
bond, den Cercle Industriel van Rousselaere 
een brief van’dank] en aanmoediging gestuurd, 
om de menigvuldige pogingen welke hij ge
durig doet tot het verwezentlijken van dit zoo 
nuttig werk ook wierd hen al den steun toegezegd 
van den Burgersbond van Iseghem tot het 
gemeenzaam samenwerken, ten einde de ver
binding onzer vaartweg met Brugge-Zeehaven te 
bekomen

D e p o l i t ie k  d e r  
h a lv e  m a a tre g e le n .

Een allereerste princiep, dat, voorj de landen 
in hunne politiek evenals voor de bijzonderen 
in hunne persoonlijke werking, gelden moet, 
is dat elkeen juist moet weten wat hij wil, en 
dat hij, om zijn doel te bereiken, geen halve 
maatregel nemen mag. Iemand die zijne zaken 
niet goed doordenkt en geen klaren blik heeft 
van hetgeen hij bekomen wil, is op voorhand 
zeker vroeg of laat gefopt te worden door 
anderen die slimmer zijn. En eens dat men 
zijn doel vastgesteld heeft, moet men beslist 
den weg inslaan die er naartoe leidt. De noodige 
middels niet durven aanwenden, rechts en links 
blijven haperen, op zijne stappen terugkeeren 
en half weg blijven staan, in een woord : geen 
volle maar halve maatregelen treffen is een 
slechte politiek, die altijd verkeerd uitdraait.

Zullen de Bondgenooten, na hetgeen te Genua 
voorgevallen is, nu eindelijk die waarheid inzien?

Onder den oorlog, hebben zij op militair 
gebied drie jaar noodig gehad, om er zich 
van te overtuigen. In deeerste tijden «begeerden» 
zij voorzeker de nederlaag van Duitschland ; 
doch hetgeen zij « wilden », was hun bijzonder 
voordeel. Terwijl de Duitsche vijand België 
en een schoon deel van Frankrijk uitplunderde, 
en de inwoners der bezette streken onder zijne 
ruwe dwingelandij bukken deed. onderhandel
den de Bondgenooten met malkaar over de 
stukken en brokken die zij na de zegepraal 
verdeelen zouden. Op het oorlogsfront vocht 
iedereen voor zich zelven, zonderden vereischten 
samenhang der strijdplannen, en zonder de 
gezamenlijke krachtinspanning ten uiterste te 

drijven.

Veel is er dan getwist geweest over het 
BIJZONDER oorlogsdoel van ieder der ver
bondene volkeren : de uitslag was dat het 
GEMEENSCHAPPELIJK doeleinde min of meer 
op den achtergrond bleef en dat er aan den 
oorlog zelf geen einde kwam Het is slechts 
in ’t laatste jaar, toen het verraad van Rusland 
onze taak veel lastiger maakte dan vroeger,

dat de Bondgenooten aan hunne halve maat
regelen vaarwel zegden, en dat zij, den oorlog 
« willende » winnen, het gepaste middel be
sloten aan te wenden. De eenheid van het 
front, onder het eenig opperbevelhebberschap 
van maarschalk Foch werd ingevoerd. En van 
dien dag af, konden de verbondene legers, 
ondanks de verwoede aanvallen der Duitschers, 
niets anders meer dan zegepralen, tot dat de v 
algeheele triomf met den vernederenden wa
penstilstand, die aan Duitschland opgelegd 
werd, op 11 November 1918, aller pogingen 
luisterlijk bekronen kwam.

De oorlog was gewonnen ; maar als de 
overwinnaars onder malkaar beraadslaagden 
om ook door vaste en rechtvaardige vredes
voorwaarden den «vrede te w innen», herbe
gon hetzelfde weifelen. Men wist niet juist 
wat men wilde, en gelijk het dan immer het 
geval is, de halve maatregelen kwamen dan 
wederom te berde.

Men heeft dikwijls gezegd en herzegd dat 
Duitschlahd, indien het den oorlog gewonnen 
had. een geheel andere houding zou aangeno
men hebben. Gelijk in 1871, toen Frankrijk 
overwonnen en machteloos ten gronde lag, zou 
het, van den eersten keer af, eene schadever
goeding geëischt hebben, waarop niets af te 
dinpen zou geweest zijn. Tot op den dag der 
algeheele uitbetaling zouden de bezette landen 
als onderpand gediend hebben ; en voor wat 
het inlijven van nieuwe gewesten betreft, 
.Duitschland zou, gelijk in 1871, met geweld 
de streken genomen hebben, die het beloerde

Wij moeten wel bekennen dat de vijand klaar 
wist wat hij wilde, en er de middelen toe 
bezigde. De wijze, waarop hij in ons eigen 
land, Vlaanderen en Wallonië heeft willen vaneen 
scheuren, toont dat hij de toekomst voorzien 
had en tot zijn meerder profijt poogde voor' 
te bereiden.

In de vredeskonferentie van Versailles, en 
ook later in al de bijeenkomsten, konferenciën, 
beraadslagingen, enz. die de vredesvoorwaarden 
gewijzigd en verzacht hebben, ontbrak hier 
altijd de eenheid en de vastheid der plannen.

Alsof men wel wilde toonen dat het gemeen
schappelijk doel voor goed opgegeven was, be
gonnen de zoogezegde « groote » mo endheden 
de kleine landen — België onder anderen — 
buiten te sluiten, en alles onder malkaar te 
beredderen. Op alle tonen verkondigden zij dan 
dat Duitschland al de berokkende schade ver
goeden moest ; en als het uitkwam wat wij, 
Belgen, voor ons ontzaggelijk offer en voor 
de 35 miljard geledene schade verkregen, was 
het een bittere ontgoocheling, die wij zoo licht 
niet vergeten zullen. De zeven miljard mark, 
die de Duitschers ons aan fr. 1,25 hadden 
opgedrongen, werden ons niet eens uitbetaald. 
Nu is een mark nog 3 of 4 centiemen waard ; 
en dit ontzettend verlies valt ten laste van 
ons landeken, dat vier jaar lang door den 
vijand reeds uitgezogen was.

Wisten de ‘ groote » mogendheden ten minste 
klaar wat zij, van hun standpunt, aan den 
overwonnen vijand zouden opleggen ? Hoege
naamd niet.

W ij spreken hier niet van de straf, waarinele 
men te Parijs den meineedigen ex-keizer 
Wilhelm II en de onm-nschelijke oorlogs- 
schuldigen van Duitschland bedreigd heeft Er 
is geen kwestie meer van, en alles is op een 
sisser uitgeloopen. Luid hebbende Bondgenooten 
gesproken : gehandeld hebben zij niet

Hetgeen wij bedoelen betreft de schadever
goeding, die moest geëischt worden, en de 
manier waarop men, in het toekomende, 
Duitschland onschadelijk wilde maken. Voor
zeker niets was wettiger ; en de wreedë les 
van 1914, die miljoenen en miljoenen slacht
offers gekost had, mocht niemand vergeten. 
Edoch ! men « wilde », en men » wilde niet »;
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en in plaats van gezamenlijk op te treden met 
al het gezag, dat de duurgewonnen triomf 
geven moest, krakeelden de groote mogendheden 
onder malkaar. Het gemeenzaam doel werd 
wederom op den achtergrond geschoven ; en 
allen zochten hun bijzonder en onmiddelijk 

profijt.
Om voordeelige handelsvoorwaarden te be

komen van wege het verslagen Duitschland 
scheidde zich England meermaals af van Frank
rijk, en deed gedurig het bedrag der vergoedingen 
verminderen. Op een zeker oogenblik was er 
zelfs spraak het bezette Rynland te doen ont
ruimen. Italië handelde insgelijks in denzelfden 
zin; en Frankrijk vóór weinige maanden, zelfs 
ten nadeele van het kleine Belgie, eene over
eenkomst willen sluiten, waar ons voorkeurrecht 
op de eerste twee miljard buiten gecijferd 
werd. Het spreekt van zelfs dat Duitschland 
die oneenigheid aanvuurde, en gedurig uitstel 
vroeg voor zijne betalingen, in de hoop van 
vroeg of laat eene algemeene kwijtschelding 
aan de onvaste politiek der Bondgenooten af 

te persen !
De einduitslag van al die halve maatregelen, 

die nooit uitgevoerd werden en immer in nieuwe 
konferentiën moesten herzien worden, is geweest 
dat Duitschland, om aan zijne verplichtingen 
te ontsnappen, zijn lot nu met het revolutionnair 
Rusland verbonden heeft. Door hunne kortziende 
en wankelende politiek van onmiddelijk profijt 
en onvoldoende beslissingen, hebben de Bond
genooten een uitzettend gevaar doen oprijzen 

voor de toekomst.
Het is mogelijk dat de Russisch-Duitsche 

overeenkomst, die te Genua geteekend werd 
nu in schijn verbroken wordt onder de bedreiging 
der gefopte Bondgenooten. Niemand moet zich 
echter daarin bedriegen : het is louter schijn ; 
want in werkelijkheid zullen die twee landen 
voortaan een blok uitmaken tegen ons. De po
litiek van “ willen » en » niet willen » heeft 
aan Duitschland toegelaten zich uit de vuist 
der overwinnaars los te maken.

Overigens, ook jegens de bolchevisten van 
Rusland, heeft men dezelfde onbesliste en 
weifelachtige houding aangenomen. Als er iets 
zeker is, dan is het wel dat het moorddadig 
bolchevism een ware pest is in Europa, en in 
alle landen een bloedige revolutie zoekt op te 
stoken. Een politiek regiem, dat stroomen 
bloed vergiet, de bevolking uithongert en eene 
echte slavernij invoert, is even onduldbaar als 
de onmenschelijke slavenhandel der negers, 
die door de beschaafde landen met geweld 
onderdrukt werd.

In den beginne luidde het wachtwoord bij 
de Bondgenooten eenstemmig : — “ Nooit mag 
de regeering van den onmensch Lenine erkend 
worden ! Alle betrekking is onmogelijk ! Het 
bolchevism dient uitgeroeid ! >• Men verge
lijke deze stoute spreuken met de werkelijkheid 
te Genua : de bolchevisten zijn er, als een 
regelmatige regeering, door de Bondgenooten 
zelf uitgenoodigd en met de officieele eerbe
tuigingen onthaald geweest. Wat meer is, zij 
hebben er met de Duitschers eene hoogst ge
wichtige ro! gespeeld en de ergste moeilijkheden 
verwekt.

Zullen de Bondgenooten nu eindelijk erkennen 
dat de politiek der besluiteloosheid, die op 
oneenigheid rust, en der halve maatregelen, 
waarop men gedurig terugkomt, de slechtste 
van allen is ? Vier jaar na het einde van den 
oorlog, is Europa zoo onrustig als op den 
eersten dag : het kan zijn evenwicht niet we- 
dervinden. Niemand weet waar hij heen wil ; 
en hetgéen de eene voorstelt wordt door een 
andere tegengewerkt. Het is hoog tijd dat 
men daarmede gedaan make : de ware politiek 
bestaat in klaar te bepalen wat men wil, en 
dan zonder eenige zwakheid of toegeving de 
middelen aan te wenden die noodig zijn Zullen 
de Bondgenooten, na den loozen trek der Russen 
en der Duitschers, ten minste onder malkaar 

vereenigd blijven ?

Bei Nieuws van do W eet
Rujdervoorde. — Een pijnlijk ongeval heeft 

zich in deze gemeente voorgedaan. Vrouw 
Debrabandere had wat vej. afgesmolten in eene 
braadpan. Daarna plaatste zij de pan op de 
stoofbuis en liet het vuur der stoof openliggen. 
Daarop verliet zij hare woning, hare twee kin
deren alleen latende, een van 2 jaar, en een 
van 10 maanden ; dit laatste lag in de wieg 
nevens de stoof. Toen de moeder weder ’t huis 
kwam, vond zij het kleinste kind verbrand, 
om zeggens verkoold. Uit het onderzoek is ge
bleken dat er vet uit de pan in de stoof moest 
gesprongen zijn waardoor de vlammen in de 
braadpan geslagen zijn en het vet aan ’t sprok
kelen hebben gegaan. Het schouwroet zal dan 
vuur hebben gevat en de brandende vlokkeu 
zijn op de wieg gevallen, waar het jongste 
kind ijselijke pijnen te verduren heelt gehad. 
Het ander kindje was bijna verstikt.

Rousselare. — Dinsdag avond rond 5 ure, 
kwam Michel Demonie met een koerspaard, 
ingespannen in een licht rijtuig, gereden langs 
den Steenweg van Brugge. Door het een of 
hei, ander tojval vluchtte het paard eensklaps 
weg en liep stadswaarts op langs de Noord- 
straac. Gekomen op den hoek der Rodenbach- 
straat, botste het rijtuig tegen een telefoonpaal, 
zoodat het verbrijzeld werd. Demonie viel en 
werd gelukkiglijk slechts licht gekwetst.

Men leidde hem eene herberg binnen alwaar 
men hem verzorgde. Het paard liep in volle 
vlucht met een deel van het gebroken rijtuig 
voort en stortte op de Qroote Markt ten gronde ; 
het werd slechts lichtelijk gekwetst.

In de Provincie Antwerpen had verleden week 
eene openbare verkooping van duiven plaats. 
Een duive wierd voor de bagatelle van 1650 fr. 
verkocht Leg ze mij daar ! ! Voor den oorlog 
had een landbouwer een geheel stal koeibeesten 
voor dien prijs. Ten zijn dan nog niet al 
rijkemenschen die dat köopen.

Orij kinderen versmacht door de gaz te 
St Jans-Molenbeek. — Moeder was naar de 
Schouwburg. Binst hare afwezigheid ging de 
varier drinken in de herbergen, kwam ’t huis 
draaide de gaz open en legde zich te bed. 
Hunne drie kinderkens die in eene nabijzijnde 
kamer sliepen en 15, 13 en 6 jarenoud zijnde, '

waren door de steenkoolgaz versmacht, toen 
moeder t ’huis kwam. De man is nog kunnen

gered worden. Gevraagd naar de reden van 
zijne poging tot zelfmoord verklaarde hij geen 
te hebben. Hij was het leven moede. De drank 
beroofd de menschen van hun verstand en van 
alle gevoelen van plichtbesef.

0e opvolger van M. W oeste in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers is M. Jan Van 
Nieuwenhoven, wisselagent en ontvanger van 
’t bureel van Weldadigheid te Geraardsbergen. 
Hij behoort tot de Vlaamsche groep en is een 
groote voorstaander der middenstandsbelangen 

.en der kleine burgerij. Mocht hij vele goeds 
helpen verrichten in ’t voordeel dezer zoo 
belangrijke klas onzer samenleving.

Nog een lid van de Bende van Adeghem  
gesnapt. —  Jos. Deweirdt, slachter te Loven- 
deghem die naar Holland gevlucht was, kreeg 
daar nu de landziekte en kwam per motocy
clette een bezoek brengen naar zijn geboorte
dorp. Hij wierd aangehouden en zal nu op 
zijne beurt met het gerecht af te rekenen hebben.

Besparingen ! Besparingen ! —  Minister Theu- 
nis vraagt gedurig besparingen te doen en zijn 
onderhoorigen verkwisten geld zonder einde 
ot grond, zoo heeft over eenige dagen een burger 
op reis zijnde in de Provincie Namen, te 
Waulsort aan een hotel 53 automobielen zien 
staan waarvan er 21 aan de Staat toebehoorden. 
21 die plezierreisjes doen op de kosten van 
’t Gouvernement, ’t Is ongehoord. Doet de 
burgers maar gedurig meer en meer hooge 
belastingen betalen en die pennelekkers van 
’t Gouvernement zullen het opmaken. Het wordt 
tijd dat er daar paal en perk aan gesteld zou 
zijn.

Bandieterij te  T h ie lt. — Zondag morgend, 
rond 5 1/2 ure, kwamen drie bandieten, op 
de eenzame gelegen hofstede van den landbou
wer Karei Meyvaert, steenweg op Aarseele en 
gingen stoutmoedig binnen.

Terwijl de zoon naar den stal was gegaan, 
om de koeien te melken, vroegen ze aan de 
boerin eenige eieren te willen koken, dewelke 
ze daarna opaten. Toen de zoon terug in de 
keuken kwam, sprongen de bandieten recht 
en namen moeder en zoon vast.

Onder de bedreiging hunner revolvers * deden 
zij de landbouwster en haren zoon binnengaan 
in de slaapkamer van Karei Meyvaert die nog 
te bed lag. Daar werden de drie bewoners, 
vader moeder en zoon op het bed met koorden 
vastgebonden.

Onder doodsbedreigingen en met den revol
ver op de borst werd de landbouwster ver
plicht de plaats te zeggen waar het geld geborgen 
was.

Terwijl de bandieten nog aan het zoeken 
waren, had de landbouwer zijne koorden kunnen 
doorbijten, verloste zijnen zoon, die door het 
venster kroop en de naburige landbouwers 
ging verwittigen.

Toen de buren aankwamen, waren de boos
doeners reeds vertrokken, eene som geld 
medenemende van 10.000 fr.

De schurken zijn onbekend. De gendarmerie 
zoekt de bandieten op.

D ood  v a n  M . D e s c h a n e l
gewezen Voorzitter der Fransche Republiek.
M. Paul Deschanel, gewezen Voorzitter der 

Fransche republiek oud 63 j. is Vrijdag 28 
om 5 1/2 ure ’s avonds te Paris overleden. 
Hij was eigenlijk geboren te Schaarbeek bij 
Brussel, waar zijn ouders woonden voortvluchtig 
zijnde uit Frankrijk wanneer de staatsaanslag 
van 2 December plaats had.

Hij wierd President der Fransche Republiek 
in Februari 1920, eenige maanden nadien viel 
hij uit den trein op weg zijnde van Marseilles 
naar Paris. Tengevolge van dat ongeval wierden 
zijne verstandvermogens erg geschokt en gaf 
hij kort nadien zijn ontslag als Voorzitter der 
Fransche Republiek Met hem verdwijnt een 
der grootste politieke figuren van Frankrijk.

B E R IC H T .
De aanvaardingsexamens voor het eerste studie

jaar der lagere normale scholen voor onderwij
zers, gevestigd te Blankenberghe, Gent, Lier. 
Bergen, Nijvel, Verviers, Virton, Couvin en Hoei 
en der lagere normale scholen voor onderwijze
ressen, gevestigd te Brugge, Luik, Doornik, An- 
denne, Aarlen, Brussel (Berkendael straat) en 
Laeken (Brussel Goudbloemstraat), zullen in de 
tweede helft der maand Juni aanstaande' plaats 
hebben.

De personen die verlangen geroepen te worden 
tot het aanvaardingsexamen in een der voormelde 
gestichten, moeten hunne aanvragen voor i5  Mei 
1922 indienen. De aanvragen moeten duidelijk op
geven in welk gesticht de verzoekers verlangen 
te treden en in dubbel gezonden worden op onge
zegeld papier aan den Gouverneur der Provincie 
waar de belanghebbenden hunne huisvesting heb
ben of aan de bestuurders en bestuursters der 
Staatsnormaalscholen.

De aanvragen moeten vergezeld zijn van :
1° Een uittreksel van de geboorteakt des ver

zoekers ;
2° Een getuigschrift van goed gedrag en zeden 

af te leveren door het bestuur der gemeente waar 
de verzoeker woont ;

3° een getuigschrift bestätigende dat de verzoe
ker gevaccineerd is of de pokkenziekte gehad 
heeft en dat hij van kloeke gesteltenis is ;

4° Een wettig gemaakte verklaring, waardoor 
de verzoeker de verbintenis aangaat zich gedu
rende drie jaren. na het verlaten der normale 
school aan de beschikking van het Staatsbestuur 
te houden om eene bediening in het openbaar 
onderwijs te vervullen.

Indien de verzoeker minderjarig is moet hij, 
bovendien, eene verklaring van zijnen vader of 
zijnen voogd overleggen, hem tot het sluiten 
dezer verbintenis machtigende.

De verscheidene bovengemelde stukken moeten 
in het jaar 1922 afgeleverd zijn.

Het uittreksel van den geboorteakt en het be
wijs van goed gedrag en zeden moeten op zegel 
opgesteld zijn (Wet op den zegel van 25-3-1891)

Daar de schoolwet van 1914-19 niet algemeen 
is kunnen toegepast worden, noch haar volle uit
werksels krijgen voor wat de uitvoering van het 
leerplan in de lagere scholen aangaat, zal het

examen over de vakken loopen in art 4 der wet 
van 15 September 1895 vermeld, alsook over een 
tweede niet verplichte taal (volgens de noodwen
digheden der localiteiten, de vlaamsche, duitsche 
of fransche). De verzoekers zullen tot dit examen 
geroepen worden door het hoofd van het gesticht.

De verzoekers zullen ten minste 15 jaren oud 
moeten zijn op 31 December 1922 en op den
zelfden datum de 22 jaren niet te boven gaan, 
geen ontslaging van ouderdom zal kunnen ver
leend worden.

S T A D S N IE U W S .
Wij vernemen dat de Heeren onderwijzers 

Joseph en Gerard Behaeghe, Joseph Vaude- 
kercHhove evenals den achtbaren heer De Cock, 
bestuurder der Knechtenschool van de Parochie 
van ’t H. Hert, den 18 dezer hun examens 
hebben afgelegd iu de Staatsnormaalschool te 
Gent voor den 4e graad in ’t lager onderwijs. 

Dit examen duurde vijf dagen.
W ij bieden hun onze beste gelukwenschen 

in naam van gansch de bevolking.
Het is de eerste maal dat zulke diplomas 

afgeleverd worden, en Iseghem heeft er ruim
schoots zijn deel van zoo men ziet.

—  Sedert een paar maanden hebben wij zeer 
slecht en vuil weder. De boeren en kunnen niet 
werken op het land en ’t verachterd al dat 
er is. Daarbij er komen nu en dan zulke ge
weldige wind en regenvlagen tot zelve den 
bliksem toe die hem moeit in dat spel om alles 
overeinde te zetten. Zoo is het dat verleden 
Maandag na wat regen en waaien den bliksem 
viel op Sint Hiloniuskerk, alsook in de brouwerij 
van M . Gustaf Rosseel en bij de.' Wed. Ledonx ‘ 
in de Pélichystraat. Nergens heeft hij schade 
verricht, en ’t is best.

—  Zondag avond ron d 10 ure ’s avonds is 
de genaamde Alouis Perneel, schoenmaker, oud 
G3 jaren en wonende bij Petrus Sagaert, Rousse
larestraat van den zoldertrap gevallen. Hij 
was erg getroffen in den val en is Maandag 
namiddag overleden.

— Donderdag wierd alhier een kind over
reden in de Rousselarestraat door een automo
biel.

Den zelfden dag veroorzaakt een motocyclette 
dergelijk ongeluk aan een onbejarig kind aan 
Borren’s Reke.

Katholieke Burgersbond.
Zondag 30, laatste Zondag der maand komt 

M. Gilot als naar gewoonte zitting houden in 
ons lokaal « Café Royal ». De leden die in
lichtingen begeeren kunnen ze er bekomen 
van 10 tot 12 ure.

Les over Boekhouden. — Vooralleer de reeks 
lessen over boekhouden kan aanvangen moeten 
wij de namen hebben van de personen die ze 
begeren te volgen. Velen reeds gaven hun toe
treding, maar ingezien de belangrijkheid van 
den lesgever, Mijnheer ,Vartdommele, zouden 
er nog moeten bijkomen. Boekhouden was altijd 
geraadzaam en voordeelig, maar nu is het zelf 
noodzakelijk. Ongetwijfeld zullen velen onder 
hen die verleden jaar de lessen van M Van- 
dommele bijwoonden, er aan houden ze nog 
eens te volgen. Dag en uur zullen tijdig kenbaar 
gemaakt worden.

Voor al de leden van den bond en hunne 
huisgenooten zijn de lessen kosteloos; voor 
nietleden is de inschrijving 10 fr.

Wie de lessen begeert te volgen kan zijn 
naam geven ’t zij aan E. H. Onderpastor 
Ghesqeiere, Kerkstraat, 7, ’t zij aan M. Cam. 
Bourgeois, de Pélichystraat, 16, zooveel moge
lijk tegen Woensdag avond.

— Aan de Eere- en Werkende Leden van 
de Jongelingen Congregatie, wordt op Dinsdag
2 Mei, te 8 ure ’s avonds een Gezellig Avond
fees t aangeboden in de feestzaal.

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

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

Van nu af worden inschrijvingen kosteloos 
aanveerd op de nieuwe Leening met PREVIIEN 
der VERWOESTE STREKEN.

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN :

Ludovicus Bardoel, zv. Achiel en Zoë Normon.
—  Noella Verstraete dv. Remi en Maria Depondt.
—  Clemence Vanhauwaert, dv. Philomin en 
Rachel Demeurisse. —  Marie-Louise Vanhau
waert, dv. Philomin en Rachel Demeurisse. — 
Paula De Vuyst, dv. Petrus en Adriana Van- 
zieleghem. —  Wilfried Tavernier, zv. Oscar 
en Irma Dekyvere. -• Rafaël Seynaeve, zv. 
Odile en Magdalena Vanneste.

STERFGEVALLEN :

Alfons Brabant, bakker 77 j. wed. Cecilia 
Vandewalle. — Jules Bourgeois, schoenm. 54 j. 
echt. Mathilde Boom. —  Augustus Perneel, 
schoenm. 61 j. zv, Francis en Rosalia Van
steenkiste. — Maria Dequeker, zb. 29 j. dv. 
Petrus en Maria Ledoux.

HUWELIJKEN-.

Theophile Turf policiecommissaris 53 j. en 
Maria Blondeel winkelierster 53 j. — Julius 
Feys schrijnwerker 26 j. en Augusta Demeu- 
lenaere meid 25 j. — Camiel Coucke metsersg. 
3J j. en Juliana Coppens huisw. 25 j. — Joseph 
Behaeghe onderwijzer 24 j. en Helena Tanghe 
zb. 31 j. —  Felix Kidey notarisklerk 31 j. en 
Laura Beernaert handelaarster 35 j. — Joseph 
Bossuyt schoenm. 25 j. en Maria Vermaete 
huisw 24 j. — Alphonse Fraeye plafonneer- 
der 22 j. en Anna Verscheure borstelm. 19 j
— Alberic Declercq houtzager 42 j. en Marie 
Callens huisw. 29 j.

Antwerpens Bouw- en Hypotheekbank
K0STEL00ZE inschrijving op de Nieuwe 

Leening 5 0 /0  der Verwoeste Gewesten, bij 
onzen Agent M. A c h ie l  TANGHE Gemeente^ 
Sekretaris Emelghem.

Daar zijn  er nog die aan Hoofdpijn, 
Migraine, Rhumatiek en -Grippe 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 1.75 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.

STAD ISEGHEM.

Bericht aan de Gebroikers van R ijw ielen.
Burgemeester en Schepenen der Stad Iseghem, 

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

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

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

De Oud-strijders'en Oorlogsverminkten, moe
ten voorzien zijn van getuigschriften.

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

Iseghem, den 15 April 1922.
Bij Bevel :

De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen,
A. W erbrouck . C. S taes .

M A RK T PR IJZEN .
KORTRIJK 24 April — Haver, 65 tot 70 

peerdeboonen, 75 tot 00 ; aardappelen, 55 à 60 
Boter 11,00-11,25 fr. dek ; eieren ’t stuk, 28-30 
koolzaadolie, 240 tot 000; liinzaadolie, 190 tot
185 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 99 tot 
100; koolzaadkoeken, tot 48 ; lijnzaadkoeken 
75 ; sodanitraat, 77.S0 ; ammoniak, 100.00 
suikerij, OOOtot 00 ; duivenboonen, 100 tot 000 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

J o n g e  Kiekens  te  k o o p
beste Leg- en Vleeschrassen 

Minorkas, Braeckels, Leghorns, Iseghemsche Koekuiten 

bij J. FEYS, Krekelmotestraat, 405, Iseghem.

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

OPENBARE VERKOOPING van een

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

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

De Notaris D E l V E G K E F t B  te Ise
ghem zal met tusschenkomst van den Notaris 
'Vrj i n c l e  M o o r t e l e  te Gent openbaar
lijk verkoopen :

S ta d  ISEGHEM, Sectie A.
Koop I — Een groot Heerenhuis, geheel onder 

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

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

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

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

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

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

Koop 10 . — Een perceel Hof dienende voor 
Bouwgrond nummer ex 32d groot 2 a. 21 ca.

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

De geheelen eigendom groot 3o a. 18 «a. vroeger 
bewoond door den Notaris VANDE MOORTELE 
en beschikbaar met 1 Juni 1922.
1/2 0/0 I n s t e lp e n n in g . —  R echt  v a n  S a m e n v o e g in g .

O VERSLAG Donderdag 4  M ei 1 9 2 2  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.

Gevraagd goede Manswerkers met de steke
bij SCHELPE-CORTEVILLE

Gevraagd voor Borstelfabriek
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 ja ren , voor huisw erk. — 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 Eist, 84, Emile Feronstaaat, BRUSSEL 
(Zuid).

TE KOOP schoone Geit, goede m elkgeefster, b ij 
de bate. Voor inlichtingen zich te wenden ten 
bureele van ’t blad

Emiel Décru N ieuw straat 18, vraagt METSERS  
aan 3 fr . per uur.



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

GEVRAAGD eene BOTTIENSTEKSTER goed op
de hoogte van den stiel. Standvastig werk he!; 
jaar door. Zeer goed loon. Zich te wenden 
bij M. HENRI DUTH01T, 31, Rue des Vosges, 
Roubaix .

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

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

Goede Schoenmakers
voor doorgenaaide vrouwschoenen met houten talons 

Standvastig werk. — Goeden loon.

Gevraagd voor BORSTELHÖUTMAKERIJ 

Goede Toupiewerker
kunnende draaien. Onnoodig zicli aan Ie bieden 
zonder volle bekwaamheid. Hoogste loon.

bfj L. DEKEIR SSC H IETER-NA ESSENS
Princessestraat, 56, Emelghem.

VENTE PUBLIQUE à la suite de faillite 
d’une Usine

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

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

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

Commune d’INGELMUNSTER,
LOT I.

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

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

Un Séchoir four de 2-5o X  2 .S0 M. avec tube 
mélangeur incliné et chaine à godets, arbres de 
transmission, poulies, courroies, Decauville, deux 
puits à eau, le tout en parfait état.

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

Lot II
. Une  ̂parcelle de terrain à bâtir, Chaussée de 
Bruges' contenant 7 ares.

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

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

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

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

U IT  T E R  H A N D  TE  KO O P
een groot

WOONHUIS met HOF
kunnende dienen voor WINKEL

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

Molenstraat, n. 4.

Studie van den Notaris LE CORBESIER te 

Iseghem en SCHOTTE te Ingelmunster.

I.

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

IN S T E L  van

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.

1/2 0/0 Instelpenning.

Studie van den Notaris 

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

Dinsdag1 25 April 1922, om 9 ure voormiddag ter 
Olieslagerij der Kinders Constant Loncke te Ingel
munster, Groene Tent. ^

Venditie van 
L A N D B O U W  A LA AM

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

Gewone voorwaarden.

II.

Vrijdag  5  M ei 1922, om 3 ure namiddag «IN  
DEN BEER » bij Od. Soete te Ingelmunster 

IN S T E L  van

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

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

GEMEENTE INGELMUNSTER 
Vrijwillige Venditie van allerhande

Schoone Meubels en Menagiegerief
voortkomende van Hotels en Villas, 

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

Ambt Deurwaarder G0IGNE te Meulebeke, Zie affichen.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

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

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

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 

voldoen zal Doktoor DELCR0IX en E D I V I .  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. _____

£emiwaÉtig en Verzwakt Door 

Slechte Spijsverteeriny.
Genezen door de Dr. C a sse ll’s Tabletten.

M . H . H a ll ,  0/0 M . W . H a ll ,  5, H un tin gdon-  
road, Stevenage, H erts, zegt: “  N a  da t ik  op 

den voet van vrede gebracht .w ierd, voelde ik 
m i j  droev ig en g edu r in g  vaai slechte lu im ;  d it 
geval verergde zoodat ik  eene oprechte men- 
sehe lijkge  w rak  gew orden was. De slechte sp ij s- 

verteering en  het b raken  w aren m e n ig v u ld ig  
e n  ik  leed elke in a a i ik  het een« ö f ande voedsel 
in n a m . M ijn e  zenuw em  w aren ,gansch  afgem at.
E ik e n  dag h a d  ik  s idde r ing en  en was dan 
onbekw aam  op m ijn e  beenen te k u n n e n  staan, 
d a t d u u rde  ongeveer d rie  kw artieren . Ik  had  
ook p i jn  in  <14 da rm en .

“  Sedert m a and e n  bevond  ik  m i j  in  zu lken  
toestand  en  a lle  gevolgde h and e lin g en  
brachten m ij  geene ve rzach ting ; toen ik de 
D r. C asse ll’s Tab le tten beproefde; o n m id d e lijk  
voelde ik  een w e lz ijn  i n  m i jn  lic h aam , de 
sp ijsverteering  g in g  beter, de zenuw aandoen 
in g e n  verdwenen, de krach ten  kw am en m ij 
terug en heden bén ik zoo sterk dan voor den 

oorlog.

Dr. Cassell s
P R I J S  3  F S  E N

7 .5 0 F R .

( h e t  g r  00 t 
modei bevat
drie aaaüil het 
kleine^ V e r
kocht door de
apotheken i n 
alle wereldrfee- 
len. 'Vraag- de 
Pr. C a s  »ell’s 
T a b letten on 
weiger'd a * 1 e
nainaking.

Tabletten
Universeel fam ilie geneesmiddel legen :

i e m i w a f  m a t t i n g  S l a p e l o o s h e i d  H a r t k l o p p i n g e n
Z e n m v z w a k h e i d  B l o o d g c b r e k  L e v e n s a f m a l t m g
i e n u w o n s t e k i n g  8 ls c h lo  p i j i v c r '« «  n j Z o m i i v a c h t i g h a i d  
N e u r a s t h e n i e  U i t p u t t i n g  N i e r e n z i e k t e

Filzenders aanbevolen aan de voedende moeders en aan 
«ie personen die ds kritische tijdvakken van het leven 
doorzaan. Dckter C a s s t ü s  Co., Ltd , Manchester, E re land  
A lgemeen depot voor Belgie en het Groo' Hf-rt -rj rr •

Maison i.oure Sanders. 22. Rue do. la G:ac!«re. Brussel.

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 slapee 
zult.: vervolgd
en ge zult wel 

dra de vreugde 
kennen ’sracr.t 
en gezondheid 
te bezitten

T e  koop te Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat 

VERHAMME, Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.

STUDIE VAN DE NOTARISSEN

SCHOTTE, te Ingelmunster 

en SNOECK, te Thielt.

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

INSTEL van

2 gansch nieuwe Woonhuizen
afhangen en land 

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

STUDIE VAN DE NOTARISSEN

D e  W a e g e n a e r e  te Nederbrakel 
en S c h o t t e  te Ingelmunster.

OPENBARE VERKOOP IN G  van

Hofsteden en Landerijen
te Ingelmunster en Emelghem.

1. 2 lia. o8 a. 70 ca. weide en bosch, Ingelmunster, 
sektie D n° ia, 2a. 2b, 22 en 3a.

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

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

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

5 7  a. ti ' i  b i l  [qj el munster, sçktie A. ex 
n° 274. In pacht bij Defour-Galle Alfons.

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

7. I ha. 63 a. 10 ca land, Ingelmunster sectie A, 
n° 58ï 586 em 587.

8. I .  ha. S2 a, 78 ca. hofstede en land. Emelghem, 
sektie A. n° 716 , 717 , 718, 719b en 720a.

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

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

11. I ha. 96 a 80 ca. land en weide, Ingelmunster 
sektie A n° 58gb 590a, 590b en 5gib.

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

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

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

653a en 661.
16. 3g a. 90 ca. land en weide, Emelghem, A n° 

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

en 649.
18. 26 a 70 ca. land, Ingelmunster. sektie A no 610.
19. 33 a 60 ca. weide. Ingeljnunster sektie A. n° 618a. 

Koop io tot en met 19 in 'pacht bij De Poorter 
Kamiel.

20. il ha. 40 a. hofstede, land en'weide, Ingelmun
ster sektie sektie A n° 555b, 556a, 554a, 552a, 557a. 
558a, 620a. 611 2/b. 619c en 55gb.

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

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

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

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

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

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

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

635d.
O V E R S L A G : Donderdag 4  M ei 1 9 2 2  in «Het 

Damberd » bij M. Edmond Caluy te Ingelmunster, 
telkens om 1 ure namiddag (zomertijd).

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

Uit ter hand te koop. Vrij in ’Pkorie, eroot 
gemak van betaling, de herbere de BOSCH- 
MOLENS, groot 2004 vierk. meters waarvan 
184 vm. huis en magazijn, beste land omhaagd ; 
kan goedkoop veranderd worden in klein huis 
en groot met magazijn Zich bevragen Markt
straat, 40, Iseghem.

Beste Zaailanden en meerseh.
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 perca«len. Men 
wende zich tot M Joris Vandeputte. Zonne- 
bloemstraat, 15, Antwerpen.

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

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

HUIS VAN VERTROÜWEN.

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

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

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

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

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

HUIS VAN VERTROUWEN.

Jos. Vanlandegbeiïï-Behaegbe
Groote Markt, 21, ISEGHEM

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

Zijden en Wi^goadartik^la
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets ? 3 

Bijzondere prijzen voor voortvsr oopers.

CRÉDIT FONGIER D’flNVERS
H U L P H U T S  R o u s s e la re s tra a t ,  2 5 ,  I S E G H E M ,

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 8 00 0 .000

8. Spaarkas :
1° op zicht 4 .00  °/6
2° op term ijn  van een ja a r 4 .50  °/°
Langer te rm ijn  volgons overeenkom st.

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.50 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 °/0 
3 op driemaandelijksche rekeningen 4 .00 ° /0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 °/0 
4° op jaarliikscho rekeningen 4 .5 0 %

AANKOOP en VERKOOP van Fransch, Engelsch en Ämerikaansch 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, lngelmunster;

Jozef S P IN C E M A IL L E  dokter in geneeskunda Rumbeke,
4 Eugène VE 3H A M  VIE dokter fn geneeskunde Iseghem.

VERW ARM INGSTOESTELLEN v o o r  HUIZEN e n  F A B R I E K E N
A . l l e  s l a c h  v a n  b u i z e n  A u t o g è n e - S o u d u r e

INSTELLATIEN BADEN EN STORTBADEN



h u t s

C0R5ET5

H.D.B
BRUXELLES

J. Vania ideghem-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  C O R S E T S  m e rk

HDB
Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGrHEM

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

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

Om u it gemeenzaamheid te  scheiden.
Over te nemen 

eene Stoomborstelfabriek
(m et M ekanieke en elektrieke verlichting)

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

T IM PE R M A N , te Iseghem, of schrijven onders 

de letters PAX - postliggende te Brugge.

H OU T

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

TE KOOP. Gentstraat, 64 ;

Zeer goed Winkelalaam
bestaande uit toog, bnn1-en,.rekken, kassen en eene 
eene schoone etalage afsluiting.

Snijschool
HEROPENING J-r_ 
voor luifers. 3 Mei

DEMEER, Kortrijk, 
50 , Consciencestraat

SNIJ- en NAAILESSEN 
Vraagt inlichtingen

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

Ook te bekomen de Caoutchou zolen W ellcom e 
Alles in ’t groot en ’t klein bij

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

ELKEN  V R IJD A G

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

Drooge en Ingelegde Haring

lij 1 s t  f a n a l e n  ? iö 3 s iB n
16, W ijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables

voor Heeren, Damen en Kinders.

'Voor* Oamen van ste 45 Fr

IN  SATIJN 125 FR. EN MEER.

In  wolle Ghabardine B S  P r.
TROUWE BEDIENING.

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

Kumatieklijders!

LIJDT NIET MEER
ÉL1X1R

P h il ip p « ^ !

? Geneesi

JICHT i
I

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

Oe E L IX IR  P H IL IP P  A R T  \
verzekerd U de snelle 

j on volkomende genezing
ALGEM-EN DEPOT VOOR BELGIË :

268, d ’A v ro y la a n , L U IK  
eo in (11a goeden apotheken.

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 M

CITERAS en REIRPUTTEN van gelijk welken inhoud f
S T E E N  P U T B U I Z E N ,  E N Z .

Amand Denys-J loehep ied f
Dweersstraat, 17, IS E G H E M  Jt

* f Zo

TE BEK O M EN  B IJ

Victor Demuynck
Hiloniusstraat, 5, ISEGHEM.

A L L E  SLA CH  VAN

Mans- en Kinderkostuimen op Maat
• V E R ZO R G D  W E R K  

Z E E R  V O O R D E E L IG E  P R IJZ E N .

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

beveelt zich aan voor het maken van schoenen 
op m aat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
behoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen  
in coutil of leder ;

Levert alle slach onderle 'ier en belast zich met 
allerhande H erstellingen

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voor waard en.

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

Inlichtingen ten bureele van 't blad

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPOEDIGE EN  TROUWE BED IEN IN G . 

In 't  groot en in 't  klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
0E: EL,cSYITB,Ar l 2' ISEGHEM.recht over St HiJonmslcerk

HANDEL IN FLESSCHENBIER

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

Java Sterk ~  Dubbel Sterk 
W  estminater Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale.
Verkoop van "Wijnen

HANDEL in KOLEN

Doctor H. Van Quaethem

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

LA PLUS MODERNE

LA MEILLEURE

LA MOINS CHÈRE,
c’est la

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

NOUVEAUX PRIX :
Touring 4 -5  places avec dém arreur e t jantes

a m o v ib le s ................................... fr . 8 .950 .00
Runabout, 2 places, avec démarreur e t ecl.

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

dém arreur e t é d . électrique e t j.  amov.
fr . 12850.00

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

Châssis (camion Truck pour charge utile  
de 1250 Kgr. monté sur|gros pneus fr. 7175.08

AGENCE DIRECTE:

L’Electro-Mécanique
Rue des Horticulteurs, C0URTRAI

--------- T élép hon e S 0 6  ---------

A te lier de Réparation de toute marque
Tournage, Fraisage, 

Rectification, Soudure autogène, 

Réparations de Dynamos de voitures, 

Charge d’accumulateurs. Vulcanisation. 

ACHAT -  VENTE ~  LOCATION 
Pneus, Huiles et Accessoires.

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

Dépôt régional d’Essence SINC0-GAS0LINE.

Alb. VA\NESTE-VANHOUTTE
Tafelhouder (Traiteur)

— Gentstraat 35, ISEG H EM  -
Opvolger van ’t oud gekend huis 

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

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGENHEIDSDINERS

M atige prijzen —  R ijke en Burgerskeuken 
Verhuring van Tafelservies.

LEENING 5 %> MET LOTEN
van het verbond der Samenwerkende Maatschappijen van Oorlogschade van

E E N  M I L J A R D  F R A N K
Ds Bank van Kortrijk ; te ISEGHEJVI

(OUDE BANK VAN ROUSSELARE-THIELT)
ontvangt inschrijvingen aan deze leening  ZONDER KOSTEN

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

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


