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3e Kal
Verleden Zaterdag werd te Gent, het derde 

Katholiek Vlaamsch Kongres geopend, en Zondag 
en Maandag de werkzaamheden voortgezet.

Onder de bijzonderste personen die er deel 
aan namen, waren de Heeren Frans Van Cau
welaert, Ministers Vande Vyvere, Poullet en 
Moeyersoen, M Heyman, Siffer, Ceulenaer, 
Theelen, Sap, Pussemier, Maenhout, Brussel- 
mans, Van Caeneghem, René De Bruyne, Van 
Schuylenbergh, Van Issacker, Rubben, Van 
Nieuwenhove, Baels, Huyshauwer, enz. E. P 
Rutten Senator, Carnoy, en vele andere.

Het Kongres werd geopend om 3’ure, in den 
Burgerkring. De opkomst der Kongresleden was 
talrijk.

De openingsrede van het Kongres werd ge
houden door Frans Van Cauwelaert, die. na 
eenige woorden van welkom, zijn voldoening 
uitdrukte, over het prachtig lukken van het 
kongres, waaraan meer dan duizend katholieke 
Vlamingen aan deelnamen.

M. Rubben gaf dan verslag over de werk
zaamheden van het regelingscomiteit en de 
ingekomene stukken.

Na de openingsrede handelde men over de 
algemeene Volksbelangen. M. Heyman Volks
vertegenwoordiger, gaf lezing van een merk
waardig verslag over de standsorganisatie en 
politieke vertegenwoordiging in de Gemeente, 
Provincie en Wetgevende Kamers.

De volgende punten werden door de spreker 
ontwikkeld : De standsvertegenwoordiging is 
het gevolg der standsorganisatie De stands
organisatie is gewettigd door een reden van 
beginsel Elke-stand- ïiceft eigene eKonorniscne 
belangen te verdedigen, die verschillig kunnen 
zijn van belangen met deze der andere standen, 
zonder daarom in beginsel vijandig te staan 
tegenover malkander

Het is redelijk, dat deze eigen ekonomische 
belangen in alle openbare besturen zouden ver
dedigd worden, door personen in volle vrijheid 
door den belanghebbenden stand aan^te duiden.

Dit neemt niet weg, dat de standsvertegen
woordiging zich ’t akkoord zet op de algemeene 
beginselen. De standsvertegenwoordiging is ook 
gewettigd door een reden van goedbegrepene 
opportuniteit.

De Middenstand mag niet neutraal zijn. Hij 
moet in de katholieke partij ingelijfd worden 
als stand.

De Katholieke assosiatien en kringen moeten 
ook hervormd worden, en zich onderwerpen 
aan het katholisch demokratisch vlaamschgezind 
programma.

M. Van Cauwelaert bestätigt dat er geene 
vijandschap is tusscnen den Kath. Vlaamschen 
Landsbond en de Katholieke partij.

De groote kwestie is eene formuul te hebben 
van praktische politiek.

Het sterkste egoïsme is het standsegoïsme, 
daarom moeten al de standen versmolten worden 
in de Katholieke partij.

Standsorganisatie mag niet beteekenen : ver
brokkeling der partij !

Wijlen M. Woeste had voor leus : Eenheid in 
de partij !

Wijlen Minister Beernaert had voor leus : 
Eendracht in de partij !

Het Vlaamsche vraagstuk is eene levens
kwestie ; daarom is het noodig dat alle kan
didaten die op eene Katholieke, demokratische 
lijst voorkomen ook het Vlaamsch programma 
onderschrijven.

Het mag niet zijn dat op eene en dezelfde 
katholieke lijst menschen voorkomen die den 
ponjaard gaan duwen in het hart van Vlaanderen.

De Katholieke partij bestaat uit vier standen 
maar in sommige arrondissementen weigert de 
vierde stand de Katholieke Assosiatie en Kringen) 
het programma aan te nemen van de Katholieke 
Boeren, Werklieden en Middenstanders.

Deze drie standen zijn goed georganiseerd; 
de vierde stand is het niet : deze moet inge
richt worden gelijk de andere;;* gelijk het nu 
is, boezemt hij geen vertrouwen in.

Dat moet eindigen overal moet een vierde 
stand opkomen, die wil samengaan met de drie 
andere standen

Dezen eersten zitdag van ’t kongres wierd 
gesloten door eene vertooning’s avonds om 8 u 
in den Vlaamschen Schouwburg. Men voerde 
er het meesterwerk op van Sofokles Œdipes in 
Kolono.

Tweede Dag.
Om 9 ure werd in de hoofdkerk van St Baafs 

eene Mis opgedragen, door E. H. Kanunik 
De Baets vicaris generaal.

Om 10 ure kwamen de afdeelingen bijeen in 
den Burgerkring.

Professor Daels der Gentsche Hoogeschool 
sprak over de rechtmatigheid en de noodza
kelijkheid voor ’t Vlaamsche volk der vervlaam- 
sching der Gentsche hoogeschool. De Gentsche 
Hoogeschool moet dienen tot opheffing der 
Volkmassa De tijd der voorrechten is voorbij, 
arbeid alleen geeft waren adeldom

In Holland, waar het Nederlandsch alleen 
geleerraard wordt, telt verschillige Nobelprijzen. 
Spreker heeft in Holland Conferentiën hooren 
geven, in een meer zuivere fransche taal dan 
deze van onze Beulemans ! ! Hij eischt Gent 
als Vlaamsche Hoogeschool of niets !!!

M. Vandieren (Leuven) zegt, dat de Vlamingen 
moeten voldoening hebben of dat zij zullen tot 
de oppositie overgaan.

M. Van Cauwelaert De strijd moet wel be
legd worden. W ij gaan geene revolutie maken, 
wij moeten een meerderheid hebben en thans 
beschikken wij er zeker over.

E H, De Craenehandelt over het beschavings
werk en volksontwikeling bij onze arbeiders.

E. Pater Kellings over ’t alkoolisme en de 
drankbestrijding.

In de afdeeling Davidsfonds spreekt professor 
Carnoy over het belang der Volksboekerijen 
en de ontwikkeling van ’t Vlaamsche Volk

Om 3 ure had de algemeene vergadering 
plaats, waaraan een overgroot getal voor
name personen, en zeer veel toehoorders aan 
deelnamen. Frans Van Cauwelaert, Siffer en 
E. H. Kanunik Broeckx voerden er het woord.

M. Siffer huldigd vooral M Frans i' Van
Cauwelaert, de Heeren Vande Vyvere, Moyer- 
soen, Helleputte en Poullet

Provincie Limburg het verre afgelegen hoekje 
van Belgie, dat binnen eenigen tijd zeer be
langrijk zal worden, onder opzicht van het
uitgraven zijner rijke koolmijnen. Verders 
handelt de Eerw. spreker over de re;hten der 
Vlamingen. Vlaanderen moet Vlaamsch maar 
ook Katholiek blijven.

Spreker eindigde met te zeggen, wij moeten 
en zullen zegevieren, omdat onze zaak een
heilige zaak is van recht en gerechtigheid.

M. Van Cauwelaert brengt hulde aan Mgr 
Rutten, bisschop van Luik, Senator Broeckx, 
enz Verders valt hij uit tegen de vijanden 
der Vlamingen die hun alle slach van verwijt- 
sels doen om hen opzettelijk te verwarren met 
de extreministen.

Op het herhaald aandringen spreekt M. 
Poullet eenige woorden. Hij zegt met herte en 
ziel de Vlaamsche zaak genegen te zijn, brengt 
hulde aan de Heeren Vande Vyvere, Van Cau
welaert en Van de Perre.

Om 7 ure ’s avonds vergaderden de congres
leden samen, en een banket wierd opgediend 
De Harmonie van ’tVolk luisterde het feest 
op met een puik muziekconcert.

Derde Dag
De derde kongresdag wierd besteed aan den 

landbouwbond, de middenstand, de vlaamsche 
belangen, de bestrijding der zedeloosheid, de 
vrouwenbonden, enz.

Advokaat Vandevelde spreekt over ’t gene de 
boerenbond van Leuven gedaan heeft voor de 
Verwoeste Gewesten van West-Vlaanderen, 
over de ontwikkeling der landbouwers in zaken 
van hun bedrijf enz. de verdediging hunner 
belangen, en hun Apolitieke ontvoogding.

M. Pierrart van Geeraardsbergen spreekt over 
het inrichten van ’t krediet ten voordeele der 
middenstandskassen en vraagt dat wetsontwerpen 
ten voordeele der kleine burgerij die reeds jaren 
lang slapen in de Kartons van onze wetgevende 
Kamer zouden besproken en gestemd worden.

M. De Bruyne spreekt over ’t geboortecijfer 
van Vlaanderen en ’t Walenland, bij de V l a m in 
gen is het van 27 en bij de walen 18, voor 
de echtscheidingen is het ’t zelfde geval. Bij 
de Vlaming zijn zij van veel minder getal als 
bij de walen. Spreker handelt ook over de 
familien met veel kinderen waarvan de besturen 
zouden moeten in tusschen komen om die fa
milien op te helpen Over de bescherming der 
Kinsheid, enz.

M. Nolf Senator en Burgemeester van Mer- 
xem spreekt over de plichten der gemeente
raadsleden in onze Vlaamsche gewesten om 
overal en in alles onze Vlaamsche taal en zeden 
zooveel mogelijk te steunen en aan te moedigen.

Om 5 ure had de slotvergadering plaats 
M. Van Cauwelaert bedanl-te al de aanwezigen 
en zei dat dit 3e Kongres vr-n den Vlaamschen 
Katholieken Landsbond om ter best gelukt was. 
Hij dankt nogmaals al deze die er deel aan 
namen, alsook bijzonderlijk de Heeren verslag
gevers. en zei dat al die merkweerdige ver 
slagen zouden in druk gegeven worden en de 
Kongresleden toegezonden worden.

De vergadering ging uiteen al den Vlaamschen 
Leeuw zingende.

Voor let Moi t  jeugd.
I
! Z. D. Hoogw. Mgr. de Bisschop van Gent 

heeft een schrijven gericht tot de geestelijk
heid van zijn bisdom nopens de opleiding 
der kristene jeugd.

Monseigneur de Bisschop zegt :
Eens de school verlaten, ontsnapt ons een 

groot deel der jeugd.
Voor de jeugd van 14 tot 20 jaar dient 

vooral gezorgd, jeugdinrichtingen moeten in 
’t leven geroepen worden waar er geen bestaan ; 
tot grooteren bloei gebracht waar zij bestaan.

De Zondagscholen zijn meest onvoldoende : 
op de eerste plaats komen dan de patronaten.

In alle steden zijn zij noodig. Zij dienen 
zoo ingericht dat zij niet enkel een beschermd 
maar ook een opvoedend karakter hebben. 
Daarom stichte men in den schoot van ’t pa 
tronaat een studiekring ; een tooneelbond kan 
ook groote diensten bewijzen vooral om het 
patronaat aantrekkelijker te maken.

In nijverheidsgemeenten, ook in gemeenten 
in nabijheid der steden moet er ernstig aan 
het stichten van patronaten gedacht worden. 
Het feit dat vele jongelingen te zeer verwijderd 
zijn van het centrum, is geene voldoende reden 
om deze van het centrum aan hun lot over te laten. 
Een goed patronaat heeft daarom niet het 
overgroot getal jongelingen noodig.

De vijand neemt vooral zijn toevlucht tot het 
sport om de jeugd tot zich te trekken. Bijna 
overal tracht hij door dat middel binnen te 
dringen.

Dat middel mag ook door ons niet verwaar
loosd worden. Ook zal men eene bijzondere 
aandacht wijden aan turnafdeeling, schouting, 
football, ’t Zijn zoovele inrichtingen die op
i' I- ~ i.* ~i — - « - - *•
patronaat, hetzij afzonderlijk kunnen dienen 
om de jeugd te redden.

In het patronaat zorge men eenige verkleefde 
medewerkers te hebben. Deze worden genomen 
onder de meer ontwikkelde, voorbeeldige jon
gelingen.

Op elke parochie moet het Werk der Re
krutenopleiding bestaan

De leekenactie dient meer 
breid te worden.

De priester kan niet alles 
trachte hij zich te omringen 
leeke medewerkers

De werken van de jeugd die de bisschop 
van Gent zoo dringend aanbeveelt bestaan hier 
sedert omtrent 75 jaren. Na den oorlog heeft 
E. H. De Baecker, bestuurder der Jongelingen- 
Congregatie, ze wederom heringericht, doch 
op meer moderne wijze, ingevolge de omstan
digheden des tijds.

Benevens eene bloeiende Congregatie, turn
afdeeling, enz. heeft men ook een rekruten
opleiding tot stand gebracht, De jongelingen 
ontvangen er onderrichtingen die hun later in 
’t soldatenleven van groot nut en voordeel zijn. 
Deze die de lessen gevolgd hebben, en dan 
naar de soldaten gegaan zijn weten er best 
over te spreken.

en meer uitge-

alleen. Daarom 
van verkleefde

De Engelsche Maarschalk Wilson Yermoord.
Donderdag morgen, 22 Juni, werd nabij zijne 

woning, te Londen, Veldmaarschalk Wilson 
vermoord door twee gewezen soldaten waarvan de 
eene, O ’Brien een houten befin had. Maarschalk 
Wilson was een grooten vriend van Generaal 
Foch, en was in zeer hoog aanzien bij de ge
allieerde legers. Sir Wilson had evenals andere 
leden van het Parlement, dreigbrieven ontvangen 
van Sinn-Feiners. De Maarschalk is geboren 
in Ierland in 1864. Den aanslag op het leven 
van Sir Wilson had plaats, toen hij terugkwam 
van eene militaire plechtigheid ter gelegenheid 
van het oprichten van een gedenkmaal voor 
de gesneuvelde soldaten. Zijn auto hield stil 
voor de deur zijner woning ; hij had nauwe
lijks eenige stappen gedaan, toen hij door 
twee kerels met den revolver in de hand eenige 
schoten kreeg. De moordenaars zijn weggevlucht 
bedreigende alwie hen dierven achtervolgen. 
Verschillige politieagenten wierden getroffen 
door hun geschut.

De dood van Maarschalk Wilson heeft groote 
ontroering in Engeland veroorzaakt bijzonder
lijk bij de Ulsterpartij.

Toen Sir James Graig de dood van Wilson 
in het Parlement van den Ulster aankondigde, 
zei hij : De Maarschalk heeft zijn leven voor 
den Ulster gegeven.

Maarschalk Foch heeft aan de familie van 
Wilson een telegram van rouwbeklag gezonden, 
evenals Millerand, Poincarré, Koning Albert, enz.

De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft 
nu in ’t Engelsch Lagerhuis kenbaar gemaakt 
dat de moordenaars van Veldmaarschalk Wilson 
geen Ieren zijn, maar wel personen wonende 
te Londen, en gewezen soldaten van ’t Engelsch 

leger.
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Moord op Walther Rathenau
de Duitsche M inister van Buitenlandsche zaken.

Walther Rathenau wierd verleden Zaterdag 
morgen rond 10.45 vermoord op den hoek der 
Koninklijke plaats. Een auto waarin de moor
denaars zaten volgde deze van den minister. 
Op zeker oogenblik hebben zij op hem eenige 
revolverschoten gelost die hem het leven ge
kost hebben. De moordenaars hebben ontsnapt. 
De moord van M. Rathenau verwekte hevige 
ontroering in den Reichsdag. De nationalistische

partij wordt beschuldigd er de oorzaak van te 
zijn. De Voorzitter van den Reichsdag von 
Loeb heeft die laffe moord geschandvlekt. Ik 
ben overtuigd, zoo zei hij, dat de moordenaars 
medeplichtigen hebben en zich achter een vol
ledige organisatie bevinden die hen beschermd 
en betaald.

Die moord ware niet gepleegd geweest zonder 
de gewetenlooze aanhitsingen tegen de mannen 
die aan het hoofd der regeering staan.

Rathenau had dreigbrieven ontvangen evenals 
de Kanselier Wirth. De regeering heeft de Staat 
van beleg doen uitroepen te Berlijn ; zij heeft 
eene premie van een miljoen mark uitgeloofd 
aan wie de moordenaars van Rathenau kan 
doer, ontdekken Rathenau is bijna 70 jaar oud. 
Het was een wakkere man die aan ’t hoofd 
stond van zeer belangrijke elektriciteitsinrich- 
tingen, onder andere deze van ’t Algemeen 
Electriciteits geselschaft A. E. G. Onder de 
leiders van het huidige Duitschland was hij 
om zijne hooge politieke gaven zeer in aanzien.

Hij wierd beschuldigd van binst den oorlog 
hier en in ’t Noorden van Frankrijk al de 
fabrieken geplunderd te hebben, de mekanieken in 
stukken te doen slaan en te vernielen. Men vreest 

ï ^ i t a r ^  R ü »  Reoubliek er?

De moordenaars aangehouden.
De politie van Berlijn deelt mede dat de 

moordaanslag op Rathenau is opgehelderd. De 
daders zijn ^gekend. Het zijn drie leden van 
het militair genootschap Consul, en gewezen 
leden der legerafdeeling Ehrardt. Een aantal 
hunner medeplichtigen zijn aangehouden.

Een geheimzinnige misdaad 

te Capellen bij Antwerpen.

Donderdag der verledene week kwam Mr en 
Î M me Steinman per auto van Antwerpen naar 

hun villa te Cappellen. Het was rond midder
nacht toen zij op hun buitengoed kwamen aan
gereden. Madame ging seffens naar hare kamer 

' en M. Steinmann stak den auto in de garage. 
Almeteens weerklonken revolverschoten en M. 
Steinman wierd getroffen en vluchtte ’t huis 
binnen. Hij wilde zelve zijn geweer nemen en 
schieten naar zijne aanranders. Seffens kwam 
het persooneel des huizes toegeloopen en M. 
Steinmann wierd naar ’t hospitaal van van 
St Camillius overgebracht. Het Parket kwam 
’s anderendaags onderzoek doen De verklaringen 
van Mme Steinman en ’t persooneel, nopens dit 
drama, heeft ’t Parket doen besluiten tot de 
aanhouding van Madame zelve, alsook van 
zekeren Heer Vande Wauwere, zoon van een 
Notaris, met wien M me Steinman intieme be

trekkingen had.
M. Steinman staat in hoog aanzien in den 

handelswereld van Antwerpen. Hij heeft oorlogs
vrijwilliger geweest Madame Steinman is niet 
zoo gunstig gekend onder de bevolking. Het 
Parket heeft M. Steinman onderhoord en is 
van gedacht dat hij meer weet over ’t drama 
dan hij wel zegt om reden hij de eer zijner 
familie en zijne kinderen zooveel mogelijk wil 
sparen. Zijn toestand is altijd zeer bedenkelijk 
en men vreest een noodlottig einde. Het per
sooneel van den huize en den hovenier zijn al 
zeer verschillend in hun verklaringen. Toch zal 
er licht in de zaak komen Brieven ten huize 
van den heer Vande Wauwer en bij Mad. 
Steinman wierden aangeslagen. Huiszoekingen 
werden er gedaan en alle slach van inlichtingen 
gewonnen om die zaak op te helderen.

De Burgeroorlog in Ierland.
De Engelsche regeering heeft aan het lersch 

voorloopig bewind eene nota gericht waarin 
in klare en krachtdadige bewoording de Iersche 
regeering verzocht wordt maatregelen te nemen 
voor de ontbinding der onregelmatige organisatie.

De Iersche regeering heeft besloten kracht
dadig op te treden tegen de republikeinen 
extremisten die onder de leiding van Valera 
en O ’Corner eenen staat willen vormen in den 
staat. In Dublijn, Belfast en andere plaatse
lijkheden hebben groote gevechten plaats 
Verschillige dooden en veel gekwetsten zijn er 
van beide kanten, alsook brandstichtingen en 
moordadige aanslagen.



S m o k k e la r i j  van Oorlogswapens 
aan de Fransche grens.

De veiligheidsdienst van Rijssel, heeft eene 
erge zaak van smokkelarij van oorlogswapens 

■ï.; ontdekt.

Sedert eenige tijd werd aan de Fransch- 
Belgische grens vastgesteld, dat daar een 
overgroot getal — minstens 100 — auto-kamions, 
geladen met kalk, aankwamen.

Zulks verwekte argwaan ; eenige der auto- 
kamions werden onderzocht en onder het kalk 
lag eene overgroote hoeveelheid oorlogswapens, 
zooals geweren, Mausers, bajonetten enz. enz.

De auto-kamions kwamen uit Belgie en reden 
naar eene gemeente in de omstreken van 
Rijsel. Van daar werden de wapens met muil
ezels vervoerd naar Valentin, vanwaar zij naar 
de streken van Rouaan, Den Haver, Marseille, 
Bordeaux, Grenoble en andere centers van 
Frankrijk werden gestuurd.

De veiligheidsdienst van Rijsei heeft vastge
steld dat bij het vertrek van Valentin, minstens
20.000 kilos wapens werden gesmokkeld.

Een onderzoek is nu geopend te Rijssel, in 
het Noorden en in den omtrek van Kales, ten 
einde de afzenders dezer gesmokkelde wapens 
te ontdekken.

Ongetwijfeld moeten deze wapens dienen 
tot een Bolchevistischen staatsaanslag hier en 
in Frankrijk. De burgerlijke en militaire over
heid zal weldoen een waakzaam oog te openen 
op die opruiers. Volgens' nadere inlichtingen 
gingen die wapens naar Beyrouth in Syrie en 
waren voor de Bolchevische legers bestemd. 
Het schijnt dat zij te Luik gemaakt wierden. 
Men vermoed dat die wapensmokkel meer dan
2 jaren duurt.

M aeter bij Audenaerde. — Een vrouw heeft 
brand gesticht in haar eigen huis. ’t Is op
gebrand en de man die bezig was met kloefen 
te kappen moest seffens naarden zolder loopen 
om zijn geld te halen of het brande er ook 
in. Het was, zoo men zegt, een helleveeg van 
een wijf die reeds verschillige malen gezeid 
had ’t huis in brand te steken. De vrouw 
is er ten pulverend toe ingebrand.

Waereghem. —  Groote brand. —  Maandag 
is een grooten brand ontstaan bij M. Devos, 
handelaar in bloem, graan enz. De brand was 
zoo hevig dat de Pompiers van Harelbeke er 
zijn moeten tusschenkomen om het vuur te 
blusschen De schade is overgroot.

RETRAITEN.

Het Retraitenhuis voor mannen, Bestormstraat 
36 Gent, laat bij deze weten ^dat er zes gees
telijke afzonderingen (retraiten) zullen plaats 
hebben op de volgende datums : van 16 tot 
18 Juli Nationale feesten ; van 13 tot 15 Au
gustus O. L. V. halfoogst ; van 21 tot 23 Aug. 
(Kosters onderwijzers) ; 11 tot 13 Sept. (burgers);
7 tot 9 Oct. (mannen en jongelingen).

Al deze afzonderingen eindigen den namiddag 
van den derden dag. Behalve voor de leden 
« Vrienden van het H. Hart -, worden de 
verblijfkosten 5 fr. per dag gerekend.

“ — “ I—■——— UCZ.C gunstige
gelegenheid zult te baat nemen om eenige 
dagen aan de overweging uwer zielsbelangen 
te besteden.

Om er deel aan te nemen moet men ten 
laatste vijf dagen op voorhand de inschrijving 
zenden aan den E. H. Bestuurder van ’t Re
traitenhuis.

C. VAN ACKERE S. J.

S T A D S N I E U W S
Van wege het Gulden Sporen Komiteit ont

vangen wij’t volgende met verzoek van inlassching.

Gulden Sporenfeest — Iseghem.

Op Zondag 9 Juli te 10 uur : Hoogmis met 
gelegenheidssermoen in St Hiloniuskerk te 3 
ure Grootsche optocht door de verschillende 
maatschappijen van Stad. Aanspraak op de 
Zegeplaats ; te 6 ure Turnoefeningen door den 
lurnclub « De Roode Ster» Te 6 1/2 uur 
Concert op den koer der Congregatie

Te 8 1/2 ure Concert op de Groote Markt

( Op Dinsdag 11 Juli in den Schouwburg
Ons Gildenhuis ,, te 7 ure Liederavond ge

geven door verschillende maatschappijen van 
Iseghem en Emelghem.

De ingang is vrij voor iedereen.

—  Onze Oorlogsslachtoffers. — Binnen eenige 
weken zal de inhuldiging plaats hebben van 
het vaandel der VERMINKTEN.

Eenige ingezetenen van Stad achten het tot 
plicht deze slachtoffers van den oorlog het 
vaandel van hunnen bond te bezorgen. Daarom 
zal er een inschrijvingslijst geopend worden 
opdat ieder Iseghemnaar de gelegenheid hebbe 
hieraan mede te helpen.

Verdere bijzonderheden zullen naderhand be
kend gemaakt worden.

N am en s  het  S t e u n k o m it e it .

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

betaalt of koopt terug de SCHATKISTBONS OP

6 MAANDEN zonder kosten en zonder eenig 
verlies.

De Processie op de 

Parochie van ’t  Hert.
Verleden Zondag ging de Processie uit in 

volle orde en luister, maar ’t weer was niet 
aangenaam. Veel volk op gansch den doortocht. 
Huizen en straten waren schoon versierd.

Er waren eenige bijzondere nieuwigheden en 
’t naaste jaar als God beliefd zal er nog veel 
meer zijn. E. H. Onderpastoor en zijne mede
hulpen hebben grootsche plannen in ’t hoofd 
die zij dank de mildadigheid der ingezetenen 
van stad zullen trachten uit te voeren

De Processie van ’t H. Hert zal binnen eenige 
jaren bijna even prachtig en grootsch zijn als 
deze van Brugge.

Borstelmakersfeestdag.
Verleden Maandag hebben onze naarstige 

borstelmakers en Borstelmaaksters hun patroon
feest gevierd. In ’t Gildenhuis kwamen §de 
kristen gesyndikeerde werklieden samen en gingen 
stoetsgewijze met muziek aan ’t hoofd naar 
St Hiloniuskerk. Het was overheerlijk om te 
aanschouwen hoeveel leden het . Kristen Syn- 
dikaat van Iseghem telt.

Gansch den dag wierd in aangenaam verzet 
doorgebracht en in den namiddag gingen ook 
velen als gewoonte naar den Ommegang van 
Cachtem.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Roger Nollet, zv. Arthur en Augusta Van- 
steenkiste, Hondstr. 2 — Marcel Seynaeve, 
zv, Joseph en Maria Lecluyse, Wijngaardstr. 39.
— Laura Verbeke, dv. Ernest en Maria Deplae, 
Krekslstr. 110. — Roger Vermeersch, zv. Cyrillus 
en Maria Vanden Berghe, Mentenhoek, 358.

STERFGEVALLEN :

Albericus Debeyne, schoensnijder, 32 j. zv. 
Theophile en Maria Uyttenhove. — Maria 
Boone, huish. 55j. echt. Franciscus Quaegebeur.

HUWELIJKEN ■
Cyriel Vanbosseghem, landw. 43 j. en Maria 

Ramon, huish. 33 j- — Victor Vandermeulen, 
schoentn. 46 j. en Emma Vandeweghe huish.
51 j. — Petrus Horré borstelm. 27 j. en Emma 
Deprez, borstelm. 27 j.

B e r ic h t .
Samenwerkende Maatschappij 

De Iseghemsche Schoenmakers -  Iseghem.
Al de leden aandeelhebbers worden uitge- 

noodigd naar de ALG. VERGADERING op 
Zondag 16 Juli aanstaande om 9 ure voormiddag 
in het Gildenhuis.

DAGORDE :

1. Verslag Kommissarissen,
2. Goedkeuring Bilan,
3. Herkiezing Bestuurleden,
4. Mededeelingen

De Beheerraad.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels -- Impermeables 

voor Heeren, Damen en Kinders
V o o r  I J ï t m e i i  v a n  a f  - 4 S  F r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

In wolle Gabardine 3 8  Br.
TROUWE BEDIENING.

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

M A RK T PR IJZEN
nwH I nun—zxr ,.nnn.— nOTer, IK) tot 7Z

peerdeboonen, 75 tot 00 ; aardappelen, 55 à (50 
Boter 10,75-11.50 fr. de k ; eieren ’t stuk, 32-38 
koolzaadolie, 250 tot 000; liinzaadolie, 222 tot 
000 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 99 tot 
100; koolzaadkoeken, tot 50 ; lijnzaadkoeken 
(57 ; sodanitraat, 74.00 ; ammoniak, 85 00 
suikerij, OOOtot 00 ; duivenboonen. 107 tot 00 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

HUIS VAN VERTROUWEN.

Jos. Vanlandegbern-Bebaeghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden vour 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

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

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

Om reden van dubbel gebruik TE KOOP 
Stoommachien demi fixe Wolf. in werkingen 
zichtbaar in de Weverij Maes, Barbier en 
Verbrugge Meulebeke.

TE KOOP UIT TER HAND een zeer 
Goed EIKEN BEDDE m et ressort. Zich te be

vragen ten bureele van ’t blad.

Bij deze maak ik het publiek kenbaar dat 
ik mij als K leerm aker kom te vestigen in 
de Pelichystraat, 17.

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

JOSEPH D ’HONT.

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

Voor verdere inlichtingen ten bureele van 'l blad.

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

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

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

GEHEELE en HALVE GASTEN worden 
gevraagd voor

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

Goede Naaisters gevraagd bij MOYAERT- 

DEVOLDERE, Rousselarestraat. 6

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

Zich te wenden ten bureele van ’t blad.

Men VRAAGT M A N S W E R K E R S  
(ateke). Standvastig werk bij A. DENNEW ITH,, 
Feestw egelstraat, 257,; Th ie lt.

G e v r a i i f t c l  bij Emiel DECRU Nieuw
straat. Goede M etsers aan 3 fr. per uur.

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

Gevraagd voor BORöTELHOUTMAKERIJ 

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

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

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

GOEDE SCHOENMAKERS
voor eerste keus licht manswerk m et de steke

Gewaarborgd standvastig werk.

Bij deze maak ik het publiek kenbaar dat 

ik een WINKEL kom te openen in het huis 

der CINEMAZAAL PATRIA, Groote Markt, 4, 

van MANS en KINDERKOSTUIMEN alsook alle 

slach van WERKKLEEDEREN.
Hopende door mijne trouwe bediening 

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

Joseph DELANNOY-DEMEY.

Vooraleer ST00RS en kleine GORDIJNEN 
te koopen, vraagt de prijzen aan

JANSSENS Zusters,
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

Magazijn van KANTEN in alle Slach 
F ilet, Broduurwerk, W itgoed

H u is  S A B B E -M U L 1 E R
Vanden Bogaerdelaan, 13, ISEGHEM.

Postcheckrekening N° 39842.

Ik heb de eer het geacht publiek te berichten 
dat te beginnen van Zaterdag 1 Juli 1922, ik 
een magazijn zal openen van alle slach van 
kanten artikelen, zooals ameublementkant voor 
stoors en gordijnen in wit of geel garen, fijne 
cluny en picot voor witgoed ; alle soorten van 
motieven zooals hoeken, ronden, incrustaties, 
enz. voor het opmaken van een of ander werk, 
zakdoeken, kragen, hemdstukken en tafelstukken 
in fijn  Brugsch werk.

Ik beveel mij eveneens aan voor het opma-
nen van sivors - —■*-— —— —— —---

Daarbij zult g ij vinden eenen grooten en 
schoonen keus van mansartikelen, cravatten, 
cols, manchetten, hemden, enz., evenals fijne 
dameartikelen, alles van bezorgde hoedanigheid.

Gemeente Rumbeke — Eigen Heerd
Samenwerkende M aatschappij voor het bouwen 

van goedkoope woningen te Rumbeke.

I H E R A A N B E S T E D I N G
van 5 W OONHUIZEN te Rumbeke,

Rousselarestraat, bij den Groenen Herder
Bestek : 87.513.91 Fr.

2 A A N B E S T E D I N G
van 6 W OONHUIZEN, te Rumbeke-Beythem, 
Kortewagenstraat, tegen de Oude Melkerij, 
dicht bij Beythem statie.

Bestek : 98.423 72 Fr.

De aanbiedingen op zegel moeten verzonden zijn 
per aanbevolen brief met de melding op buitensten 
omslag « Heraanbesteding Rumbeke Groenen Herder » 
of « aanbesteding Rumbeke-Beythem Kortewagen
straat » aan het adres van den H e e r N o taris  Devos, 
voorzitter der Maatschappij Eigen H eerd te Rumbeke 
en toegekomen zijn daags voor de opening der 
aanbiedingsbrieven.

Deze opening zal plaats hebben voor de heraan
besteding «.Groenen Herder « op Woensdag 12 
Juli 1 9 2 2  en aanbesteding Kortewagenstraat op 
Woensdag 19 Juli 1 9 2 2 , telkens om 10 ure voor
middag, ten gemeentehuize te Rumbeke.

Plans, bestekken en lastenboeken liggen ter in
zage ten bureele der maatschappij, Hoogstraat '3 
Rumbeke, alle werkdagen van 8 tot 4 ure.

Bestekken en lastenboek zijn te verkrijgen aan 
10 Fr. de reeks, zij moeten teruggebracht worden 
voor li Juli 1922

Inlichtingen ten bureele en bij den Bouwmeester 
Heer Georges Van Kerckhoven, II, Rue des trois 
ponts, Auderghem.

OPENBARE VERKOOPING 

van een schoon onlangs nieuwgebouwd

WOONHUIS n e l Poort 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. — Schoon groot Woonhuis met poort 

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

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

DERDE ZITDAG :
TOESLAG op Vrijdag 14 Juli om 3 ure te 

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

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.
De koopers worden vriendelijk verzocht zich te 

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

OPENBARE VERKOOPING 
van een

Woonhuis met Land
gelegen te ISEGHEM, Lendeledestraat.

De Notaris L e  C o r b e s i e r  verblijvende 
te Iseghem, zal openbaarlijk verkoopen, het volgend 
onroerend goed ;

STAD ISEGHEM.
Eerste Koop. — Een perceel BOUWGROND, 

groot 09 a- 48 ca. gelegen langs de Lendeledestraat, 
gekend op het kadaster Sektie B, deel van nummer 
370a, palende noord koop 2, oost met eene breedte 
van 14.03 m. de Lendeledestraat, zuid M. Jos. Van- 
haverbeke en west M- de Baron Gillès de Pélichy 
met eene breedte langs achter van 10.38 m.

Tweede Koop. — Een perceel BOUWGROND, 
groot 08 a. 19 ca. gelegen langs de Lendeledestraat, 
gekend op het kadaster Sektie B, deel van nummer 
370a, palende noord koop 3, oost met een voorhoofd 
van 14 o3 m. de Lendeledestraat. zuid koop 1 en 
west M. de Baron Gillès de Pélichy met eene breedte 
langs achter van io.38 m.

Derde Koop. — Een perceel BOUWGROND, 
groot 06 a. 99 ca. gelegen langs de Lendeledestraat, 
gekend op het kadaster Sektie B, deel van nummer 
370a, palende noord koop 4 en op gemeene haag 
koop 5, oost met een voorhoofd van 14.03 m. de 
Lendeledestraat. zuid koop 2 en west M. de Baron 
Gilles de Pélichy met een breedte langs achter 
van 10.38 m.

Vierde Koop. — Een perceel BOUWLAND, 
groot o3 a. 17 ca. gekend op het kadaster Sektie B, 
deel van nummer 370a, palende noord Juf. Hélène 
Parmentier, oost op gemeene haag koop 5. zuid koop 
drie en west Juf. Hélène Parmentier, voornoemd.

Vijfde en laatste Koop. — Een WOONHUIS met 
afhangen en erf, staande en gelegen langs de Len
deledestraat, samen groot o5 a. 68 ca. gekend op 
het kadaster Sektie B, nummer 371b en deel van 
nummer 370a, palende noord Juf. Hélène Parmen
tier voornoemd, oost de Lendeledestraat. zuid op 
emeene haag koop 3 en west op gemeene haag 
oop 4 .
Deze 5 Koopen maken eenen eigendom uit samen 

groot 33 a. 5i ca. VRIJ VAN GEBRUIK.

Zitdagen :
IN S T E L  op Donderdag 13 Juli 1 9 2 2 ,
TO E S LA G  op Donderdag 2 7  Juli 1 9 2 2 ,

telkens om 3 ure namiddag, in de herberg DEN 
AREND, bij Allard L’Herminez, Rousselarestraat 
te Iseghem.
1/2 0/0 Instelpenning —Voorbehoud van samenvoeging.

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

Openbare Verkooping
van

Vier W O O N H U I Z E N
E N  L A N D  

te CACHTEM, Wijk rtlanegeschijn

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

GEMEENTE CACHTEM:
Koop I. — Een HUIS met medegaande land groot 

23 a. 56 ca. gekend ten kadaster sectie B nummer 
319b en deel van 3i6b.

Koop II. — Een HUIS met medegaande land, 
groot 23 a. 56 ca. gekend ten kadaster sektie B 
nr 3igc en deel van nr 3i6b.

KÓÓP III — Fen HUIS met medegaande land, 
groot 18 a. 17 ca. gekend ten kadaster sektie B, 
nrs 327a, 32ód en deel van 328c.

Koop IV. Een HUIS met medegaande land, groot
17 a. 75 ca. gekend ten kadaster sektie B. nr 328d 
en deel van nr 328c.

Koop V. Eene partij ZAAILAND, groot 14 a. 

81 ca gekend ten kadaster sektie B deel van nr 
328 c.

Koop VI. — Eene partij ZAAILAND, groot 23 a. 
78 ca. gekend ten kadaster sektie B. nr 329- 

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

1/2 0/0 Instelpenning.

ZITTINGEN :
INSTEL op Woensdag 12 Juli 1922
TOESLAG op Woensdag 26 Juli 1922 telkens 

om 2 ure namiddag te Iseghem ter herberg 
Het Paradijs, bewoond door de Wed. van 
Heer Paul Dumóulin.

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

Openbare Verkooping
van

Drie W O O N H U I Z E N
met ieder een achterhuisje 

te ISEGHEM, Meenenstraat.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen.

STAD ISEGHEM.
Koop I. — Een WOONHUIS, zijnde de herberg 

St Jan met afhankelijkheden en medegaande huisje, 
groot g5 centa. gekend ten kadaster Sectie A, deelen 
van ns 55im en 55ie en nr 55ii. De herberg be
woond door Emile Naert mits 18 fr. te maande 
en het achterhuisje door Jules Neyrinck .aan 7 fr. 
te maande-

Koop II. — Een WOONHUIS met afhankelijk- • 
heden en medegaande huisje, groot 95 centa ge
kend ten kadaster Sectie A, deelen van nrs 55im 
en 55id en nr 55ih. Het groot huis bewoond door 
Florent Maelfait. mits i3 fr. te maande en 't klein 
huisje door Adolf Kesteloot mits 7 te maande.

Koop III. — Een WOONHUIS met afhankelijk
heden en een medegaande huisje, groot 1 a. i5 ca. 
gekend ten kadaster Sektie A, deelen van nummers 
55im en nr 55ih. Het groot huis bewoond door 
Joseph D'hondt mits i3 fr. te maande en ’t klein 
huisje door Maria Kerckhof mits 6 fr. te maande.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden 
1/2 0/0 Instelpenning.

ZITTING EN:
INSTEL op Woensdag 19 Juli 1922

TOESLAG op Woensdag 20ogst 1922, telkens 
om 3 ure namiddag, te Emelghem-Dam ter 
herberg Het Hof van Commerce, bewoond door 
Emile Vermaete.

De koopers worden verzocht zich te voorzien 
van hun trouwboekje of van een uittreksel hunner 
geboorteakt.

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



O P E N  BA R E  V E R K O O P IN G  
van

DRI E HOF STEDEN
H U IZE N  en LANDED

te ISEGHEM, CACHTEM, ARDOYE 
en INGELM UNSTER.

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

Gemeente GHELUWE

1) Een H O F S T E D E K  EN
nieuw gebouwd sedert den oorlog

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

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

Gemeente DADIZEELE

‘2) Een RENTENIERSHUIS
met Suikerijast en Magazijn, met Hof

groot 18 a. 96 ca. Zijnde het sterfhuis van Heer Victor 
Ingelbeen.

5) Een WOONHUIS
met medegaande land

groot 54 a. 50 ca. Gebruikt zonder pachtrecht door 
Oscar Deceuninck en gelegen in de Kasteelstraat.

Een half ten honderd INSTELPENNING te winnen.

Studien van de Notarissen Vander Stichele 
te Gulleghen en Mussely te Ledeghem.

VENDITIE VAN

V ruch ten  te Velde
Op MAANDAG 17 Juli aanstaande ten verzoeke 

en ten hove van Heer Alfred DECRUYNAER- 
DELVAEL te Rolleghem-Capelle, wijk Geusche 
Smisse van :

4 hektaren VLAS, 3 hectaren ROGGE, 3 hectaren 
TARWE en 4 hectaren SUIKERIJEN.

Ruchtbaarheid — Komptante betaling.

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

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

aan de Boschmolens, bewoond door M. Cyrille 
Jonckheere mits i5oo fr. tot 3o Sept. 1925.

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

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

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

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

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

II« DEEL -  CACHTEM.
1. (Koopen 1 . 2» 3) hofstede 2 h. i5 a. 65 ca. be

woond door Pieter Verheile, mits 520 fr. tot x Oct. 
1922.

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

gebruikt door Leonard Vanneste-Decoster zonder 
pacht.

3. (Koopen 5, 6, 7 . en 8) Hofstedeken en 2 h. 
35 a. en 79 ca. gebruikt door Lammertyn, mits 
5oo fr. ’s jaars tot 1 October 1922.

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

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

Samenvoegingen. 

Z IT D A G E N  :
IN S T E L  : M aandag 10 Juli 1 9 2 2 ,
TO ES LA G  ; M aandag 2 4  Juli 1322 , in het

Gasthof « PATRIA » Noordstraat te Rousselare 
om 2 ure namiddag ten overstaan van de heeren 
Vrederechter en Greffier van ’t Kanton Rousselare.

Studie van den Notaris

M U S S E L Y  van L E D E G H E M

WOONHUIZEN
BOUWGROND, een perceel MEERSCH

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

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

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

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

Gebruikt door Joseph Carton, zonder pachtvoor- 
waarde.

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

Gebruikt door M. Beauprez zonder g eschreven pacht.
KOOP DRIE. — Een Woonhuis gestaan en ge

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

Gebruikt door Petrus Pattyn, zonder geschreven 
pacht.

KOOP VIER. — Eexx Woonhuis gestaan en ge
legen als voren, palende overigens, oost koop drie, 
zuid Albert D’Hondt voornoemd en west Joseph 
Maertens te Oyghem. Bekend bij kadaster Wijk A, 
nummer gi8(| groot 70 vm.

Gebruikt door Petrus Vergote zonder geschreven 
pacht.

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

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

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

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

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

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

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

Gebruikt door Constant Vanneste zonder geschre
ven pachtvoorwaarde.

Met gewin van 1/20/0 INSTELPENNING, 
Zitdagen.

TO ES LA G  op Woensdag 12 Juli 1 9 2 2 , telkens
om 3u. namiddag ter afspanning « DE RAPPELLE » 
bewoond door Emiel De Bruyne Statieplaats te 
Ingelmunster.

Kantoor van den Notaris 

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

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

Venditie van de volgende

Sterke Oogstvruchten
2 hectaren 70aren ROGGE. —  1 hectare 10 

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

TE K O O P bij BOURGEOIS, Gebroeders 

Emelghem, een Gaz of Benzinemoteur 5 H. P.

CREDIT FONCIER D’flNVERS
H U L P H U IS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M .

6  0 0 0 . 0 0 0— Kapitaal 

8 Spaarkas :
1° op zicht / 4.00 •/’
2° op termijn van een jaar 4.50«/’
Langer termijn volgens overeenkomst.

Naamlooze Maatschappij

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.00 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.35 %
3 op driemaandelijksche rekeningen 3.50 °/0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 3.75 °/0 
4n op jaarliiksche rekeningen 4.25 °/0

AANKOOP en VERKOOP yan Fransch, Sngelsch en Âmerikaansch 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 SCHOTTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef SPINCEM AILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem

50 BORSTELTREKKINGEN
worden gevraagd, Waverschen Steenweg, 1288, 
AUDERGHEM bi] Brussel. Zeer goed loon en 
logement. Schrijven adres hierboven. Goede 
getuigschriften.

Een bekwame Bediende
wordt gevraagd, kennende de Engelsche taal 
en wat rekendienst, voor lijnu aadfabriek, 
Rousselare. Voor verdere inlichtingen ten bureele 
van ’t blad.

liOKKMW KKEIIIJ 

STEENDRUKKERIJ 

PAPIERHANDEL

_  ^  - .

-- -—>, -V i ' .' • '.Ni;*.-'1.-” i

Gedurende 8 jaren leed ik aan rugpijn
Mijnheer Boite Adhémar, Oude weg van Doornijk, Irchonwelz bij 

V th, schrijft ons :

« Sedert acht jaren had ik pijnen in den rug ,en somtijds was ik 
verplicht t’huis te blijven zoodanig ik leed. Na drie vierden van een 
fleschje genomen te hebben ben ik gansch genezen, de slaaploosheid 
verdwenen en ik werk van ’s morgens tot ’s avonds zonder de minste 
pijnen te gevoelen. Ik  dank U omdat gij mij van die schrikkelijke pijnen 
verlost hebt. >

Het getuigschrift verschaft door Mijnheer Boîte Adhémar is een 
zinnebeeldig bewijs van hetgeen er gezegd wordt van het genezen 
vermogen der Pillen De W itt. Dien man heeft gedurig een omloop 
van 8 jaren ernstig gel ij d t en somtijds was hij verplicht t’huis te 
blijven door zijne hevige pijnen. De Pillen De W itt hebben hem gene
zen. Hij werkt dagelijks en voelt geen enkel pijn meer waarvan-hij 
voortijds leedt. De Pillen De W itt brengen aanstonds hunne uitwer
kingen voort, de drie vierden van een fleschje waren voldoende om deze 
man te genezen.

Indien gij onmiddelijk uitslagen witt hebben, neemt

De Bnsscbere-Bonte
Rousselarestraat, 97

Oud huis J. DOOMS 

Gesticht in 18 7 0

N I E R  &  B L A A S  P I L L E N
De Beste Remedie in de Wereld voor

Rheumatiek, 
Heup Jicht, 
Lenden Jicht, 
Zwakke Rug,

Blaasontsteking. 
Steen in de B lau , 
Graveel,
Jicht,

Rugpijn, 
Vermoeidheid, 
Meeste vormen van 
Blaas Aandoening

en

BUREEL-

SCHOOLGERIEF

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

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

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

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

Pracht- en gewoon werk 

Affichen met plans

voor verkoopingen 

Programma’s voor feesten 

Facturen, Memorandums 

Hoofden van brieven 

Enveloppen, Trouwbrieven 

Rouwbrieven, Doodsanctjes 

Alle slach van Etiquetten 

voor Wijnen, Likeuren, Chocolat. 

Suikerij, Tabak, enz.

Fabriek van PAPIEREN ZAKKEN

Gepreste Cimentbuizen op alle wijden 

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

I  Amand Denys-floehepied
Dweersstraat, 17, IS E G H E M

CAISSE COMMERCIALE D E  ROULERS
Voorheen : Bank G. D E  L A E R E &  G° Naamlooze Maatschappij

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

Hoofdzetel te ROUSSELARE
Telephoon N° 1 en N° 25Ö

^ O E n S T T S C J K C ^ F F E l s r  :

ISEGHEM Tel. n° 6. YPER Tel. n° 98

BRUSSEL N° 35 Kunstlaan Tel. N° 30.626

A L J L E  B A N K V E H H I C H T I J S T G E N
Depot rekeDing op zicht en op termijn Rekeningen 41/2 ° /o  op ö jaar zuiver van lasten

VERHURING van Brandkasten (Coffres-forts) alle grootte
«hwatBO sfeKussmMMnnaff

AANSTAANDE OPENING van een AGENTSCHAP te KOMEN (Comines)

VERW ARMINGSTOESTELLEN voor BUIZEN en FABRIEKEN
A l l e  s l a c h  v a n  b u i z e n  A u t o  g e n e - S o u d u r e

N STELL ATI EN BADEN EN STORTBADEN

Werkhaizeo DELiCOURT, 44, Zaidlaan, Brussel
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J .  V a n l a n d e g h e m - B e h a e g h e
Groote Markt, ISEGHKM.

A L L É É N  verkoop van  de 

bekende G O RSET S  m erk

HDB
Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle eoneurentie.

B
,
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■ X ' • 
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Gr. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

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

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

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

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

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zijuen huize sprekelijk en heeft noch zo- n 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Noordstraat. Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking

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

werken in eerste of tweede ploeg.

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.

Het Kindje Verzwakte Totdat Het, Bijna 
Een Klein Geraamte Geworden Was.

Door de Dr. C a sse ll’s  Tabletten genezen.
Mevrouw Florrie Shadlock, Mill-lane, Morton, 

Gainsborough, zegt: “ Geene genoege woorden 
kan ik vinden om m ijne  dankbaarkeid a.an den 
Dokter Cassell’s u it te drukken. Dank aan 
zijne tabletten heeft h ij liet leven van m ijn  
kindje gered. Z ij kreeg hare eerste tanden 
toen ze dertien maanden ou.d was en vanaf dn 
oogenblik verloor zij hare gezondheid; zij wierd 
zwak en ziekelijk, had  geen eetlust meer en 
vermagerde b ij eiken uag meer en meer 
Bovendien had zij eene darmonsteking die '■ 
weldra een beraamte van maakte. Z ij ha”! do 
kracht niet meer neder te zitten, gansche dagei. 
moest ze» liggen, zelfs om haar te dragen. Zet-: 
d ikw ijls had ze verschrikkelijke p ijnen en da; 
begon ze te kermen.

“ A lle handelingen dien ik ze deed volge: 
giaven geenen uitslag. Doch b ij het lezen een tv 
advertentie der Dr. Cassell’s Tabletten beproefd» 
ik ze voor m ijn  k indje en ik zegen den dag os 
de welke ik zulke deed. Eenige tijd nad e 

ook Wêï olgde ik de handelingen en de i u it.'1. ' 
i'nsctj-c ~nezen en een lief klein misje geworden i~

bevond ik eene verbetening,
is dat iiasie betten y -neei c.t g

P R I J S  3  F R  E N  
7 .5 0 F R .

( h e t  g r o o t  
model bevat 
drie m a a l het 
kleine^ V e r  
kocht door de 
apotheken i n 
alle wereldde*^ 
len. V raag de 
Dr. C a s  sell’s 
T a b  letten en 
weigerd a * 1 e 
nam ak ing .

r . C a s
Tabletten

Te koop te 

VERHAMME

U n iv e r s e e l  f a m i l i e  g e n e e s m id d e l  U o e n  :

zenu waf m a ttin g  Slapeloosheid H artklopp in ge n 
Zenuw zw akheid Bloedgebrek Leuensafmaftisig 
ie n u w o n ste k in g  8lechte rpi)mr<Mi'.ii*Zenuw3chtighs;tl 
Neurasthenie U itp u tt in g  Nierenziekte

B i jz o n d e r s  a a n b e v o le n  a a n  d e  v o e d e n d e  m o e d e r s  e n  a a n  
d e  p e r s o n e n  d ie  d e  k r i t i s c h e  t i j d v a k k e n  v a n  h e t  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 s l a n t l  
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 ro o »  Her»- n ■

M aiso n  l-ouis S a n d e r » ,  22, R u e  de la Glacière, B russe l.

Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat 

Marktstraat, 13 ; W YFFELS, Brugstraat, 53.

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

bij h«t slapen 

gaan en gp. zult 
bemerken hoe 
goed ge slapen 
zu lt: vervolgd
en ge zu lt wel 

dra d t r reu ge!« 
kennen kraefct 
en gezondhei.i 

te bezitten
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K iekenkw eekers , Landbouw ers
In geval van ziekte bij uwe leghennen of kiekens vraagt de

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

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

Tegen pokken : ARSYL0L, fr. 2.50 en 5.00 de flesch.

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

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

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

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor DELCR0IX en E D M .  M O R E L .  

van nu af te raadplegen : i den Dinsdag en Woensdag van iedere week bij M. P ierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

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 onderlP'ler en belast zich met 
allerhande Herstellingen

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden

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

Ook te bekomen de Caoutchou zolen Wellcome 
Alles in ’t groot en ’t klein bij

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

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
B r u g s t r a a t  2 5 .  IS E G H E M .

Verkoop vaii alle slach van kleederstoffen aan 
zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
coupons en andere oliegoederen.

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

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  Gezusters
Kortrijkstraat, t’4, ISEGHEM.

J  a v a  S t e r k  — D u b b e l  S te r k  

"W e s tm in s te r  S t o u t  

S o h o th - a le  — P*âle-ale.

V  e r l c o o p  v a n  W i j n e n

HANDEL in KOLEN.

Rumatieklijders! 

LIJDT NIET MEE

*Cfl
oar

Ui
O
O

E L I X I R  - o n
P h il ip p ^

le n ee it

i

J I C H T

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

D e  ELIXIR PHILIPP A R T  \
verzakend U do mnollo 
en volkomendo genezing

A LG EM E EN  D EP O T VOOR B ELG IË  :

268 , d ’A v r o y l» * n ,  L U IK  

n  l i  ilU  |oail» ipothtkm .

J O S E P H  J S T A E F L T

Groote Markt, IQ, 
z z I S E G H E M .  ; :

Depot van  a lle  s la c h  van  M ach ie n o lië n

SPECIALITEIT VAN 

Oliën voor Autos en Wotocycletten 
WAGENVET, enz.

HUIS VAN VERTROUWEN.

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

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

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

i Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
j 48 uren. Mijne groote ondervinding gesteund cp 
j zeer uitgebreide kennissen van optiek stellen mij in 

staat aan de verschillige gezichten, brillen te geven 
die hunne oogtm goed passen en eenen voordeeligen 

I invloed uit oefenen op de oogen!

Ij Let dus goed op gij die wilt eenen goeden bril 
ĵ  ebb'-n en wend u in volle vertrouwen ten n ijnen 

uize.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach yan MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONW OL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEQRAS,

aan de voordeeligste prijzen.

S P O E D IG E  E N  T R O U W E  B E D IE N IN G  

In 't groot en in ’t klein 
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
^  P E U G H Y S T ^T .ia , | SEGHEM.
recht over bt UiloniusKerk

LA PLUS MODERNE

LA MEILLEURE

LA MOINS CHÈRE,

c ’e s t 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 intérieure, 4-5 places avec 
démarreur et écl. électrique et j amov.

fr 12850.00
Châssis ordinaire pour taxi et camionettes 

avec jantes amovibles. . . fr. 5.600 00 
Châssis camion Truck pour charge utile 

de 1250Kgr.monté sur gros pneus fr. 7175 00 
Tracteur Fordson........................ fr. 7550.00

AGENCE DIRECTE:

L’Electro-Mécanique
Rue des Horticulteurs, C0URTRAI

-------- Téléphone 506  ---------

Atelier de Réparation de toute marque
Tournage, Fraisage, 

Rectification, Soudure autogène, 

Réparations de Dynamos de voitures, 

Charge d’accumulateurs. Vulcanisation. 

ACHAT -  VENTE -  LOCATION 
Pneus, Huiles et Accessoires.

Le TRACTEUR FORDSON est l’idéal et le 
rêve de tous les Laboureurs consciencieux.

Dépôt régional d’Essence SINCO-GASOLINE.

Alb. VA N !N ESTE- VA N HOUTTK
Tafelhouder (Traiteur)

— Gentstraat 35, ISEGH-&M — 
Opvolger van ’t oud gekend huis 

V&nhontte-Neyrinck van Housselare 

Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 

GELEGEN HEIDSDINERS 

Matige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken 
Verhuring van Tafelservies.

E L K E N  V R I J D A G

S tokv isch  en M o luw e

ook Versehe Visch 

Dpooge en Ingelegde Haring

16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 
Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

H O U T  

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

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

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

Inlichtingen ten bureele v a n ’t blad

Om uit gemeenzaamheid te scheiden

Over te nemen 

eene Stoomborstelfabriek
(met Mekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor alle 
inlichtingen zich wenden tot den Heer A lo is  

TIMPERMAN, te Iseghem, of schrijven aonder 
de letters FAX, postliggende te Brugge.


