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Talrijke Huisgezinnen.
Er verschenen verschillige verslagen over 

de jaarlijksche algemeene vergadering van den 
Bond der talrijke huisgezinnen, maar de zaak 
verdient dat er op teruggekomen worde.

Hier in het Vlaamsche land ziet men nog 
in alle huisgezinnen talrijke kinderen ; vooral 
de landbouwers zijn fier op een talrijk kroost, 
en als men dien rijkdom aan kinderen be
schouwd kan men zich moeilijk een gedacht 
maken dat de toestand elders geheel anders 
kan zijn.

Men huivert als men de bijzonderheden leest 
door bevoegde mannen gegeven over den waren 
toestand.

Zoo zegde M. Buyl, Kamerlid en Burgemeester 
van Elsene bij Brussel.

In 1910 waren te Elsene 1500 gezinnen met 
3 ; 270 met 5 ; 139 met 6 ; 66 met 7 en 13 
met 9 kinderen.

In 1920 (bij 4000 huisgezinnen meer !) 1300 
met 3 ; 225 met 5 ; 80 met 6 ; 47 met 7 en 
6 met 9 kinderen.

Op 28.500 familien is er gemiddeld min dan 
1 kind per familie !

Er zijn slechts 16geboorten per 1000 inwoners !

Moest het geboortecijfer in heel het land 
op denzelfden voet staan, Belgie zou weldra 
uitgestorven zijn.

En nochtans ! zoo is de toestand in het
grootste gedeelte van het Walenland de pro
vincie Luxemburg uitgezonderd.

Het is niet zonder reden dat de heer Beco, 
gouverneur van Brabant, er op wees dat het
noodzakelijk is middelen te zoeken om het
geboortecijfer te doen verhoogen ; de zedeloos
heid te bestrijden, de werken ter bescherming 
der kindsheid te steunen.

Helaas ! het bestrijden der openbare zede
loosheid laat zooveel te wenschen. Al te veel 
schijnen de menschen, met goede inzichten
bezield, schrik te hebben voor het geschreeuw 
dergenen die steeds gereed staan om de belangen 
der zoogezegde « kunst » in te roepen om onze 
straten te bederven.

Iets is gedaan ten voordeele der talrijke 
huisgezinnen bij het invoeren der belasting 
op het inkomen, maar toch zoo bitter weinig.

Wat vermindering van prijs op de spoor
wegen betreft, dat is echte oogverblinding, 
want een huisvader met een talrijk huisgezin heeft 
weinig lust voor plezierreisjes met de kinderen 
zelfs al mocht hij geheel kosteloos reizen. Im
mers als men » uitgaat » met de kinders dan 
hoeft de eene een nieuw paar schoenen, de 
andere een paar kousen een nieuwe hoed enz. 
en dat kan de afslag op den spoorweg niet 
doen inwinnen.

Alles samengevat, besloot de heer Beco dat 
er tot nu toe maar weinig ernstigs gedaan 
werd, ten voordeele der talrijke huisgezinnen.

De heer Delvaux de Fenffe, eere-gouverneur 
van Namen, sloot zich daarbij aan en droeg 
een stelsel voor dat hij meer voordeelig acht.

Het bestaat hierin dat de huisgezinnen met 
talrijke kinderen vermindering zouden genieten 
van belastingen, in verhouding van het getal 
der kinderen.

Dat is een goed beginsel in zichzelf maar 
de toepassing laat naar ons inziens, nogal 
te wenschen.

Immers men krijgt maar vermindering van 
belasting te beginnen met het vijfde kind, en 
die vermindering bedraagt één achtste der be
lastingen

Veronderstel nu dat iemand 200 fr. belasting 
betaalt — aangezien de belastingen nu zeer 
hoog zijn, komt men nogal spoedig tot 200 fr.
— welnu, die man zal bij de geboorte van 
zijn 5e kind, 25 fr. vermindering van belasting 
genieten. En God weet hoeveel pleegvormen 
hij niet zal moeten vervullen, waaraan hij 
meer tijd zal moeten verspillen en misschien 
voor meer dan 25 fr. loon zal moeten verliezen.

Indien de man zoo gelukkig is zijn trouw
boekje vol te kunnen doen schrijven, en dat 
zijne kinderen allen in ’t leven blijven, dan 
zal hij na de geboorte van zijn 12e kind bijna 
geene belasting meer moeten betalen

Misschien zullen er in geheel Belgie wel 
eenige dozijnen huisgezinnen van dit voordeel 
kunnen genieten en de minister Theunis van 
dien tijd, zal niet moeten vreezen dat de kas 
van den Staat, al te veel hare inkomsten zal 
zien verminderen door dat soort aanmoedigingen 
aan de talrijke huisgezinnen verleend

Zoolang men maar zulke middeltjes kan aan
wenden ten voordeele der talrijke huisgezinnen 
moet men er geene ernstige uitslagen van ver
wachten.

De Staat of de Maatschappij heeft er belang 
bij vele en talrijke huisgezinnen te hebben of 
hij heeft er geen bij.

Als hij er geen belang bij heeft hij bekreune 
er zich niet verder mede, gelijk hij nu doet.

Als hij er wel belang bij heeft, hij trekke 
zich de zaak ter harte en dan op eene ern
stige wijze, bijvoorbeeld door het toekennen 
van eene jaarlijksche geldelijke toelage, die wel 
opgaande zou mogen zijn volgens het getal 
kinderen beneden eenen bepaalden ouderdom.

Die toelage zou gelijk zijn voor elkeen, arm 
of rijk, die hetzelfde getal kinderen heeft.

Het dunkt ons dat men zou mogen beginnen 
met het toekennen der toelage vanaf het derde 
kind. Dan zou misschien het getal verminde
ren dergenen, die het getal hunner kinderen 
op ten hoogste twee vastgesteld hebben.

♦% *

Ziedaar voor wat de tusschenkomst van den 
Staat aangaat. Die tusschenkomst zal, is het 
te vreezen, zeer weinig invloed hebben, indien 
de gehuwden vergeten dat het huwelijk een 
Sakrament is, door hetwelk man en vrouw 
gratie ontvangen om kinderen tot Gods glorie 
op te brengen.

In die bepaling van den catechismus staat 
om « kinderen » tot Gods glorie op te brengen. 
En niet om : één, twee of eenige kinderen 
op te brengen.

Enkel onbepaald « kinderen » zooals het God 
belieft te verleenen.

Zij, die enkel trouwen om eene wereldsche 
beweegreden ; om in aanzien te komen ; de 
genuchten der wereld te genieten in badsteden, 
schouwburgen en allerlei feesten, zullen nooit 
eene stoffelijke hulp in aanmerking nemen om 
de plichten te vervullen die op hen wegen.

Men vervult zijn plicht om den plicht of 
men vervult hem niet. ___ u— —

Niettemin heeft den Staat ook dert plicht, 
het vervullen van den plicht tegemoet te komen, 
om de lasten te verlichten van hen die den 
plicht getrouw zijn.

Er zal echter nog veel moeten veranderen 
in de wereld eer we zoover zijn. — Ongeluk
kiglijk.

Bij de 300slE VERJARING der 
“ Sawa Congregatie de propaganda fide ,,

1622 1922.

Van 1 tot 3 Juni a. viert Rome, en met 
Rome de gansche katholieke wereld, de 3OOst0 
verjaring der heugelijke stichting der H. Con
gregatie van de voortplanting des Geloofs. Dit 
feest, voorbereid, door Z.H. Paus Benediktus XV, 
den grooten missievriend, zal onder diens opvol
ger Pius X I, de paus van den vrede, niet 
min schitterend zijn, wijl deze laatste niets 
veranderen wilde aan de schikkingen — zelfs 
niet aan de persoonlijke — van zijnen grooten 
voorganger.

** *

’t Is* ter gelegenheid van die mi'siefeesten, 
dat we een oogenblik willen nadenken op den 
machtigen strijd die vinnig uitgestreden wordt 
op de wijdste grenzen der katholieke Kerk, 
door de breede schaar edelmoedige zendelingen, 
onder het oppergezag en de opperste leiding 
van hoogervermelde Congregatie.

*
* *

Op den laatsten dag van Jezus’ verblijf bij 
zijne Apostelen, weinige oogenblikken vóór Hij 
tijdelijk van hen zou weggenomen worden, om 
terug te keeren tot den Vader, van wien Hij 
was uitgegaan, gaf Hij hun 't groote bevel :
— zoo geheel in het teeken van het gebod 
der naastenliefde uit te gaan en den menschen 
het blijde nieuws zijner goddelijke leering te 
brengen : « Gaat en onderwijst alle volkeren. »

Het was Christus groot missiebevel, gegeven 
in den persoon zijner Apostelen, aan ieder 
geloovige der Katholieke Kerk. Immers de 
christen staat niet afgezonderd, hij is door zijn 
doopsel lidmaat van een gezin. Nu, lidmaat 
zijn, zegt Pascal, dat beteekent dat men slechts 
leeft, bestaat en beweegt, door en voor het 
lichaam. De belangen van den Christen zijn 
voor hem geen.privaatzaak, zij zijn de belangen 
der gemeenschap.

Toen nog was het getal van Jezus’ getrouwen 
omsloten in het klein groepje der Apostelen 
en discipelen en der eenige godvreezende vrou
wen.

Na 19 eeuwen is dit zaad ontkiemd en 
gewassen tot honderd- en duizendvoudige vrucht. 
Onder het eene bestuur en gezag van Rome’s 
Opperhoofd staan heden ten dage 305 millioen 
katholieken, die allen hun christen zijn te 
danken hebben aan het apostelaat, en onrecht
streeks aan de twaalf die het missiewerk hebben 
ingezet op dien Sinxendag, waarop Petrus, in 
den gloed zijner vernieuwde en herschapen 
Apostelliefde, 3000 bekeeringen bewerkte Op

het einde der I e eeuw telde de Kerk reeds 
500.000 geloovigen. In de 10* eeuw was dit 
getal verhonderdvoudigd, om daarna geleidelijk 
aan te groeien tot 100 millioen in de 15e eeuw, 
en 150 millioen in de 18e eeuw. Veertig jaren 
geleden telde men ongeveer 210 millioen ka
tholieken. Nu reeds overtreft mende 300 millioen.

Dit is dan het groote leger dat langs den 
eenen kant gekant staat in dien reuzenstrijd 
die alle volkeren omvat én zich over alle landen 
heenspreidt.

Dit is ons leger bestaande uit een achter
hoede, die de gewonnen stellingen bezet, en 
een vooruitrukkend leger dat op de wereld
omvattende vuurlijn den vijand bekampt.

Onze voorhoede...’t zijn de 1 >.000 priesters- 
zendelingen, die in hun werken en pogen gesteund 
staan door meer dan 5000 Broeders en meer 
dan 20.000 zusters. Onze zendelingen die ver 
van eigen volk en lande — onder ’t doodende 
klimaat der Tropen of inde ijskoude en wilde 
vlakten van Siberie en China — den harden 
kamp strijden om ’t bezit der zielen, — der 
heidensche zielen die « zoo diep zitten onder 
die ruw schier ondoordringbare schors, verhard 
door een weefsel van diep in de natuur geënte 
valsche begrippen en vooroordeelen »....

Die heidenen in schrikbarend getal, ziedaar 
de vijand.

Volgens de laatste statistieken wordt de 
bevolking der gansche wereld op 1730 millioen 
geschat. Dus zijner, benevens de 380 millioen 
schismatieken en protestanten, die ook nog tot 
den éénen waren schaapstal zijn terug te brengen, 
ruim nog 1000 millioen of / millard menschen 
in de duisternissen des heidendoms gedompeld.

1 millard heidenen... zoodat « indien al de 
heidenen vier aan vier. voor de deur trokken,
« de dcfiié ■> 6 i-u jaren duren zou. » (Scnwagei

En toch werd ieder van die zielen bedoeld 
door Christus missiebevel : « Gaat en onder
wijst .»

« <iaat en onderwijst ! Maar hoe wordt het 
« gaan » en « onderwijzen » eene mogelijkheid 
als we nevens de ÏO UOO Missionnarissen enkel 
5.0Ü0 inlandsche priesters in de missielanden 
tellen, zoodat ze, indien wij de evenredigheid 
beschouwen, slechts 1 priester op 65,000 hei
denen uitmaken. Daarenboven hebben de zende
lingen de zielezorg van hunne nieuwe christenen. 
Zoo kennen we in Kasai <Belgisch Congo) 
een missiepost waar twee paters te zorgen 
hebben voor 30.000 nieuwbekeerden ! En in 
Ortos (China) — waar sedert meer dan 20 jaar 
3 Iseghemnaars werkzaam zijn — heeft één 
missionnaris soms een christenheid te besturen 
anderhalf maai zoo groot als het Bisdom Brugge.

Edoch dat de blik op dit tekort aan man
schappen ons, bij het vieren van wat gedurende 
300 jaren onder de leiding der S. C d. P. F , 
niet ontmoedige !

Hoogergegeven statistieken van de ontwik
keling der Kerk, zijn daar een genoegzame 
reden toe. Daarbij vermelden wij nog den 
vooruitgang der missiebeweging in het heidensch 
China waar in 1800 slechts 200.000 katholieken 
waren op de 400 millioen inwoners, en waar 
in 1922 toch reeds 2 millioen christenen rond 
hunne bisschoppen geschaard staan.

In Belgisch Congo rekende men in 1912 in 
’t Vikariaat van Opper-Kasai 9.810 christenen, 
terwijl in 1921 het getal gedoopten er de
103.000 overschrijdt.

Stippen we verders aan dat gedurende de 
lastste honderd jaar ruim 430 nieuwe bisdommen 
en vicariaten (missie-bisdommen) werden opge- 
riclit. Voegen we daarbij het prestige door 
den Paus van Rome bij onze afgevallen geloofs- 
genooten der Oostersche Kerk teruggewonnen 
en dat niet weinig zal bijdragen tot het ver- 
genakkelijken der toenadering tusschen Oost 
en West.

* *
*

Dat dan ter gelegenheid der Roomsche feesten 
ook uit ons hart een danklied opstijge om de 
Éjrocte weldaden van God ontvangen in het 
were der voortplanting van het geloof ; maar 
dat ook tevens veel gebeden worde voor het 
nog te verrichten missiewerk. Immers hadde 
de missie enkel gevers en geen bidders dan 
wan er weinig te verwachten' van ’t mensche- 
lijk werk der zendelingen.

Verloren, verloren 
geploegd en gezaaid 
Als God in de voren 
geen zegen laat gaan 1 

Verloren, verloren 
gewaakt over stêe 
is God van hierboven 
den waker niet mêi; ! (G. G.)

M issievriend.

O Voor de getallen maakten we een nuttig- ge- j 
bruil van « Het Katholieke Front » door Pater Dr
J. L .yssen , (Scheut).

Katholieke Burgersbond
Voordracht over de verbinding 

der LEIBVAART met de NOORDZEE.
M. Van Coillie, ingenieur-bouwkundige, heeft 

Zondag hier geweest om ons te spreken over 
de verbinding der Leievaart met de Noordzee: 
De Katholieke Burgersbond die deze voordracht 
inrichtte, had zijn leden, alsook alle handelaars 
en fabrikanten ertoe uitgenoodigd De leden 
hebben tamelijk goed aan den oproep beant
woord. Nochtans er hadden er meer kunnen 
zijn van diegenen die bijzonder nut en profijt 
uit die verbinding kunnen trekken.

Ziehier wat M Van Coillie onder andere over 
de doortrekking der vaart zegde.

« In den laatsten tijd is de verbinding door 
een waterweg van Rousselare met de zee 
meermalen het voorwerp geweest van bespre
kingen. In de Kamer en Provincieraad, in 
Nieuwsbladen werd er dikwijls over geschreven. 
Velen zijn er, die de uitvoering ervan, vooren- 
stonden en verdedigden uit eigenbelang. Daar 
dit een zaak is van algemeen belang, moet 
het persoonlijk belang hier van kant gezet 
worden, en uitgezien naar de beste oplossing 
voor ’t algemeen nut.

Natuurlijk, kan er hier geen sprake zijn, 
van onzen vaart te verbinden met de zee om 
er zeeschepen te laten doorvaren, wij moeten 
enkelijk de verbinding bekomen door een ka
naal te delven van een diepgang voldoende om 
schepen van 300 ton te laten binnenkomen.

Spreker deed ons vervolgens uiteen, welke 
de kosten waren in verhouding van vervoer op 
steenweg, ijzerenweg en vaartuig. Volgens zijn 
berekening, is het bedrag dezer kosten 50 maal 
min dan deze per wagen, en 5 maal min dan 
deze per ijzerenweg.

Ten titel van inlichting zei M. Van Coillie 
dat voor Rousselare den invoer per ijzerenweg 
ongeveer 140 duizend ton per jaar bedroeg, 
per schip 105 duizend ton. De uitvoer per 
ijzerenweg 36 duizend ton.'en per schip 6100 
ton. De bijzonderste haven van ons land is 
Antwerpen. Van 230 eenheden der Belgische 
vloot zijn er 210 die er hun aanleggingshaven 
hebben Voor den oorlog was ruim de helft 
der koopwaren die in Rousselare toekwamen 
per schip uit de haven van Antwerpen

Op de Schelde hebben wij ook Gent, dat 
langs ons kanaal goed bereikbaar is. Sedert 
den oorlog, is de Gentsche haven belangrijker 
geworden voor den vaartdienst dan voorheen. 
Langs de zeekust bezitten wij ook de kost
bare inrichting van Zeebrugge, de haven van 
Oostende en deze van Nieuwpoort. Van Zee
brugge komt er tegenwoordig maar weinig 
voor Rousselare. De vracht wordt ongeveer op 
1200 ton per jaar geschat. Van Nieuwpoort 
en ’t Veurn-ambacht is het onbeduidend.

Oostende is dus belangrijkst, en voert ons 
ongeveer jaarlijks 3500 ton hout per. schepe. 
Er zullen misschien nog menschen gevonden 
worden, die met verouderde gedachten bezield 
daartegen zullen opkomen, zulks was het geval 
over vele jaren Het was het geval voor den 
ijzerenweg van Gent-Dixmude, die geschikt was 
langs Rousselare aangelegd te worden, en uit 
vrees der concurentie van de Gentsche fabrieken 
afgewezen wierd om langs Lichtervelde door te 
gaan. Die oude dwaze ,vooroordeelen bestaan nu 
niet meer of toch in klein getal.

Eenieder verstaat tegenwoordig dat eene 
goede verbinding van waterwegen alle voordeelen 
oplevert voor handel en nijverheid.

Reeds vele jaren bestaat er bij ’t Gouver
nement een plan tot verbinding van Rousselare 
met Dixmude. Dit voorstel is niet te ver
werpen Toen dit ontwerp gemaakt wierd 
was het voorzeker wel het beste. Sedert is 
Brugge-zeehavén verwezentlijkt, en zooals hier 
hooger gezeid, biedt Oostende meer onmiddelijk 
belang aan. De streek van Veurn-ambacht kan 
toch niet doorgaan als zeer nijverig en handel
drijvend.

Drie ontwerpen doen zich dus voor :

1 Ontwerp — Rousselare-Gits-statie-Lichter 
velde-statie-Ruddervoorde-Oostcamp.

De uitvoerings lengte ware 27,5 Km

Vermoedelijk aantal sluizen 7.

Over gang ijzerenweg 3.

Overgang steenwegen 8.

Vermoedelijke kosten 39 millioen.

Vaart lengte tot Rousselare van Oostehde 
58.5 Km. van Brugge 36 Km.

2 Ontwerp — Rousselare-Gits-Lichtervelde- 
Pottebezemhoek-Lophem-Zedelghem tot aan de 
vaart van Oostende-Brugge.

De uitvoeringslengte ware 32 Km.

Aantal sluizen (vermoedelijk) 8.



Overgang ijzerenweg 7.

Vermoedelijke kosten 44 millioen.

Vaart lengte tot Rousselare van Oostende 45 Km. 
van Brugge 41,5 Km.

3 Ontwerp. — Rousselare-Sleyhaege-Hand- 
zaeme-Couckelare ten oosten van Moere-West- 
kerke en bij Ettelghem naar de vaart van 
Oostende-Brugge.

De uitvoeringslengte ware 34.5 Km.

Aantal sluizen (vermoedelijk) 5.

Overgang ijzerenwegen 5

Over gang steenwegen 10.

Vermoedelijke kosten 48.5 millioen.
Vaartlengte tot Rousselare van Oostende 44-5 

Km. van Brugge 46 Km.

W elk ontwerp is nu het beste ?
Ontwerp 1 en 3 zijn de belangrijkste ai voor 

het spijzen der vaart met genoegzame wateren, 
b) omdat de weg goedkooper is. Ook zou het 
3e ontwerp met kleine kosten verbinding geven 
met Dixmude.

De verschillige ontwerpen zullen natuurlijk 
door de bevoegde ingenieurs van ’tGouvernement 
onderzocht, en'ter studie gelegd worden.

In zijn voordracht sprak M. Van Coillie nog 
over het aantal verschillige sassen, en hoe 
hedendaags bij middel dezer kunstmatige sassen 
men er in geslaagd is, niettegenstaande de 
groote moeilijkheden van hoogten der gronden, 
dusdanige waterwerken uit te voeren.

Op de plans en de kaarten die hij ons vooren- 
stelde, gaf hij ons een klaar gedacht van ieder 
der drie verschillige ontwerpen en hunne richttng.

Toen spreker zijn slotrede eindigde, wierd 
hij door al de aanwezigen toegejuicht. M. 
Amand Vanden Berghe, Voorzitter van den 
Burgersbond bedankte hem, en vroeg ook, of 
er iemand hierover geen verder inlichtingen 
begeerde.

M. Adhemar Vande Moortele stelde vervolgens 
eenige vragen, om toelichtingen te bekomen 
over de verschillige ontwerpen, waarover spreker 
bereidwillig M. Vande Moortele den noodigen 
uitleg gaf.

Deze week Dinsdag lazen wij met voldoe
ning in de dagbladen ’t volgende nieuws :

« Rousselare Zee haven — De studie der 
« Kommissie, gelast met de mogelijkheid te on- 
« derzoeken van de verbinding Rousselare-Brugge 
« per water te verwezenlijken, is geëindigd. De 
« besluiten van het onderzoek zijn volkomen 
« gunstig aan ’t ontwerp, en het verslag zal 
:< aan den minister van Openbare Werken ge- 
« zonden worden.

Het was dus een allergeschikst oogenblik 
om aan de Iseghemsche burgerij een zoo be
langrijke voordracht te geven.

Het is te hopen dat in Kamer en Senaat 
binnen eenigen tijd de verbinding der Leievaart 
met de Noordzee zal besproken worden, ende 
beste oplossing mogelijk aan dit werk zal ge
geven worden.

H et  bestuur  van den  K a t h . B urgersbond

_________ a— hptfbhb ~ m w r --------

Ge moet daarom van Brussel komen 
om alzoo te varen ! !

In de laatste tijden, heeft de commissie ter 
bescherming van oudheids- en geschiedkundige 
monumenten er aan gehouden meer vermaardheid 
te geven aan onze stadsschoonheden.

Bij middel van een artikel in een lokaal week
blad is zij erin geslaagd, de nieuwsgierigheid bij 
al onze landgenooten op te wekken. Op zekere 
dagen zwarmen onze straten van bezoekers die 
hier groot verteer maken, ten bale van onze 
neringdoende middenstand.

Vreemdelingen hebben vreemde manieren, en 
zouden brave menschen altemets moeilijkheden a*n- 
doen. ’t Was verleden week bijna het geval.

Onder al die bezoekers, die hier af en toe komen 
is er een die bijzonder de aandacht op zich ge
trokken heeft. Hij zoekt de gezelschappen en 
maatschappijen, spreekt er over politiek ; over f 
wetten en verordeningen en over de uitvoering 
en toepassing ervan. Van belastingen op het leuren 
wist hij bijzonder veel.

Terwijl hij zoo sprekend is, op café, met eenige 
verbruikers, komt iemand binnen die matten en 
zetels te koop bied. Be+er gelegenheid om zijne 
keuren te toonen kan zich niet voordoen en ons 
heerschap maakt er gebruik van.

— Zegt, vriend, wat komt ge hier doen ?
— Rondleuren met zetels en matten, Mijnheer.
— Weet ge dat ge moet taksen betalen om 

hier in stad te leuren.
— Jaak, Mijnheere.
— Toont mij ne keer uw bewijs.

De vent haalde uit zijn onderveste een verfrom
meld papierken en geeft het aan den vreemden 
heer ; deze ontvoud het en bestätigt dat het da- 
teerd van de voorige week. Het bloed schiet hem 
naarden kop, hij wordt kwaad, zijn oogen glinsteren 
en met eene duitsche autoriteit, roept hij uit.

— Hier bestaat bedrog ! De politie doet haar 
werk niet, gelukkig dat ik dat bedrog ontdek. 
Ge zult zien, dat zal hier veranderen, ik zeg het.

En zich tot den leurder wendende, die half 
dood was van zoo een lawaai — Kom mede 
naar de politiewacht.

Onder geleid» van eene menigte nieuwsgierigen 
trekt de verontwaardigde heer en het bedeesd 
rondventertje de polietiewaoht binnen.

Is dat alzoo — zegt hij legen de man van de 
wacht — dat de politie hier haar werk doet ? 
De stad loopt vol leurders en niemand van de 
politie is op straat te zien. Ge hebt voor plicht 
ieder leurder den taks te doen betalen en niet 
ne keer op 8 dagen, maar ieder dag. ’t Is waarlijk 
een schande dat ik van den vreemde moet komen 
om hier het werk van de politie te verrichten. 
Zie hier ne man die reeds 8 dagen rondleurt met 
hetzelfde bewijst. Gelukkig dat ik goed ben, of 
ik zou strenge maatregels gebruiken.

— Zoo wedervoer de man van de wacht — 
sedert wanneer hebt ge hier te bevelen ? Nu, 
’k zal klaar antwoorden op al uw gezeever. Over 
twee uren was ik op ronde in stad en heb van 
die mensch de verschuldigde taks ontvangen. Niet 
waar vriend ? Laat ne keer uw ontvangstbewijs 
zien.

— Ik heb het aan dien heere daar moeten 
algeven.

— Jammaar het is een billiet van over 8 dagen 
dat ge hem afgegeven hebl. Toont ne keer het 
billiet dat ge over 2 uren van mij ontvangen 
hebt.

De vent zoekt in al zijn zakken en ja, eindelinge 
hij vindt het.

— Ziel ge 't nu zegt de man van de wacht, 
zich naar het heerschap wendende. Ten naaste 
keer, als ge nog naar Iseghem komt laat al 
de menschen met vrede en blijft binnen de palen 
van uwe bevoegdheid, anders kunt ge zelf moei
lijkheden oploopen.

— Pardon, adjunt, ge moogt dat zoo hoog 
niet opnemen ; ik wilde u een dienst bewijzen 
met u op de hoogte te stellen. Toe geef de hand 
we zijn dikke vrienden.

De man van de wacht kon het over zijn hout 
niet krijgen dien zonderlingen vreemdeling de 
hand te geven.

Benevens hel stedesehoon genoot onze kunstenaar 
ook van het karakterschoon. — Ons volk keert 
den huichelaars den rug.

Met den eersten trein vertriek onze held naar 
Brussel.

Ingezonden
------- —----------- V-----

N a a r  den  t ro e p  !
In de eerstkomende dagen worden talrijke 

jongelingen opgeroepen om hunnen soldaten
dienst te doen.

Mogen wij hun een wijze raadgeving sturen ? 
Dat de jonkheden die serieus zijn en dit willen 
blijven, zich wenden naar een hunner priesters. 
Deze zal hun een woordje aanbeveling meê- 
geven voor den almoezenier van ’t leger, die
de vader en de vriend der soldaten is. ’t Is
altijd goed als men op den vreemde is en 
bijzonder in ’t leger, een vriend en beschermer 
te ontmoeten. Hetzij ze in Belgie hun
dienst, hetzij ze naar ’t bezette Duitschland 
komen, overal vinden zij den aalmoezenier, 
die hen met raad en daad zal bijstaan.

Beste jongens, zoohaast gij in ’t leger aan
gekomen zijt, spreekt eens met uwen aalmoeze
nier en belooft aan vader en moeder dat gij 
alle dagen, uwe vrije uurtjes in den soldaten
kring zult doorbrengen. Deze die verloren 
loopen bij den troep zijn sukkelaars die liever 
iri de herbergen hun geld verteeren en er
dikwijls hune eer verliezen. Wilden zij trouwe 
bezoekers zijn van den soldatenkring, ’t zou 
niet gebeuren.

Ouders, wilt ge dat uwe zonen goed en 
deugdzaam blijven, doet ze regelmatig naar 
huis schrijven, zendt zelve nieuws en gazetten 
en doet ze aanbevelen bij de aalmoezenier van 
hun regiment.

Hel Nieuws van de W eet
Woorden wekken, voorbeelden trekken. —
To Dcciüsaint en rseurch&ëöau, beide geiueentén 

gelegen in de Provincie Luxemburg, heeft de 
gemeenteraad een taks van 20 fr. gestemd op de 
oudersche jonkheden. Misschien voor ’t einde van 
’t jaar zal die taks in bijna al de gemeenten van 
ons land toegepast worden.

Erge] zeeram p. De Engelsche pakboot Egypt, 
Indische post, varende van Engeland naar Bombay 
is ten gevolge van den mistin aanvaring gekomen 
met de Fransche Congoboot Seyne. Het Engelsch 
schip is gezonken. 98 personen zijn verdronken.

Ontploffing. — Te Waesten waren ze bezig 
op ’t land met de vlasgaard te kruien ; opeens 
komt een autokamion met oude munitie, verzameld 
op het front, daar voorbij gereden; [het achte'berd 
zat niet in, een obus valt op den grond en ontploft, 
de vader en twee dochters werden getroffen en 
vreeselijk vermorzeld. De begraving der drie onge
lukkige slachtoffers heeft vandaag zaterdag plaats.

Moeder zit daar nu alleen op het pachthof. Hoe
veel zulke ongelukkigen zal men nog (e betreu
ren hebben in de verwoeste gewesten.

De geweldige h itte . — Nog nooit in de
Meimaand hebben wij zullçe groote hitte gehad
gelijk deze weke. Maandag, Dinsdag en Woens
dag was het buitengewoon warm. In verschillige 
werkhuizen was de hitte zoo onverdragelijk dat 
men niet en kon werken.

In ’t Kamp van Beverloo is er een soldaat
bezweken ten ' gevolge der geweldige warmte.

In Duitschland doet de militaire konlrool-kom- 
missie'alle dage nieuwe ontdekkingen. Deze veke 
was het 100 duizend rugzakken, duizend geweren, 
200 machienen om munitie te maken, enz. Dat 
volk en zal nooit te betrouwen zijn en onthoud
het, vroeg of laat zullen zij met den Rus afkcmen
om te probeeren ons nogmaals plat te slaan en 
kort en klein te maken.

De Fransche Gezant te Brussel heeft aan de
Minister van Buitenlandsche Zaken van Belgie
bericht dat er nieuwe onderhandelingen zuller aan
geknoopt worden betrekkelijk de tolkwestie tuschen 
beide landen. Mochten de schoenartikelen in aan- 
merkinge komen, zoodanier dal den uitvoer van schoen 
in Frankrijk wederom mogelijk . worde ten voor- 
deele der plaatselijke schoennijverheid. Onze volks
vertegenwoordigers en senators zouden hier noeten 
in tusschen komen om toch iets te bekomen voor 
onze schoenmakerij.

Sweveghem. — Erg ongeluk. — werkleden 
der electriciteitfabriek waren bezig met de ver- 
bindingsdraden te leggen aan de fabriek van 
M. Adolf Praet, Ooteghemstraat, Albert Yztrbyt, 
23 jaar oud, wonende te Rolleghem, storri bo
ven op eene ladder om de draden vast te rraken. 
Eensklaps slaakte hij een kreet, viel oo de 
draden en bleef er op liggen ; de jonger had 
een verkeerden draad met volle strooming vast
genomen. De genaamde Albert Bossuyt die 
zich in de nabijheid bevond, kwam toegtsneld 
en, den gevaarlijken toestand ziende vaarin 
zijn werkgezel zich bevond, klauterde Kj op 
een nabijstaande kot en sloeg met een stuk 
hout al de draden aan stukken. De ongelikkige 
Iserbyt stortte reeds met erge brandwonden 
overdekt ten gronde. Aanstonds werd hij naar 
de fabriek gevoerd, waar hij geneeskundige zor-

j gen werd toegediend en tót bezinning terugkwam. 
In den avond werd hij per auto naar zijne 
woning'overgebracht. Zijne handen zijn erg ver
brand. Op sommige plaatsen heeft de elek- 
trieke draad het vleesch tot op de beenderen 
doorbrand.

Het is reeds de achtste maal dat Albert Bossuyt 
in dergelijke omstandigheden personen het leven 
redt Hij zelf werd reeds door de electrieke 
strooming verbrand. Verscheidene personen 
werden door hem ook uit het water gered.

Brugge . — Een valsch bankbriefje van 1000 fr. 
komt bij de aanbieding in de Nationale Bank 
aangeslagen te worden. Een nauwkeurig onderzoek 
is ingesteld om den oorsprong van deze uitgifte 
te kennen, die zooveel Ie meer beteekenis heeft 
dat men thans ook te Brussel een soortgelijk bank
briefje van 1000 fr. heeft aangeslagen.

Opgepast voor het Treinboek.

Belangrijke wijzigingen worden met ingang 
van 1 Juni in de dienstregeling der treinen toe
gebracht. Deze wijzigingen betreffen hoofdzakelijk 
de inrichting van een groot aantal nieuwe treinen.

Toekomende week geven we onze nieuwe uur- 
tabel.

Groote brand te IJperen.

Eene kerk, een klooster en eene school vernield .
Maandag namidag heeft eene geweldige brand

ramp te leperen eene kerk, een klooster en eene 
erbijbehoorende school in asch galegd.

Deze gebouwen, waaronder de kerk van Sl 
Nikolaas en bestaande uit houten barakkementen, 
vormen eene groep gelegen even buiten de stad, 
langs de baan naar Poperinghe,

Het vuur ontstond in eene klas der school, waar 
■* ter gelegenheid der Meimaand een beeld van

O .- L .- Vrouw en een soort kappelleke was uit- 
gesteld Het omvallen eener brandende bougie-kaars 
deelde het vuur mede aan de versiersels rond hel 
beeld, en zoo weldra aan de meubelen enz. der 
klas.

Het was dan omtrent 3 1/2 ure namiddag.

Ter oorzaak der erge droogte liep het vernie
lend element spoedig over tol de aanpalende ge
bouwen. aooals wij huoger zegden, in hout opge
trokken, en weldra vormde de barakkengroep een 
vuurpoel.

De pompiers waren spoedig ter plaats, doch 
tengevolge der snelle uitbreiding der ramp, kon 
er nagenoeg niéts gered worden. De kerk-, schooi
en kloostermeubelen, behalve eenige geringe voor
werpen bleven alle in den gloed. Het was eerst 
laat in den avond dat de brandweermannen hel 
vuur meester waren.

Gansch de gebouwengroep is ten gronde ver
nield. De schade is zeer belangrijk.

Er zijn geene persoonlijke slachtoffers te be
treuren.

Het verspreide gerucht volgens hetwelk de eenv. 
moeder overste van het klooster op hel oogenblik 
der ramp in stervensnood verkeerde en overleed 
bij liaHJ OVörbieugiug naur Kot hospitnal. ie grft
lukkig' van allen grond ontbloot.

Daar zijn er nog die aan Hoofdpijn, 
Migraine, Rhumatiek en Grippe willen lijden, 
wij hebben hun nochtans genoeg de MONO- 
PO ED ERS  aanbevolen. Te koop in dozen 
van 1 .7 5  fr. en 3.0 0  fr. te Iseghem bij de 
apothekers Wyffels, Laleman en Verhamme. 
Verders in alle apotheken.

S T A D S N I E U W S
K a t h o l i e k e  B u r g e r s b o n d .

Zondag 27e Mei laatste Zondag der maand 
komt M. Gilot als naar gewoonte zitting 

“houden in ons lokaal “ Café Royal ,, Nieuw- 
straat en zal er welwillend ten dienste zijn van 
al de leden die hem verlangen te spreken van
10 ure tot 12 ure.

Verleden maand zijn er heel veel gekomen 
om raad en allen gingen heel tevreden weg.

Wij kunnen niet genoeg onze leden die 
ievers moeilijkheden hebben, aanwakkeren om 
gebruik te maken van deze schoone gelegen
heid, ’t en kost hun maar de moeite en goe 
raad en avis komen altijd wel te pas.

— Het Bestuur van den Katholieken Burgers- 
bond hoopt in ’t kort de leden te zullen kunnen 
uitnoodigen naar een aangename bijeenkomst, 
een soort liederavond waar ’t ernstige met klucht 
en ook met kunst zal gepaard gaan Dus een 
beetje spijze voor alle magen.

— De aangekondigde lessen in Boekhouden 
welke M. Vandommele in ons lokaal zal geven 
beginnen op VRIJDAG 9e Juni en zullen twee 
maal te week gegeven worden den Dinsdag 
en Vrijdag van 7 tot 8 1/2 ure.

BELANGRIJK BERICHT voor de leden van den 
B00MTEELTKRING 

en andere lie fhebbers  van boom p la n t- en 
fru itte e lt .

Op H. Sacramentsdag, zijnde 15 Juni aan
staande zal de Boomteeltkring van Iseghem 
een uitstapje doen naar de Staatstuinbouwschool 
van Vilvoorde., samen met den Boomteeltkring 
van Kortrijk. De reiskosten van Kortrijk naar 
Brussel bedragen 12 fr zijnde de helft der 
gewonen vervoerprijs. Vertrek uit Iseghem 
’s morgens om 5 47, aankomst te Kortrijk om
6 15; vertrak uit Kortrijk naar Brussel om 
6,37, aankomst te Brussel om 8,37 ure om 
dan met den tram naar Vilvoorde te rijden 
Al wie begeert de reis mede te maken, wordt 
dringend verzocht zijn naam aan te geven aan 
Mr Joseph Nonkel, Marktstraat, Iseghem en 
er 12 fr bij te voegen, bedrag der reiskosten 
Kortrijk Brussel.

De inschrijvingen moeten gedaan worden ten 
laatste Maandag 29 Mei aanstaande. Wie geen 
lid is van den Boomteeltkring en de reis be
geert mede te maken kan ook inschrijven. i

S te r fg e v a l.
Donderdag 25 Mei, zijnde O. H. Hemelvaart, is 

onvoorzien overleden Jufv. Marguerite Loor, 
dochter van wijlen Heer en Vrouw Eduard 
Loor-Terrière, geboren te Iseghem in 1878.

De achtbare overledene had Iseghem verlaten 
sedert 3 weken om naar Blankenberghe te gaan 
wonen voor hare gezondheid. Sedert was de 
kwaal waarvan zij aangedaan was verergerd, 
zoodanig dat zij daarbij Komt te overlijden.

Dinsdag aanstaande 30 Mei om 11 ure, zal 
een plechtige Lijkdienst gevolgd van de begraving 
plaats hebben in de St Hiloniuskerk Wij bevelen 
hare Ziel in ’t godvruchtig aandenken onzer 
lezers, en bieden aan de diepbedroefde familie 
onze gevoelens van kristene deelneming.

Dat hare Ziel in vrede ruste.

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

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

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN :

Delen André, zv. Henri en Julia Spriet. — 
Deleu Roger, zv. Henri en Julia Spriet. — Kips 
Lydia, dv. Jean en Adelina Vanassche. — De- 
masure Simonne, dv. Guillaume en Germaine Van- 
Meensel. — Quatanne Hendrik, zv. Leo en Mar
guerite Lapeire. — Caenepeel Maria, dv. Alfons 
en Irma Vanderzype.

STERFGEVALLEN :
Isidorus Vandenbulcke, kuipersbaas, 84 j. — 

ldalie Verwaerde, zb, 78 j. — Hendrik Deprez, 
zb. 79 j. — Simonne Tack, 27 m. dv. Julien 
en Marie Caudron, — Henri Cod-ron. 71 j. paar- 
dengeleider, echl. Theresia Olivier. Joannes Verfail- 
iie, 83 j. metser, echt. Virginie Vermandere.

HUWELIJKEN ■

Richard Goernare, vlashandelaar, 29 j. en Maria 
Simetier, zb. 27 j.

— Eere Communie ™
Groote keus van KERKBOEKEN in leder 

prachtige Missels —  paternosters in nacre, 
zilver en vermeil 

paternosterbeuisjes, portemonnaies, portefeuilen  
Etuis voor cigaren en cigaretten  

Cabas in leder, zijde en pane,
Alle slach van 

Dozen in laque de Chine 
Naaidozen, schrijfdozen, fantaisiedozen  

voor goudwerk 
Albums voor 100 postkaarten vanaf 3 .50  fr .

Groote keus van kaders en sanctjes  
Gedachtenissen voor Eere-Communikanten  

in kleur en gouddruk. 
mmmrnmm Menus voor feestm alen —

TE BEKOMEN BIJ

J. DE HUSSCHERE-BONTE
> Uitgever van “  DE ISEGHEMNAAR ,, 

Rousselarestraat. 9 7

— Komt zien nsar onze uitstalling —

1922 STAD ISEGHEM 1922
Parochie van ’t  H. Hert

S IN X E N J E R M IS
Zondag 4  Juni 1 9 2 2 .

'S VOORMIDDAGS : Onmiddelijk na de Hoogmis, 
op het Kerkplein van 't H. Hert MDZIEKKONGERT 
gegeven door de Harmonie der Congregatie.

'S NAMIDDAGS : Te 4 uur. Optocht van St 
T illo ’s T u rn e rs  naar het Kerkplein van 't H. Hert, 
waar te 4 1/2 uur T U R N O E F E N IN G E N  zullen
plaats grijpen.

’S AVONDS : Te 9 uur P ra c h tig -  V u u r w e r k
afgeschoten door den Heer Deriemaecker van Ardoye.

M aandag 2 c Sinxendag
’S VOORMIDDAGS : te 9 uur Jaargetijde voor 

de overleden Parochianen en gesneuvelde soldaten. 
’S NAMIDDAGS : Te 2 uur,

Buitengewone Velokoersen
voor alle Beginnelingen

opgeluisterd door Muziek — S O O  F r. Prijzen.

Dinsdag 3 e Sinxendag 
Duivenprijsviucht u it B reteu il, Inkorving Maan

dag voormiddag van 9 tot 12 uur bij Camiel God- 
deeris-

In den namiddag te 3 uur VOLKSFEESTEN waar
onder v e l o ] £ o e r s  voor de leden van den
Veioclub « Vrij en Blij » Prachtige Valiesenkoers
M astenklim m ing enz. 1 0 0  Fr. P rijzen .

Zondag 1 1 Juli (Koekezondag)

INHULDIGING van ’t  VAANDEL van den W iel- 
rijdersbond “  Vrij en Blij

’S VOORMIDDAGS : te. 10 uur in de Hoogmis 
Wijding van ’t Vaandel- 

'S NAMIDDAGS : te 3 uur.

Prachtige WIELRIJDERSFEESTEN
1 S O O  F r .  F r i j z e n .

(Zie bijzonder programma)
’S AVONDS : te 9 1/2 uur, P R A C H T IG  V U U R 

W E R K  op de Parochie van ’t H. Hert.
Op KOEKEZONDAG zal in den namiddag eene 

P r i j s b o l l i r i g  1 plaats ^grijpen in de over
dekte bolletra ter herberg D e  N ie u w e  D r i j  Kö
n in g e n  bij Ivo Deblauwe.

NAMENS/DE FEESTCOMMISSIE :
F. Beekaert, V. Bourez, M. Deblauwe, A. Decock, 

J. Dejonghe, J. Dekeyser, V. Delaey, M. Denys. 
Jos. Grillet. F. Kidey. C Maes, V Sabûe. D. Saelen,
G. Scheldeman, S- Seynaeve. A. Sintobin, J. Smalle, 
Fr. Spriet, E. Stragier. Jos. Vandekerckhove, A. 
Vandeputte, C. Vanhaverbeke. H. Vanneste, M. 
Vanthournout, C. Werbrouck.

Gezien en ' goedgekeurd’ door het Kollege van 
Burgemeesterjen Schepenen';in zitting van 11 Mei 1922.

o p  b e v el  :

D e Secretaris, Burgemeester en Schepenen,
A.. W erb ro u ck . C. Staes

t



Veloclub « Iseghem Sport »
TRAINING KOERS gegeven ten voordeele der 
leden van den Club op Zondag 28 Mei 1922.

Vergadering om 8 ure in het lokaal bij G- 
Devayst en Ach. Desmet, Statiestraat.

Om 8 1/2 ure uitdeeling der rugnummers 
in Café des trois Suisses.

V ertrek  om 9 ure aan den M iddenstand, 
Groote Markt, langst de Marktstraat, Gentstraat, 
Papestraat, Meenenstraat, Boschmolens, Klare 
gracht, Abeele, Roeselarestraat, Ameyestraat, 
Nederweg, Statiestraat, Wulvenstraat, Groote 
Markt, enz. (2 maal den toer)

Aankomst aan de Statie voor de Broeder
liefde, Royal en Select.

Den afstand bedraagt 20 km. 100 fr  prijzen.
H et Bestuur.

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 KINOERKOSTUIMEN alsook alle 

slach van WERKKLEEDEREN.
Hopende door mijne trouwe bediening 

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

Joseph DELANNOY-DEMEY

Bedevaarders naar 
O. L. V. van D A D I Z E E L E
Wendt U voor alle verbruik tot het oud
gekend huis

Wed. BOSTYN en Kinders
vroeger bakkerij en winkel en hebbende vocf 

uithangbord

«VLAAMSCH KOFFIEHUIS >
(gelegen rechtover ’t park van ’t kasteel)

GEHEELE en HALVE GASTEN worden 
gevraagd voor

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

Op Zendag 11 Juni 1922 zal in den na
middag eene PRIJSBOLLING plaats grjjpen in 
de overdekte bolletra ter herberg De Nieuwe 
Drie Koningen, bij Ivo Deblauwe. 100 Fr. Prijzen.

Men Vraagt 
bij A chille  SEYNAEVE-DEBRUYNE, Rousse
larestraat, Ren goeden Zinkw erker en leergasten.

GEVRAAGD
bij A. DEVOLDER Borstelfabrikant Een Juffer 
Vlaamsch en Fransch kennend, voor hulpbureel- 
bediende, alsook een lin tzager en 5 leerjongens.

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 jaren , voor huiswerk. — Goed loon. — 
Schrijven ten bureele van ’t blad.

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

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

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

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

Gevraagd bij de Gebroeders DEFAUW
EEN GOEDE BUREELBEDIENDE. Zich schriftelijk 
aanbieden a. u. b.

R e c h t v a n  O pbod .
Blijkens procès verbaal van openbare toewijzing 

opgesteld door den Notaris M A E T E R L IN C K  te 
Gent den 19 Mei 1922. ten verzoeke der curators 
der Failliet van Madame Mineur-De Buck. Heeren 
Wurth en Frédericq beide advokaten te Gént.

Is er toegewezen geweest :
Onder Koop 1 aan Mijnheeren lules en Gaston 

Demasure, handelaars te Ingelmunster. eenen ei
gendom bestaande uit Cimentfabriek met materiaal 
en Gasmotor van 60 HP Gazogène en woonhuis 
langs den steenweg van Ingelmunster naar Brugge 
gelegen te Ingelmunster groot 27 aren mits den 
prijs van fr. 28.100.00

en onder koop 2 aan M. Camiel Veibrugghe, han
delaar te Iogelmuneter, een perceel Bouwgrond te 
Ingelmunster, langs den steenweg van Ingelmunster 
naar Brugge, groot 7 aren 90 c. mits den prijs van 
Fr. 2.800.00.

Volgens artikel 565 van het handelswetboek heeft 
iedereen het recht van opbod tot 2 Juni 1 9 2 2  dit 
opbod moet minstens van het tiende van den voor-, 
namen koopprijs zijn en beteekend worden aan 
den notaris Maeterlinck, Frère Orbanlaan, 17 te 
Gent, per Deurwaarder, en gedenonceerd worden aan 
de Curators en voorloopige toewijzers.

O P E N B A R E  VERKO OP IN G
van

9 W OONHUIZEN
en L A N D  

onderEmelghsm.Ingelmunster en Meulebeke

De Notaris LE G0RBESIER te Iseghem, zal 
openbaar verkoopen :

Gemeente EMELGHEM, Noord-Oost van de plaats.

Koop I. — Een WOONHUIS met bouwland 
groot 23 aren 20 cent. Gebruikt met koop 8 door 
Bruno Van Landeghem, mits 196 fr. ’s jaars, lasten- 
vrij, tot I November 1922.

Koop II. — Fen WOONHUIS met bouwland, 
groot 32 aren 89 cent. — Gebruikt met koop 7 door 
Gustave Deleersnyder, mits 224 fr. ’s jaars, lasten- 
vrij, tot I November 1922.

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

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

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

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

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

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

Gemeente MEULEBEKE, W ijk  Haaipander.

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

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

Gemeente MEULEBEKE, W ijk  Leembrug.

Koop XI. — Een W O O N H U IS  met bouwland, 
groot 3i aren 35 cent. Gebruikt met een deeltje 
van koop X II door Jules Desmet, 161 fr. jaàrs 
lastenvrij, tot 1 November 1922.

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

Zie de Affichen.
IN S T E L  op Woensdag 2 4  M ei 1 9 2 2  
TO E S LA G  op Woensdag 7 Juni 1922  telkens om

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

1/2 0/0 Instelpenning-

O P E N B A R E  VERKOOP IN G
van twee scbooué

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

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

De Notaris LE OORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM, Sectie A.
Twee woonhuizen en borstelfabriek bekend 

bij ’t Kadaster als volgt,.
Hnis' iioördfciTrt «c 769e groot 1 a. 15 cent. 
Huis zuidkant met borstelfabriek' ox 76(.*e 

en 770g groot 5 a. 2d cent.

Z i t t i n g e n  :
INSTEL op Dinsdag 13 juni 1922 
TOESLAG op 27 Dinsdag Juni 1922, telkens om

3 ure te Iseghem, ter herberg “ St HILON1US * 
hewoond doori Heer Frederic Kerckhof.
1/2 O/o Instelpenning. — Recht van Samenvoeging 

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

Voor nadere inlichtingen zie plakbrieven.

OPENBARE VERKOOPING 

van een schoon onlangs nieuwgebouwd

WOONHUIS 1181 Poon en Hof
Een MAGAZIJN m et keuken en Hof 

Een MAGAZIJN m et Peerdenstal, Hof en 
aanhoorigheden

te ISEGHEM, Noordkaai der Vaart.
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. — Scboon groot Woonhuis met poort 

en Hof, sektie D. nummer ex 9711 groot 3 a 37 ca.
Koop III. — Magazijn, Peerdenstal, Hof en aan

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

ZITTINGEN :
INSTEL op Vrijdag 16 Juni 1922 om 3 ure 

te Iseghem, ter herberg St Hilonius, bewoond 
door Heer Frederic Kerckhof.

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.

UIT TER HAND TE KOOP

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

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER

Studie van de Notaris D e v o s  te Rumbeke.

O V E R S L A G : Dinsdag 3 0  M ei 1 9 2 2  om drie ure 
namiddag ter herberg « IN PATRIA » Noordstraat, 
Rousselare van :

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

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

pachtvoorwaarden.
Ingesteld 3ooo fr .

Beste Zaailanden en meersch

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

TE KOOP UIT TER HAND een zeer 

goed EIKEN BEDDE m et ressort. Zich te be

vragen ten bureele van 't blad.

HUIS VAN VERTROUWEN.

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

de Pélichystraat, 38 ISEGHEM

VERW ARM INGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
■ A lie  slach van buizen Ajutogène-Soudure

IN STELL ATI EN BADEN EN STORTBADEN

AANSTONDS GEVRAAGD

GOEDE SCH RIJN W ERKERS  
bij AMAND 0NRAET, Mekanieke Schrijnw erkerij

Rousselarestraat, 162, Iseghem.

Gevraagd bij Florent DERACHE,
Marktstraat, 1 , WERKJONGENS kunnende goed 
aan de caoutchouringen werken, en dit om te
werken in eerste of tweede ploeg.

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

Goede Schoenmakers
voor doorgenaaide vrouwschoenen met houten talons 

Standvastig werk. — Goeden loon.

Gevraagd voor BORSTELHOUTMAKERIJ 

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

b ij L. DEKEIRSSCHIETER-NAESSENS
Princessestraat, 56, Emelghem.

S T A D  I S E G H E M  

Nationale Militie

Inschrijving voor de Lichting 
van 1923.

De Jongelingen geboren in 1903 moeten zich ten 
Bureele van den Burgerstand aangeven, vóór 17  
Juni 1 9 2 2 , telkens van 2 tot 5 ure namiddag, 
voorzien van hunne eenzelvigheidskaart en trouw
boekje der ouders.

De ouders of voogden dezer jongelingen moeten 
zelf de aangiften komen doen, jindien de militianen 
in den vreemde zijn.

Het inschrijvingsregister zal definitief gesloten 
worden op 3 0  Juni eerstkom ende.

Vrijstellingen moeten terzelvertijde aangegeven 
worden.

Zie breedvoerige affiche uitgeplakt aan de 
deur van den Burgerstand.

Iseghem den 20 Mei 1922.
De Burgemeester en Schepenen,

C. S T A E * .

JO S E P H  N A E F tT
Groote Markt, 1G,

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

Depot van alle slach van Machienoliën
SPECIALITEIT VAN 

Oliën voor Autos en Motocycletten 
WAGENVET, enz.

Brillen, P in ce-N ez, B arom eters  
Jumellen, V errekijk ers

Wij berichten het publiek dat de recepten der 
Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
48 uren. Mijne groote ondervinding gesteund cp 
zeer uitgebreide kennissen van optiek stellen mij in 
staat aan de verschillige gezichten, brillen te geven 
die hunne oogen goed passen en eenen 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.

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.

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 W ellcome 
Alles in ’t groot en ’t klein bij

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

M A R K T P R I J Z E N

KORTflIJK -Z2 Mei -  Haver, 65 tot 70 
peerdeboonen, 75 tot 00 ; aardappelen, 55 à (50 
Boter 9,00-10,00 fr. dek ; eieren ’t stuk, 34-35 
koolzaadolie, ‘240 tot 000; liinzaadolie, 220 tot 
2 2 2 ; koolzaad 100 tot, 000 : lijnzaad. 100 tot 
105; koolzaad koeken, tot 50 : lijnzaadkoeken
72 ; sodanitraat., 76.50 ; ammoniak, 103.00 
suiker ij, 000 tot 00 ; duivenboonen, 95 tot 000 
hooi, 30 tot. 40; strooi, 7 tot 10.

HUIS VAN VERTROUWEN.

Jos. Vanlandegheni-Bebaeghs
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. 0 . ft. 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

CRÉDIT FONGIER D’ftNVERS
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 0 0 0 .000  

8. Spaarkas :
1° op zicht 4 .0 0 ° / '
28 op term ijn  van een jaar 4 .50 °/"
Langer te rm ijn  volgens overeenkomst.

Naamlooze Maatschappij

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

AANKOOP en VERKOOP Yan Fransch, Sngelsch en Amerikaans,ch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers 

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijien Beheerraad 
Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A M  M E  te Iseghem 

Leden : Paul SC H O TTE Notaris, Ingelmunster,
Jozef S P IN C E M A IL L E  dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAM M E dokter in geneeskunde Iseghem



HUIS

CORSETS

HD
BRUXELLES

J. Vafilandeghem-ßehaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

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

HDB
Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle eoneurentie.

opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

G. H O E T  A N N E ,
Waarom wordt het huis, 6 . Hoet- 

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

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
het nummer van ’t gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 15 jaren, en waardoor bet 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, Eugeland en Amerika, in gaud, zilver, 
double', nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7-.fr GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eeuen schoonen keus jumellen, lougues-vues, barometers en kunstotgen; 
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 zoon 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op om adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Nuordstraat. Rousselare.
Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking.

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

U it te r hand te  koo 
WOONST m et land en bouwgrond, groot 69 a

GERIEFLIJKE TWEE-E .
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
volgens de laatste uitvinding (zonder plaat) 

----- Herstellen van Gebitten enz. -

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor OELCROIX en E D 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.

o  y
Cilfie Äan Bloedgebrek Lijdend 

en Zenuwachtig.
D e  g e z o n d h e id  p lo ts e l in g  t e r u g  g e k o m e n  d o o r  d e  

D r .  C a s s e l l ’s  T a b le t t e n .
Mejuffer Florence Parker, 11, Aspinall- 

jtieet, Eaist Siddal-bij, Halifax, Mgt: “ Twee 
jaren g«l«d«n werd ik ziek, ik verloor al m ijn e  

krachten, mijne Zenuwen verzwakten schrikke

lijk, en ik had geen eetlust meer. Mijhe 
moeder deed al he t mogelijk om  m ijn e  eet
lust door goede spijzen te verwekken, doch het 
hielp niet. Zeer dikwijls leed ik  aan hart 
kloppingen, en somtijds aan duizelingen die my 

deden vreezen door de straat te moeten gaan; 
ik beefde op mijne beenen en mijne zenuw en 

deden mij schrikkelijk lijden. Mijn toestand 
w as p i jn l i j k  'te beschouw en ; zoo bleek en. 
bloedgebrekkig was ik geworden dat iedereen 
gedoofde i’k zou sterven.

“ Niet een geneesmiddel deed mij een goede 
werking, tot den dag op de welke ik  de Dr. 
Cassell’s Tabletten beproefde. Dan verander 
de mijnen toestand op eene wonderbare wijze, 
mijne eetlust fwam terug , m ijn e  gezondheid 
verbeterde en na eenige weken was ik gereed 
mijne werk te hernemen. Sedert ben ik  nooit 

ziek geweest, genist nu van «ene voortreffelijke gezondheid, en nooit te 
i was ik zoo levend en zoo werkzaam geweest.

. Cassel
TablettenP R I J S  3  F «  E N

/  . 5 0  F R
( h e t  g r o o t
model be vet
drie maal net 
kleme' Ver 
koe in door de 
apotheken i n 
alle werelddee* 
len. Vraag de 
Dr. C a s soli's 
T a h letten en 
weigerd a i e  
namaking. *

Universeel fa m il ie  geneesm idde l tegen

/.enuwafmatting Slapeloosheid Hartkloppingen 
Zenuwzwakheië Bloedgebrek Levonsafmatting 

ru».«Vo ns te'a ing Slechte spijsverteti.nfZenuwachtigheid 
Neurasthenie U itputting Nierenziekte

B i jz o n d e r s  a a n b e v o le n  a a n  d e  v o e d e n d e  m o e d e rs  e n  a a n  
d e  p e r s o n e n  d ie  de  k r i t i s c h e  t i j d v a k k e n  v a n  h e t  le v e n  
d o o r g a a n .  D o k t e r  C a s s e l l ’ s C o .,  L t d . .  M a n c h e s t e r .  E n g la n d
A lg e m e e n  d e p o t  v o o r  B e lg ie  e n  h e t  G r o o t  H e r t « a a a r r  :

M a is o n  » o u i«  S a n d e r s ,  2 2 ,  R u «  d e  la  G la c iè r e ,  B r u s s e l .

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

bij het slapen 
gaan en g« zult 
bemerken hoe 
goed ge slapen 
zult: vervolgd
en ge zult wei 
dra de vreu£(?e 
kennén* kraent 
en gezondheid 
te bezitten.
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Te koop te iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat! 

VERHAMME, Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.
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G E W A A R B O R G D  G E W A P E N D  B E T O N

Gepreste Cimentbuizen op alle wijden 

I  GITERIVS en BEIRPUTTEN van gelijk welken inhoud J
Jp S T E E N P U T B U I Z E N I ,  E N Z .  X

flmand Denys-floehejJied
Dweersstraat, 17, IS E G H E M

TE BEKOMEN BIJ

Victor Demuynck
Hiloniusstraat, 5, ISEGHEM.

A LLE  SLACH VAN

Mans- en Kinderkostuimen op Maat
VERZORGD W ERK 

ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN .

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 coutil of leder ;

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.
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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, Dikfce Lever enz. N° 4200, fr. 3.75 en ".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.

T e  verkrijgen te Iseghem : Apotheek Laleman ; te Rousselare ter Apotheek 

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

Te koop een Motenr Gaz-Pauvre
van 15 peprdenkracht 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 BEDIEN ING . 

In ’t  groot en in ’t  klein 
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
Dfc PELICHYSTRAAT, 12, IC C ^ U C M
recht over St tJiloniuskerk

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  G e zu s te rs
Kortrijkstraat, H4, ISEGHEM

Java Sterk — D ubbel Sterk 
estminster Stout 

Schoth-ale — JPâle-ale. 
Verkoop van Wijnen

HANDEL in KOLEN.

Doctor H. Van Quaethem

Specialiteit van Tanden en Gebitten
te raadplegen alle dagen (Zondag uitgenomen), 

I van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure, ten zijnen 
huize. Hoek dar St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

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 A l o i s  
TIMPERMAN, te Iseghem, of schrijven onder 
de letters PAX - postliggende te Brugge.

Rumatieklijders! 
LIJDT NIET MEER

E L IX IR  - o - n
P H I L I P P ^ I

%

Geneest

JICHT

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

D e  ELIXIR P H I L I P P A R T
verzekerd U de snelle 
en volkomende genezing

AUGEM-EN DEPOT VOOR BELGIË : 

268, d ’A v ro y la an , LU IK  

an ia all* goeden apotheken.

LA PLUS MODERNE

LA MEILLEURE
LA MOINS CHÈRE,

c’est la

“  F O R D  ,,
T H E  U N I V E R S A L  C A R

NOUVEAUX 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 e t 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.............................. f r . 7550.00

AGENCE DIRECTE:

L’Electro-Mécanique
Rue des Horticulteurs, C0URTRAI

— T élép hon e S  0 6 ---------

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.

Alb. V AN N ESTE-V A N HOUTT E
Tafelhouder (Traiteur)

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

V a n h o u tte - JV e y r ln c k  v a n  R o u s s e la r e  

Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 

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

M atige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken 
Verhuring van Tafelservies.

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

ii(
16, W ijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables 

voor Heeren, Damen en Kinders.
V o o r  D a m e n  v a n  a f  4 5  F r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

In  wolle Ghabardiue S 8  .Pr.
TROUWE BEDIENING.

J A N S S E N S  G ezusters
Brugstraat. 6. ISEGHEM.

Yolande Van Robays, heeft de eer ’t publiek 
te berichten dat. zjj zich komt te plaatsen als 
KLEERMAAKSTER bij hare Ouders, K o rtrijks traat 
66, Iseghem.

H OU T 
Het huis JULES DELSART van W aterm ael

bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbende 
dat bij hem alle slach van boomen te verkrijgen 
zijn alsook gezaagd hout zooals : beuken, ol
men, kerselaren, linden, erabels enz. Zware 
kastanjes en lindenboomen, 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.


