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Gisteren 21 Juli wierd door gansch Belgie het 
Nationaal feest gevierd, zijnde den 91 verjaardag 
der troonbeklimming van onzen Koning Leopold I. 
Ziehier hoe dit gebeurde volgens de geschiedschrijvers 
van dien tijd.

Den 4 Juni 1831 wierd Prins Leopold van Saxen 
Coburg tot koning der Belgen verheven.

Hij zou den koninklijken troon bekomen op 
voorwaarde hij de grondwet zou aanveerden door 
’t Nationaal Kongres vastgesteld.

Den 16 Juli 1831 verliet Leopold van Saxen 
Coburg de stad Londen en ontscheepte te Kales.

’s Anderendaags zette hij den voet op Belgischen 
grond. Hij werd aan de grenzen ontvangen en 
doorstapte de Vlaanders. Overal langs waar hij 
voorbij trok werd hij begroet en toegejuicht door 
’t volk.

Den dag zijner inhuldiging als koning, zijnde 
den 21 Juli 1831 wierd door eene prachtige zon 
begunstigd.

Om 1 1  ure verliet de koning het kasteel van 
Laeken en kwam de hoofdstad binnen langs 
de Laekensche poort :

Alvorens het Brusselsch grondgebied te betreden 
werd hem door den Heer llouppe, burgemeester, 
die zich aan ’t hoofd der geiueenteoverheid be
vond, de sleutels der stad aangeboden.

Te beginnen van aan de Laekensche poort tot aan 
de Koninklijke straat, waren al de wegen met 
groen en bloemen versierd.

Het Nationaal drijkleur wapperde aan alle vensters, 
een ontzaggelijke menigte uit alle gewesten des 
lands was naar Brussel gekomen om den koning 
to zien Het was 1 uur wanneer het hoofd van 
den stoet op de koninklijke plaats aankwam alwaar 
de iuhuldihing moest plaatshebben. Op hetoogen- 
blik dat de koning verscheen stonden de leden 
van het Congres op en begonnen samen met het 
volk hem toe te juichen. Aan al de vensters, balcons, 
op de daken der huizen, op de nabijstaande boomen, 
overal waren menschen te iien. Het geluid der 
klokken, het gerotïel der trommels, het hoornge
schal der soldaten en de losbranding der kanons, 
samen gemengd met het gejubel der overgroote 
volksmenigte, maakte op eenieder een zeer aan- 
doenlijken indruk.

De koning van zijn paard stijgende voor de 
trappen van de Kerk van St Jacob, beklom het 
verhoog, en nam plaats tusschen den Regent Baron 
Surlet de Chohier en den voorzitter van het Na
tionaal Kongres. Sire, sprak de Heer de Oerlach, 
voorzitter van ’t Kongres : W ij zijn op dit oogen- 
blik vereenigd om den eed te ontvangen aan den 
Koning voren geschreven te zweren alvorens bezit 
van den troon te nemen.

Daarna gaf den heer Surlet de Chohier regent, 
rekeniug van zijne tijdelijke volmacht. Hij eindigt 
zijne redevoering met deze woorden : Ik  heb den 
dageraad des heils voor m ijn land zien opklaren, 
ik heb genoeg geleefd!!! De heer Vilain XIIII, 
een der sekretarissen van ’t Kongres en afstammeling 
van het aloude geslacht der Vilains van Stavele, 
heer van het graafschap en Prinsdom van Isoghem, 
gaf lezing van den grondwet.

Vervolgens bood een andere sekretaris, den bee 
Nothomb de eedvoorschrijving aan.

Met eene krachtige en vaste stem, zegde Leopold I : 
« Ik  zmeer de Grondwet en de netten van het 
Belgische volk na te leven, de nationale onaf
hankelijkheid en de onschendbaarheid van het 
grondgebied te handhaven. »

Terwijl men het Proces-verbaal van deze plechtige 
akte teekende, schenen de toejuichingen geen 
einde te zullen nemen De troon wierd ontblood 
en de voorzitter zich tot den Koning keerende, 
zei : « Sire, neemt bezit van den troon >.

De Koning van op de hoogste trede, door de 
generalen en ministers omringd sprak eene trillende 
redevoering uit De laatste woorden van den koning 
brachten de geestvervoering der aanhoorders ten 
top door hunne toejuichingen. Daarna zette zich 
den stoet op weg naar het koninklijk paleis.

Könige dagen later den 12 Augusti deod Holland, 
die geweigerd had de voorstellen der mogendheden 
te aan veerden in zake scheiding met Belgie, en 
zonder eenige oorlogsverklaring of voorafgaande 
verwittiging, met zijn leger een inval in Belgie. 
Zij maakten hun meester van Turnhout, Diest, 
St Truiden en Hasselt De Belgen waren in twee 
legers verdeeld : het leger der Schelde en het 
leger var: de Maes.

De Koning stelde zich aan het hoofd van het 
leger der Schelde. De koning gebood aan generaal 
Daine die aan het hoofd vau het leger der Maes stond 
zijne troepen naar Aerschot te brengen, gelijk deze 
van het leger der Schelde De generaal weigerde. 
Eenige dagen later, werd de slag te Leuven gelevord. 
De Hollanders, veel meer in getal en beter gewapend 
wonnen den slag niettegenstaande de Belgen zeer 
moedig vochten. De koning had de hulp tan 
Frankrijk ingeroepen Den zelfden dag dat het 
Fransch leger in Brussel binnon trad verlieten 
de Hollanders zonder tegenstand ons land.

Deze nederlaag had een slechten indrnk ge
maakt. Den 14 Oct. 1831 wierd een nieuw voor

stel van vrede geteekend onder den naam van de 
vier en twintig artikels, opgemaakt Het eindigd 
dat. Belgie de Schelde niet vrij had, en een deel 
der Provinciën Limburg en Luxemburg verloos.

De Hollandsche troepen onder het bevel van 
generaal Chasse' bleven nog eenigen tijd nestelen 
rond Antwerpen tot dat zij dan ook eindelijk ons land 
verlieten.

De Konferentie

van  Den Haag.
De konferentie van Genua is onverrichterzake 

uiteengegaan, daar het onmogelijk bleek met 
de Russische afgeveerdigden t’akkoord te komen, 
die onaanneembare eischen stelden.

Rusland wilde ten eerste geene schuld bekennen 
en geene vergoeding toestaan voor de goederen 
van Franschen Engelschen, Belgen, enz. die 
het aangeslagen en ingepalmd heeft.

De waarde dier goederen beloopt omtrent 
de vijftig miljards

Ten tweede Rusland eischte zelf eenige do
zijnen miljarden vergoeding, voor de schade, 
die het ondergaan heeft vanwege de partijgangers 
van den keizer, die tegen de sovjet-troepen 
te velde getrokken, en die onderduims onder
steund zijn geweest door Frankrijk en Engeland

Hoewel de Russische afgevaardigden zich 
onhandelbaar aanstelden, stelde Lloyd George 
toch voor eene nieuwe konferentie te houden, 
ditmaal te Den Haag in Holland.

Dat zou eene konferentie zijn van experten, 
zei Lloyd George en onder dien vorm poogde 
hij de Engelsche lagere Kamer te doen gelooven 
dat de konferentie van Genua een goeden 
uitslag had gehad.

Lloyd George hoopte dat hij toch aan de 
Bolchevisten reden zou kunnen doen verstaan.

Het schijnt wel dat hij bedrogen zal uitkomen.

Rusland heeft geld noodig ; de Bolchevisten 
hebben de hoop gekoesterd dat Europa, hun 
eenige miljarden zou hebben willen verschieten, 
maar daar zij geene waarborgen wilden of 
konden geven, is die hoop te leur gesteld 
geworden-

Wat doen de sovjets nu ?

Daar zij reen geld krijgen uit Europa plun
deren zij de kerken en halen er alles uit wat 
eenige waarde heeft.

De priesters der Russische schismatieke kerk- 
die tegen die plundering verzet aanteekenen 
worden doodeenvoudig in het gevang geworpen 
en soms vermoord

Volgens Litvinoff zou Rusland 3.224 miljoen 
goudroebels moeten hebben om Rusland weer 
in zijne haken te kunnen hangen gelijk het 
zijn moet, en het is dat geld dat Europa zou 
moeten verschieten.

Maar wie heeft lust om dat te doen ? — 
Niemand natuurlijk.

Amerika alleen zou kunnen, want het is het 
eenige land ter wereld dat geld heeft en geene 
schulden, maar het wil met de Russen niet 
onderhandelen omdat het de Bolchevisten voor 
bandieten aanziet ; — Frankrijk heeft reeds een 
eerbiedwaardig getal miljards te goed op Rus
land en heeft zelf veel geld te kort, om zijne 
verwoeste gewesten te herbouwen ; — Italie 
heeft nooit geld gehad en heeft er min dan 
ooit ; — blijft nog Engeland : maar dat wil 
enkel zijne eigene handelaars helpen die in 
Rusland handel drijven.

Nu, dat men ziet dat er niets met de Bol
chevisten aan te vangen is wat is er de 
konferentie van Den Haag nog noodig?

***
De Bolchevisten verzaken geenszins aan het 

kommunism, integendeel, zij klampen er zich 
wanhopig aan vast.

Volgens zij aanvoeren is het recht de gronden, 
mijnen en fabrieken te onteigenen en aan den 
Staat toe te kennen even onbetwistbaar als 
het onteigenen voor openbaar nut : maar zij
verliezen uit het oog, dat in alle beschaafde 
landen de onteigening eene billijke en vooraf
gaande schadevergoeding veronderstelt

Een staat moet dus bij machte zijn ruim
schoots en met gereed geld de goederen te 
betalen die hij zich toeeigent, 

j De Sowjets hebben geen geld om te betalen ;
I het is juist daarom dat ze zouden willen dat 

Europa hun geld voorschiete, en de groote 
dwaling van M- Loyd George bestaat hierin 

I dat hij meent de Bolchevisten tot eene andere 
! zienswijze te kunnen overhalen Onlangs deed 
! Lloyd George gelden dat Lenine in eene rede

voering erkend dat het kommunism onmoge
lijk is-

Te Genua gaf Lloyd George voor dat de 
Russen bereid waren, 90 per cent te betalen

op de goederen die verstaatst werden ; ’t was 
Krassine die het hem gezegd had.

Maar in den Haag heeft Krassine zelf hem 
eene "fdoende logenstraffing gegeven

Men heeft herhaaldelijk den gang der Rus- 
sissche revolutie vergeleken bij dezen der 
Fransche revolutie van 1789 : de Jakobijnen 
zijn ook veranderd en Europa heeft ten slotte 
met hen onderhandeld, zegt men.

Dat is zeer waar, maar men moet in aan
merking nemen dat de Fransche omwenteling 
nooit geraakt heeft aan het beginsel van den 
persoonlijken eigendom, welke de grondslag is 
van de hedendaagsche maatschappelijke inrich
ting. De enkelen die dan het kommunism 
hebben voorgestaan werden aanzien als zotten, 
en daar zij samengezworen hadden tegen het 
Directorium, werden ze onthoofd.

De Russen integendeel zouden aan het kom
munism moeten verzaken dat aantrekkelijk is 
op het eerste zicht, vooral voor degenen die 
op gemakkelijke wijze hun persoonlijken finan- 
ciëlen toestand willen verbeteren

Tot hiertoe schijnen de Sovjets daartoe weinig 
lust te gevoelen, en bijgevolg is het onnoodig 
eene konferentie te houden in den Haag, zoodat 
het voorstel van Lloyd George eene deerlijke 
misbakte is.

Het is te vreezen dat er enkel dan veran
dering zal komen in Rusland als het volk 
geheel doodarm zal geworden zijn en dat het 
de Sovjets en geheel hunnen aanhang zal buiten
kegelen.

Maar intusschen lijdt het Russische volk en 
bijna al de volkeren der wereld, en al de 
Lloyd George’s te zamen kunnen er niets aan 
doen

Maa ze gingen ook dc wereld redden ; vrede 
en welstand brengen !

— --------j i --------

toonstellingen te
De provinciale landbouwtentoonstelling werd Za

terdag geopend Alhoewel zulks zonder plechtpleging 
geschiedde, heerschtte er ongewoon veel bedrijvigheid 
in bet center der Stad waar de toogstelling ver
scheidene afdeelingen beslaat. De inschrijvingen 
zijn bijzonder talrijk geweest en wij mogen voor 
alsnu zeggen dat deze tentoonstelling alles over
treft wat op dit gebied in deze bij uitstek 
landbouwontginnende provincie werd ondernomen.

Gansch de Groote markt is ingenomen door 
de mededingende firmas — zoo Waalsche als 
Vlaamsche — die er de groote landbouwmachienen 
van allen aard tentoonstellen.

Volgens bevoegde mannen onderscheidt zich deze 
afdeeling door twee kenmerken : eerst den reus- 
achtigen vooruitgang sinds den wapenstilstand met 
de machienerij in den landbouw gedaan, en van 
een anderen kant, de groote mededinging thans 
gedaan door de Vlaamsche machienbouwers aan de 
Waalsche welke tot over een tiental jaren bijna 
alleen waren.

De met smaak versierde tentoonstelling gaf aan 
de Groote Markt een lieflijk uitzicht ; ontelbare 
liefhebbers verdroegen zich rond de ronkende 
machienen ; veel belangstelling verwekte ook de 
reizende landelijke keukens van den Staat die
midden de tentoonstelling staan en in volle werking 
zijn

In de benedenzalen der Halle zijn de kleine
machienen opgesteld.

Maar de belangwekkendste afdeeling is zeker 
deze in de groote bovenzalen der Halle ingericht 
en >Iie de verwoeste streken voorstelt. Klaar en
duidelijk kan men van den eenen kant gadeslaan 
door diagrammen, plans, teekeningen enz. den
vooruitgang die door den dienst van heropbouw 
gedaan werd in de herstelling van de frontstreken, 

zoo in het bouwen, de ontginning der landerijen, 
de herstelling van den veeteelt, enz.

Men geeft er ook te zien de uitslagen der 
oorlogsverwoestingen, bij middel van bommen, 
granaten, enz.

Midden deze verwoestingen prijkt een « boter
hammetje » van een 10 0 0-tal kilos gewicht en 
afgezaagd van een beruchten reuzen-eik van Wyt- 
schaete door eene bom ontworteld ; dat boterham
metje heeft nagenoeg lm50 doorsnede !

Deze afdeeling mag een vol « sukses » genoemd 
worden en verwekt veel belangstelling, vooral bij 
de buitenlieden

In de nevenzalen zijn de afdeelingen van kiekens, 
konijnen, enz ingesteld

De tentoonstelling en prijskamp van paarden 
hebben Zaterdag plaats gehad.

De Koloniale en Maritieme Tentoonstelling.
Zaterdag namiddag greep ook de opening plaats 

van deze toogfeest, ingericht in de benedenzalen 
van het gouwpaleis. Zij bestaat uit twee deelen : 
de eene vertoont de voortbrengselen van Kongo, de 
werkzaamheden, de zeden, enz. der inboorlingen; 
het tweede is eene verzameling van oude, oor-

AANKONDIGINGEN :
Notarieele en andere 0,40 per regel. 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

spronkolijke tabellen, kaarten van het oude Venetie 
! van ’t Noorden met zijn waterwegen en zijnen 
I uitloop op de zee, met daartegenover den tegen- 

woordigen toestand der havens van Brugge, en 
! vervolgens eene reeks belangwekkende plans aan- 
j toonende wat de Brugsche stede eigenlijk zou 
! moeten wezen met wenschelijke waterwegen naar 
I Roesselare en Antwerpen, loodswezen o.rlogs- 

marine, vrije haven, enz. enz.
Deze tentoonstelling is zeer sierlijk en smaakvol 

aangelegd en is uiterst belangwekkend.

Z. M. Koning Albert te Brugge.

Woensdag heeft de Koning naar Brugge 
geweest om de landbouwtentoonstelling te be

zoeken alsmede de koloniale en maritieme ten
toonstelling In de statie had men alle toebe

reidselen gemaakt voor de koninklijke ontvangst. 

De bijzonderste straten der stad alwaar Z. M. 

de Koning zou voorbijgaan waren schoon 
bevlagd.

Om 10 ure kwam de koninklijke trein aan. 
Het muziek speelde de Brabançonne. De koning 
was vergezeld van minister Vandevyvere en 
eenige hooggeplaatste personagen van ’t Ko
ninklijk hof. Z. M nam plaats in een hof- 
rijtuig en kwam langs de Steenstraat aan de 
Markt. Overal wierd hij op grootsche wijze 
toegejuigd. De zegeklok liet haar machtig ge
luid weergalmen en de thebaansche trompetten 
weerklonken. Z M. sprak minzaam met de 
oud-strijders en oorlogsverminkten en trad ver- 
vervolgens de gothieke zaal in van ’t Provinciaal 
gouvernement alwaar de gemeenteraad en de 
geestelijkheid van Brugge hem vorengesteld 
wierd.

Nadat de Köningen zijn gevolg plaats hadden 
genomen op het verhoog sprak M. Rylant, 
dienstdoende burgemeester eene redevoering uit 
waarin hij de blijde inkomst des Konings 
herinnerd toen de koning de stad Brugge in 
trad na den oorlog. Hij sprak verder over de 
verwoesting in de stad gepleegd, de oorlogsfeiten 
de reeds gedane herstellingen. Twee honderd 
werkmanshuizen zullen gebouwd worden, alsook 
een waterdienst ingericht.

Verders roept spreker de bescherming in van 
Zijne Koninklijke Hoogheid tot het bewaren 
der kunstgebouwen en oudheden die het sieraad 
en de bewondering van Brugge uitmaken, en 
wenschte de Koninklijke familie heil en geluk.

Zijne Majesteit antwoordde dat hij het Stads
bestuur bedankte om het gulhartig onthaal die 
zij den Koning deden. Hij betreurt de afwe
zigheid van M. Visart Bugemeester van Brugge 
die door zijn ziekte en hooge jaren belet is 
tegenwoordig te zijn.

Hij wenschtte de stadsoverheid geluk over 
hunne werking tot hers'el der geledene schade 
en verhoopt dat Brugge zal vooruitgaan op 
gebied van Handel en nijverheid dank hun 
zeehaven. Z M de Koning doet vervolgens 
beroep om onder de bevolking den geest te 
bewaren die heerschte den 4 Augusti 1914, 
de Bruggelingen begeesterde om dapper te 
strijden voor het vaderland, onze vrijheden 
en welstand. Verders herinnerde Z. M. de 
Koning wat zijn voorzaat Leopold It zei toen 
hij te Brugge deelnam aan de feesten ter ge
legenheid van het standbeeld van Pieter De 
Coninck en Jan Breidel.

Deze redevoering met kloeke stem en dui
delijk uitgesproken te midden onzer Vlaamsche 
bevolking maakte diepen indruk op alle aan
wezigen.

Vervolgens bezocht Z. M. de H. Bloedkapel 
alwaar Mgr Waffelaert Bisschop van Brugge 
hem afwachtte. Hij vereerde er het H. Bloed 
en begaf zich dan naar het Provinciaal Hotel 
waar hij met de Gouverneur en 35 andere no
tabele personen aan een feestmaal deelnam.

Om 2 1 2 ure bracht de koning bezoek aan 
M. Visart de Bocarmé, burgemeester van Brugge. 
Daarna bezocht hij de Koloniale en Maritieme 
tentoonstelling, de landbouwtentoonstelling, 
woonde den optocht en de prijsdeeling bij van 
het bekroonde vee en peerden M. Delaey 
voorzitter van de Provinciale Landbouwtentoon 
stelling, spak eene redevoering waarin hij over 
den toestand der boeren handelde.

Z. M. antwoordde dat hij gelukkig was te 
zien hoe den landbouw hier opgebeurd wierd en 
wat al pogingen minister Ruzette gedaan had 
om daartoe te komen. De Koning bezocht 
dan de tentoonstelling, en den muur waar|zooveel 
overtuigde vaderlanders hun bloed en leven 
veil hadden voor onze vrijheid en ons volk. 
Hij teekende ook het guldenboek van de aloude 
Gilde van St Sebasïaen

Toen Z. M. de koning naar de statie terug 
keerde was hij overladen met bloemen. Het 
gulhartig onthaal die Z. M in de hoofdstad van 
West-Vlaanderen ontving trof hem uittermate. 
Het was rond 6 uur toen hij de stad verliet,



Iseghem en 

de Landbouw-Tentoonsteiling 

van Brugge.
Een ooggetuige van de Landbouw-Expositie 

schrijft ons :
Gisteren, 19 Juli, ben ik naar de Jan Van 

Eyck-Plaats van Brugge gegaan, waar de ten
toongestelde koebeesten van West-Vlaanderen 
stonden Daar waren eenerzijds keurbeesten 
van ’t Vlaamsch ras, anderzijds de prachtbeesten 
uit ’t Veurne-Ambachtsche : vanaf kalvers tot 
volwassene melkkoeien. Daar kon men ook de 
schoonste stier-modellen zien. Zijne Majesteit 
Koning Albert was om 10 u. in de statie aan
gekomen. Na de officieele bezoeken gebracht 
te hebben aan den Gemeenteraad van Brugge, 
trok koning Albert naar de standplaatsen van 
onzen Vlaamschen veestapel. Dat was reeds 
eene schoone daad vanwege onzen Vorst en 
zienlijk waren onze Vlaamsche boeren fier over 
die eervolle belangstelling. Doch in den na
middag zou Z. Majesteit onze brave boeren 
nog meer eer en genegenheid toonen. Maar 
daarover spreek ik verder.

Ik deed ook mijne ronde op de Jan Eyck- 
Plaats, niet als veekenner, maar als liefhebber 
of beter om te weten wie en hoe. Ik was er 
van 2 30 u. tot 3 30. Ik ging van den eenen 
naar den anderen en wilde met iedereen kennis 
maken, en iedereen gelukwenschen, want nu 
stonden de beesten mij fier aan te kijken met 
de prijsvermelding op hun kop (versta wel dat 
ik hier spreek van de tentoongestelden en niet 
van de tentoonstellers !) Daar ik nogal benieuwd 
was over Iseghem, vroeg ik reekaan : zijn er 
geen boeren van Iseghem ? Niemand kon mij 
bevestigend antwoorden. Eindelijk ’k kwam tot 
nen eersten-prijs-stier. Van waar ? vroeg ik 
aan den gelukkigen baas van ’t beest : van 
Rumbeke, Mijnheer. Zoo, zoo : Proficiat 
En zijn er nog hier van de streke, van Iseghem ? 
Neen ’t. Ik stond verbaasd.., Er waren daar 
nog andere van Rumbeke en omliggende, maar 
geene van Iseghem 1 Toch daar waren boeren 
van Iseghem, maar zonder beesten. Waarom 
niet meegedaan, zei ik aan n’ en Iseghemnaar ? 
Wel, Mijnheer, de beesten zullen daarmee niet 
afslaan. Had hij mij een andere reden opge
geven, ik had verder naar zijn gesprek ge
luisterd, maar zoo een antwoord, en is toch 
niet weerdig van ’nen verständigen boer en 
ik ging verder.

Ik wil geen andere reflexies maken over 
de onverschilligheid van de Iseghemsche boeren 
voor wat deze vee-tentoonsteliing aangaat. Ik 
ben toch overtuigd dat er nog verstandige 
boeren genoeg zijn in onze stad om met belang
stelling de verbetering van onzen veestapel te 
behertigen. En ’t is wel te hopen dat die on
verschilligheid ruimschoots zal hersteld worden 
Zondag aanstaande, door onze kiekenboeren en 
liefhebbers. En nu genoeg daarover.

In den namiddag dus, vanaf 3,30 ure moesten 
onze boeren \;met hunne prijsbeesten op de 
Groote Markt defileeren voor den Koning. En 
hier wil ik u een schoon schouwspel beschrijven, 
dat veel indruk maakte op de duizende toe
schouwers De koning stond op de trappen van 
’t prachtig Provinciaal gebouw, tusschen hoog 
geplaatste personen — niet omdat zij ver 
boven ’t volk vanzelfs uitstaken, maar omdat 
daar geleerde weerdigheidspersonen stonden. 
Een voor een kwamen de boeren of eereboeren 
de trappen op : de koning gaf aan elkendeen 
de hand, sprak eenige vriendelijke woorden, 
en overhandigde dan aan den prijswinner de 
verdiende onderscheidingsmedallie. Of ze fier 
waren die Vlaamsche boeren en boerejongens ! 
Ze beefden misschien wel eer dat ze den konink
lijken troon bereikt hadden, maar nu dat ze 
zagen, hoorden en voelden hoe gulhertig onze 
vorst met hen omging, hadden ze lijk goesting 
om heel hun doeninge uit te leggen aan den 
Koning. Ik zag er zelf meer dan eenen, die 
niet wist hoe daar beleefd weggeraakt Ik zag 
er die dachten dat ze voor den Koning der 
koningen stonden en heel natuurlijk een knie
buiging deden ! zeis waren er die ’t halven 
de trappen bleven staan en omzagen, denkende 
misschien wel dat de koning ze terug riep. 
Onze vorst en de groote heeren die bij hem 
stonden, konden daarmee eens hartelijk lachen 
en de toeschouwers vonden dat ook heel koddig. 
Toch moest iedereen bekennen — en dat hoorde 
ik luidop zeggen : dat is schoon van onzen 
koning, zoo lieftallig en eenvoudig om te gaan 
met die boeren en hun de hand te reiken 
zonder zijne handschoenen aan te doen. ’k Ge- 
loove wel, zei er eene — maar ’t was toch 
ook een boerin — boerenhanden zijn zoo proper 
als deze van die heeren ! Ik voegde stillekens 
bij : voorzekers, en in ’nen zèdelijken zin, 
misschien veel reiner !

Provincialen Raad van West-Vlaanderen
In zitting van Vrijdag heeft de Provincieraad 

van West-Vlaanderen met algemeene stemmen be
sloten twee sanatoria’s voor teringlijders op te 
richten, het eene (voor vrouwen) te Brugge), het 
andere (voor vrouwen) te Kortrijk.

De provincie heeft daartoe een krediet gestemd 
van 700.000 frank. I)e teringlijders van gansch 
de provincie zullen er opgenomen worden ; 200 
bedden zullen beschikbaar zijn.

De Brugsche Godshuizen en het armbestuur van 
Brugge hebben voor 500 duizend frank ingeschreven; 
de Staat voor 700.000 fr. ; de bijzondeiste giften 
van de bevolking der oude West-Vlaamsche stad 
voor dit hoogst menschlievend werk bereiken het 
schoon cijfer van 150.000 frank.

Een schoon voorbeeld om na te volgen in andere 
provincies !

De provincieraad besloot bovendien tusschen te 
komen in de kosten van verpleging in zee-sar.atoria 
van kinderen die aan tering leiden.

Eene Kristene Familie.
Te West-Vleteren stierf op 73 jarigen ouder

dom vrouw wed. Benjamin Van Dromme, 
geboren Rosalie Huyghe Vrouw Van Dromme 
laat 13 kinderen na : zij had er 16.

Bij de 13 kinderen is een zoon kapucijn in 
Kongo en zeven dochters zijn kloosterzusters 
en wijden zich aan het volksonderwijs in on
derwijsgestichten, waar zelfs zes harer de 
plaats van overste bekleeden.

We zijn fier over zulke gezegende Vlaamsche 
families t

De moordenaars van Raïhenau 
plegen zelfmoord.

De moordenaars van M. Kathenau, Duitsche 
minister van buitenlandsche zaken, worden Maan
dag avond ontdekt in het kasteel van Saaleck, bij 
Kœsen. Op het oogenblik hunner aanhouding pleegden 
zij zelfmoord.

Het slot Saaleck, waarin de moordenaars Fischer 
en Kern ontdekt werden, is een schilderachtig bouw
val bestaande uit twee torens, waarvan den eenen 
hersteld werd en tot woning dient van een letter
kundige Stein genaamd.

Het kasteel wordt slechts heel zuiden bezocht.

M. Stein wordt als medeplichtige aanzien.

Diefstal te Ingelmunster.

Zondag nacht, tusschen 11 en 12 ure, kwam 
Jules Auieye, beenhouwer, wonende Brugstraat, 
te huis. Nog eens langs achter gaande, stelde 
hij met verbazing vast dat de achterdeur open
stond alsook het venster. In de Kamer rond
ziende bemerkte hij dat eene kas was opengebro
ken en eene som van 4000 fr. was gestolen.

De vrouw en de kinderen die te bed waren, 
hadden niets gehoord.

De politiekommissaris verwittigd, kwam 
onmiddellijk ter plaats, vergezeld van den 
veldwachter, om de noodige bestatiging-yi te 
doen.

Het 21 Jiiltal is Iseglem.
Gister Vrijdag heeft 't Nationaal feest weer

dig en deftig gevierd geweest, van ’s morgens 
vroeg waren bijna alle huizen bevlagd. Het 
feestcomiteit die er de organisatie had van 
waargenomen heeft de zaken om ter best geschikt.

’s Morgens om 9 ure solemnele dienst voor 
de gesneuvelde soldaten en om 11 1/2 het 
Te Deum.

Vele volk was er ter Kerk voor beide 
diensten. Na het Te Deum optocht naar de 
Koornmarkt alwaar aan ’t gedenkmaal der ge
sneuvelden den Heer C. Staes Burgemeester, 
omringd van ’t schepenkollegie, de gemeenteraad 
en de overheden die hiernavolgende redevoering 
uitsprak.

Mijne Heeren,

Zoowel door de bevolking der provincie
steden, opgeleid door hare magistraten en 
ambtenaars, als in de hoofdstad door de hooge 
officieele wereld met Z. M. den Koning aan 
het hoofd, wordt op heden den verjaardag 
gevierd der inhuldiging van den doorluchtigen 
stichter van het belgische vorstenhuis. Deze 
feestviering mag van nu aan, aanzien worden 
als doorgedrongen en geworteld tot in de 
zeden van het volk

Het herdachte feit op zichzelf gnomen 
schijnt misschien we! van geen ovei wegend 
belang ; doch de herinneringen die eraan ver
bonden zijn wegen zoo zwaar op het lot van 
het land, dat zij het middenpunt geworden 
zijn van de vaderlandsche uitingen, waarvan 
ieder zelfbewust volk de noodzakelijkheid ge 
voelt, in geestdriftige feestviering lucht te geven.

Want wij herdenken de verrijzenis van het 
belgisehe volk tot de onafhankelijkheid, zijne 
verlossing van vreemde voogdij en knechtschap, 
waarbij het zijne eerste stappen richten kon 
naar vooruitgang, vrede en welstand, waarbij 
het ook zijne eigene toekomst in handen kreeg, 
en zijne lotsbestemming aan zijn eigen beleid 
en werkkracht zou kunnen en moeten vastleggen.

Eeuwen van wisselvalligheden hadden de 
krachten van ons volk tot sluimeren gebracht 
doch niet geknakt. De belgische^ ziel leefde 
en zou, ontdaan van boeien en banden, aan 
de wereld toonen dat het in staat was zijne 
plaats in de rij der vrije volkeren, op weerdige 
wijze in te nemen.

De onafhankelijkheid der belgisehe gouwen 
behoorde tot een verv/ijderd verleden ; de 
opstanding van Belgie tot vrije natie onder 
eigen regeering en kroon, luidde het uur in 
van den opgang naar voorspoed en vrede, 
naar welstand en geluk, naar grootheid en roem.

En inderdaad, toen de 75u verjaring onzer 
onafhankelijkheid met zooveel luister en geest
drift gevierd werd, mocht de reden dezer uit
bundige blijdschap wel haar voornaamste reden 
vinden in de orde en den vrede die we in 
ons kleine land zoo omzichtig hadden bewaard, 
terwijl grootere en mächtiger landen hevige 
beroerten hadden beleefd.

Doch, eene wolk verduisterde den gezicht
einder : het zou ons niet gegund zijn het 
eeuwfeest onzer onafhankelijkheid te vieren, 
zonder den geweldigen schok door den oorlog 
aan de wereld toegebracht, in overwegende 
mate te gevoelen. Belgie werd gehoond, ver
raden, vertreden, uitgeplunderd en uitgebloed. 
Doch Belgie heeft gezegepraald : de prijs van 
het behoud zijner onafhankelijkheid heeft het 
betaald met het bloed zijner zonen. Zijn grond
gebied is in weerde gestegen met den schat 
van het gestorte bloed zijner kinderen, dat 
het gedronken heeft.

Dat herdenken wij liefst op den 21 Juli die 
is de hoogdag van de natie, de dag waarop 
wij onze vaderlandsche gevoelens luider dan 
op gewone dagen laten spreken, de dag waarop 
wij onze vaderlandsliefde vernieuwen en ver
levendigen.

Het is dan ook noodig dat wij een behoorlijk 
begrip hebben van hetgene waarin de vaderlands
liefde bestaat, en van hetgene de vaderlandsliefde 
van iederen burger vergt.

Het vaderland vereenigt al zijne kinders in 
éénzelfde verleden ; het steunt en berust op hen 
voor het heden en voor de toekomst Het sluit 
in zich onze zeden en gebruiken, onze kuituur 
en onze wetenschap, onze grondwettelijke vrij
heden met den eerbied voor ieders taal en 
godsdienst, de maatschappelijke en ekonomische 
belangen van alle standen, de belangen van 
handel en nijverheid, het behoud en de ver
steviging van ons aanzien in den vreemde.

Waar wij ons keeren of wenden, wij ont
moeten het vaderland op alle gebied, zoodat 
al hetgene wij ten plichte rekenen jegens el- 

! kander, ons ook ten plichte valt jegens het 
vaderland.

' Want het vaderland bestaat uit de gemeen- 
; schap van een volk dat door gemeenzame 
! belangen aaneen gesnoerd, ook door onderlingen 

steun zijn bestaan moet beveiligen.

De vaderlandsliefde is derhalve de schoonste 
der burgerdeugden, want zij is zoo edel in 
neiging en opvatting, zoo omvattend in strekking 
en toepassing, dat zonder die deugd het niet 
mogelijk is als eerlijke burgers door te gaan.

De vaderlandsliefde immers bestaat niet alleen 
in de ingeborene of aangeleerde verknochtheid 
aan den geboortegrond en de nationale instel
lingen met het adellijke vorstenhuis aan het 
hoofd, maar zij strekt zich uit tot alles wat het 
volk duurbaar is, tot alles wat door het volk 
in gemeenzaam pogen tot stand werd gebracht, 
tot alles wat er uit de zedelijke kracht van 
het volk in de toekomst kan geboren worden. 
In één woord, willen wij goede burgers zijn, 
wij moeten, zooals onze strijders voor het va
derland hebben kunnen sterven, ook voor 
het vaderland kunnen leven.

W ij hebben ter kerke God bedankt voor het 
behoud van ons land ; het is onze plicht door 
eendracht de herleving van ons geteisterd 
vaderland te bespoedigen en zijne toekomst te 
verzekeren.

Steunend op de nagedachtenis onzer roem
rijke voorvaderen, juichend op den heldenmoed 
onzer strijders van den grooten oorlog, en 
berustend in de schranderheid van het werkzame 
en ordelievend belgisehe volk, >ien wij hoopvol 
de toekomst te gemoet, en roepen uit volle 
borst en overtuiging :

Leve de Koning !
Leve eeuwig het vrije en onverdeelbare 

België 1 !
’s Namiddags wierd er een stoet gevormd 

om naar ’t kerkhof te gaan om de graven 
onzer helden te vereeren. M. Jules Leenknecht 
sprak er eene redevoering uit, en de leerlingen 
der stadsschool legden bloemen op de graven, 
’s Avonds wierd er op de Markt een muziek
feest gegeven en alles eindigde in de beste 
orde en vreugde.

Het comiteit zoo wij vernemen is voornemens 
’t naaste jare nog meer uitbreiding aan ons 
nationaal feest te geven.

De B ank  van  k o r t r i jk
(oude bank •iisselare-Thiolt) 

betaalt of kaopt terug de SCHATKIST80NS OP 
6 MAANDEN zonder kosten en zonder eenig 
verlies.

M m  schreef u it Hasselt
naar “ Het Nieuws van den Day, ,,

Zondag 16 Juli, was het de 4e dag van den 
internationalen Muziekwedstrijd, ingericht door den 
Alexis Pierlozkriug. Heer A rthur H oornaert, van 
Iseghem, bekwam met een meesterlijke uitvoering 
van den 2“ Solo voor griote fluit, vau Oetnerósenan 
de eerste p r ijs  met onderscheid ing : Hij werd luid
ruchtig loegejuicht !

’k Geloof het wel ! En niet één Iseghemsche 
muziekliefhebb r zal verwonderd zijn ! Leerling 
van den meester Heer Jules Vauhaverbeke zaliger 
(die al onze oudere muziekanten dââr bracht waar 
ze nu zijn, en voor wien allen nog zoo groote 
genegenheid behouden), heeft onze gevierde Laureaat 
zich gedurig met de kunst, als ware liefhebber, 
bezig gehouden en zich voortdurend geoefend ; en 
in de slechte oorlogsjaren miek hij deel van ’t Muziek 
van « ’t Volk » to Gent, waar hij zeer gewaardeerd 
war ! Herinnert ge U, Arthur, den eersten 
avond dat ge bij hen waart, en dat ze u vroegen, 
koel weg, om ook nen keer een « Airtje » te spelen, 
en dat ge, dien avond, omtrent geheel de Repetitie 
alle'éne speeldet ? ! •

Na den oorlog was hij zoo'blij dat de «Congre
gatie Harmonie » weer in ’t leven kwam ; en als 
ze, Goddank, tot nu alle moeilijkheden te boven 
kwam, ’t is bij die met eenige oudere leden het 
meest ertoe bij bracht. De Eereleden weten wel 
hoe geerne zij, in de Gezellige Avondfeesten op 
den spelwijzer een nummertje lezen : « Voor
fluit ! s.

Is het dan te verwonderen d.;t Maandag bij 
’t vernemen van die overschoone onderscheiding al 
zijne vrienden zoo tevreden waren, en dat in korten 
tijd een diepgemeende huldebetooging gereed was 
voor ’s avonds, om den Laureaat aan de statie te 
gaan verwelkomen ? Ja, ’t is waar, ’t moest meer 
geweest hebben ! De gebeurs, de inwoners van de 
Pe'lichystraat, geheel de stad is niet tevreden omdat 
het Bestuur van ’t Congregatiemuziek ze niet ver
wittigd heeft en dat ze hun vaandel niet hebben 
kunnen uitsteken ; maar dal is allée'n de schuld 
van den Laureaat zolf, die niet wilde dat iemand 
wist dat hij eens zijne muziekliefhebberij zou gaan 
voldoen »aar Hasselt !.. Maar zijt gerust ; als 
hij, en wie weet of duurt het lang, nog ievers naar 
een wedstrijd gaat, we zullen het, spijts hem, 
vóo'r den prijskamp toch gewaar worden!...

’t Feestjeu van Maandag was uiterst aangenaam 
en verbroederend Emelghem was afgekomen om 
hunnen Bestuurder te verwelkomen, en met het 
Congregatiemuziek, na « Vlaamschen Leeuw » en 
« Brabançonne » bij de Statie, geleidden wij onzen 
vriend naar zijn huis, waar we uiterst wel ge
komen waren Vandaar, midden veel toeschouwers, 
die nu den reden vsn ’t feestvieren gewaar wierden, 
trokken we naar ’t Oongregatiolokaal der Jonge
lingen, waar we in broederlijke en gezonde gezel
ligheid onzen avond overbrachten Emelghem en 
Iseghem wedijverden om ’t meeste voordeel te trokken 
uit de kunst van den Laureaat

We hebben toch dit besproken : Hij heeft aan- 
veerd van in ’t eerste Avondfeestjen voor de Eere
leden der Harmonie zijn bekroond stuk uit te voeren. 
Mochte dat Avondfeestjen nu maar allichte plaats 
hebben ; en dat ’t schoon weder ware, we bleven 
in den hof der Congregatie, waar iedereen zou 
plaats vinden. Immers, als ’t dââr feest is,
’t spant er altijd ! •

Arthur! Onze beste gelukwenschen en moget Gij, 
met de anderen die ’t met U meenen, niotalle'e'n 
de roem, maar ook de steun blijven van onze 
Jon gelingen werken. Uw Vr ien d .

Naschrift. — De familie Hoornaert heeft altijd 
met hert on ziel de Congregatie genegen geweest, 
immers Constant Hoornaert vader, beeft vele jaren 
in ’t muziek der Congregatie den grooten en kleinen 
Bugel gespeeld en na hem zijn zes zonen hebben 
deelgemaakt van ’t muziek.

Aan de Bevolking.
; Hertelijken dank aan al de inwoners van 

de stad voor de bevlagging hunner huizen, 
! aan de Burgerlijke overheden, Voorzitters en 

leden van al de Maatschappijen om hunne 
begeesterde deelname aan ’t Nationale feest, 
aan de jufvrouwen die bloemen verkochten voor 
onze oorlogsweezen !

De Secretaris, De Voorzitter,
Leon Vanderhaegen. H. Loontjens.

Katholieke Burgersbond.
Een afgeveerdigde van het ministerie komt Dinsdag 

25 dezer een uiteenzetting geven over het yèrleenen 
van toelagen voor hot aanleeren van stijlmannei 
alsook bij het aanschaften van kleine werktuigen 

Die uiteenzetting zal gegeven worden te 4 ure 
in ’t lokaal van den Café Royal Nieuwstraat.

Al wio er bolang in stelt wordt uitgenoodigd

In ons toekommende nummer geven wii 
de lijst der gedecoreerde werklieden en de 
redevoering uitgesproken door den Heer Jules 
Leenknecht op de graven der gesnuevelde sol 
daten, ter gelegenheid van ’t National feest 
Als ook den uitslag der examen onzer studenten 
in de hoogeschool van Leuven.

Dins Jag aanslaande 25 Juli ten 1.30 ure inde 
feestzaal der Congregatie VOORDRACHT met 
LICHTBEELDEN over Indie onrier godsdienstig 
opzicht door E. P. Ruirin, Capucijn-Zendeling. 

Vrije i n g a n g . ________________

V. 0. S. Tooneelgüde “  Hulp ön Treost „
in  't Gildenhuis

Op 24 en 25 September aanstaande zal opgevoerd 
worden voor de eerste maal t.e Iseghem « Dt: 
TWEE WEEZEN » beroemd drama in 8 bedrijven

Burgerstand -Iseqhem
GEBOORTEN 

Ivonne Lefere, dv Auguste en Philoinene 
Beernaert, Molenweg 57 — Solange Grillet, 
dv. Richard en Magdalena Vanlede, Gentstr 100 
—■ Germana Deblauwe, dv Camiel en Julia 
Monteyne Maneghemstr. 129. — August
Maertens, zv. Robert en Marie Bruyneel, Mee 

nenstr. 38

STERFGEVALLEN :

Marie Vandekerckhove, landb 63 1/2 jaren 
echtg. Buysse Louis, Winkelhoek 232. Henri 
Gryspeerdt, 6  m. zv. Francis en Bertha Van- 
thournout, Mandelstr.

HUW EL IJKEN ■■

Lous Richer, rekenplichtige 23 j. en Helene 
Vandewalle zb 22 j. — Clovis Van Mellaerts 
fabriekw. 28 j. en Maria Verlinde borstelm.
24 j. — Alfons Callens wever 44 i. en Rosalie 
Vansteenkiste huish 32 j. — Francis Van- 
gheluwe vlasb. 28 j. en Martha Vandorpe 
borstelm. 22 j.

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

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

JOSEPH D ’HONT.

Studie van de Notarissen LE C0RBESIER te 
Iseghem en VANÖE M00RTELE te Gent.

Openbare verkooping van

Woonhuizen en Bouwgronden
gelegen te ISEGHES/Î ï^eenenstraat en banden 

fSogaardelaan.
Verdeeld in 52 loten 

ZITDAGEN :
IN S T E L  Vrijdag  4  Oogst 1922 ,
O VER SLA G  Vrijdag  18 Oogsi 1 9 2 2 , telkens om 

3 ure namiddag, in de gehoorzaal van he! Vre
degerecht « IN DE HERT » Marktstr. te Iseghem.
'r ils  o/o Instelpenning — Recht van Samenvoegingen

OPENBARE VERKOOPING 
van een

Woonhuis met Land
gelegen te ISFGHEiïl, Lendeledestraat.

De Notaris L e  verblijvende
te Iseghem, zal openbaarlijk verkoopen, het volgend 
onroerend goed :

STAD IS E G H E M .

Eerste Koop. - Een perceel B O U W G R O N D , 
groot 09 a. 48 ca. gelegen langs de Lendeledestraat. 
gekend op liet 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 Gilles 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 10.38 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 
dtie en west luf 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 luf Hélène Parmen- 
tier voornoemd, oost de Lendeledestraat. zuid op 
gemeene haag koop 3 en west op gemeene haaR 
koop 4

Deze 5 Koopen maken eenen eigendom uit samen 
groot 33 a 5i ca. V R IJ VAN GEBRUIK.

Zitdagen :
TO E SLA G  op Donderdag 27  Juli 1 9 2 2 ,

telkens om 3 ure namiddag, in de herberg DEN 
A R E N D , bij Allard L ’Herminez, Rousselarestraat 
te Iseghem.

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



Openbare Yerkooping
van

Vier WOONHUIZEN
E N  L A N D

te CACHTEM, Wijk sfäanegeschijn
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 319c en deel van nr 3i6b.

KOOP III — Fen HUIS met medegaande land, 
groot 18 a. 17 ca. gekend ten kadaster sektie B, 
nrs 327a, 326d 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 
328c.

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

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

ZITTINGEN :
TOESLAG op Woensdag 26 Juli 1922 

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

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

Openbare Verkooping
van

Drie WOONHUIZEN
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

ZJTTINGFN :
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.

n jiw æ m m s m œ s m s œ * :*  <æ& ä ;

Te Koop per occasie ongeveer 1500 
I  ZAKKEN dienende voor granen en zaden, ïfl 

alsook een aantal BACHEN, alles in goeden 
staat, aan zeer voordeelige prijzen. — 3 
Zich te wenden bij Theophiel DEMEYER,

«a zaadhandelaar, Emelghem-Dam, 35.
f,

Studie van den Notaris M U S S E L Y , van Ledeghem.
INSTEL op DINSDAG 1 OOGST 1922, om 4 uren 

namiddag te Ledeghem, ter herberg gehouden door M. 
Jerome Soetaert, bij de statie te Ledeghem hebbende 
voor uitate>kb6rd “ Café de la Station „

V A N  E E N  H O F S T E D E K E N
bevattende woonhuis, schuur en stallingen w ide en 
boomgaarden en zaailanden met eenen inhoud van
1 H. 75 a. 16 c., gelegen te Winkel St-Eloi, wijk 
Stampkot. Al de gebouwen en landen zijn in z»er 
goeden staat en zullen ter vrije beschikking gesteld 
■zijn van den kooper te'/en 1 October aanstaande 

Thans nog gebruikt door de weduwe Petrus Pype.

Studie van den Notaris MUSSELY te Ledeghem.

O VERSLAG  op M aandag 2 4  Juli 1 9 2 2  te Da-
dizeele Plaats ter herberg Sint Sebastiaan om 4 uren 
namiddag met tusschenkomst van de Heeren Vrede
rechter en Griffier des Kantons Meenen van ;

H U I S
met 28 aren 85 centiaren land gelegen te Dadizeele, 
Kasteelstraat. Bewoond zonder pachtrecht door 
Oscar Deceuninck Ingesteld S.100.00 fr .

Een Perceel ZAAILAND
groot 25 aren 65 centiaren gelegen nevens vóór
maanden koop. Gebruikt zonder pachtrecht door 
Henri Vanhee, Jordaan Sintobin en Oscar De
ceuninck. Ingesteld 2^00.00 fr .

Een RENTENIERSHUIS
gelegen te Dadizeele, Becelaerestraat, nieuwgebouwd 
en met hof. Sterfhuis van Heer Victor Ingelbeen. 
Onmiddelijke ingenottreding. Ingesteld 10.000.00 fr.

E E N  S U I K E R I J A S T
met magazijn nevens voorgaanden koop en nieuw
gebouwd. In pacht gehouden door Heer Petrus 
Ingelbeen tot 1 Okt. aanstaande Ingesteld iS.ooo.oofr.

E E N  H O F S T E D E K E N
bevattende woonhuis, koeistal, schuur en verdere 
afhankelijkheden met zaailand weide en meersch 
samen groot 2 hektaren 84 aren 45 centiaren. Ver
deeld in 4 koopen. Gebruikt door de gebroeders 
Van Robays zonder pachtrecht.

Ingesteld ig.ioo.oo fr. 

Samen ■ 51700,00 fr . 

De koopers worden vriendelijk verzocht hun 
trouwboekje of een uittreksel van hunnen geboor
teakte mede te brengen.

Studie van den Notaris

Paul SCHOTTE te Ingelmunster

I.

Dinsdag 2 5  Juli 1922 , om 3 ure namiddag in 
« DE WAGENMAKERIJ » bij Rich. Scherpereel te 
Ingelmunster.

IN S T E L  van

V ie r W O O N H U IZ E N
te INGELMUNSTER

waarvan drie in de Bruggestraat en een vierde 
met land in de Nieuwstraat.

Gebruikers : G Debeuf, K. Devoldere, G. Verbeke 
en Jos. Vercruysse, allen zonder pacht.

II.
Woensdag 2 6  Juli 1 9 2 2 , om 3 ure namiddag 

in « ’T DAMBERD » bij Ed. Calluy te Ingelmunster 
IN S T E L  van

Een W O O N H U IS
met 24 a. 33 ca. LAND 

te mGELMUNSTBR bij ’t Haantje.
Gebruikt door August Cottenie, zonder pacht.

III.
V rijdag  28  Juli 1922  om 3 ure namiddag in 

’t VREDEGERECHT te Iseghem,
IN S T E L  van

EKN SCHOON WOONHUIS
te Ingelmunster Kerkstraat 6

groot 62 vm. 90 vd- Onmiddelijk gebruik.
1/2 0/0 INSTELPENNING.

Studiën der Notarissen SCHOTTE te Ingelmunster 
en DE BRABANQERE te Meulebeke

Donderdag 8 Augusti 1 9 2 2 , om 3 ure namiddag 
in DE HARMONIE te Emelghem,

IN S T E L  van

V ie r  H U IZ JE Is r
met LAND

te E  M E L  Cl H E M , aan St Jan
Gebruikt door P. Priem, H. Benoit, C Vanden- 

bussche en H. Demeulenaere, zonder geschreven 
pacht.

II.

EENE PARTIJ ZAAILAND
te Emelghem St Jan, groot i Ha. 5o a. 6o ca

III.

Eene andere PARTIJ LAND
groot 7 i a 90 ca. te Emelghem, StJan. Gebruiker 
Cyr Vandeputte. zonder geschreven pacht.

Alles verdeeld in Koopen.
Gewone voorwaarden — Instelpenning.

CRÉDIT F0 NG1 ER D AN VER S
H U L P H U IS  Rousselarestraat, 25, IS E G H E M

N a a m lo o z e  M a a t s c h a p p i j  —  K a p i t a a l  6  0 0  0 . 0 0 0
3. Spaarkas :
1° op zicht 4 00 7
2° op termijn van een jaar 4.50 »/
Langer termijn volgens overeenkomst.

A. Bankrekeningen : zonder Sankloon :
1° ï»p zicht 3 00 n/o

2° ap vee rtie n tia a gsc ïia  reken ingen  3,35 °/0 
3 op driemaan ialijksshe reksn ingen  3,50 ° /„
3° op zesm aande lijksche  reken ingen  3.75 °/0 
4n ap ja a r liik s c h e  reken ingen  4.25 °/0

vaNKOOP en VEKKOOP van Franseii, Eagelsch en Amerikaansch Papier
a a n  de voordeelloste w is s e lk o e r s

Verdure inlichtingen kan men, bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

rstuurrier : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A  M M E  te Iseghem
Led en : Pani SCHOTT £ Notaris, Ingelmunster,

Jozef S P iN Q E iâ l tL S  dnk*'" in geneaskunde Rumbeke

OP E N  HA H E  V E R K O O P IN G
van

DRIE HOFSTEDEN
H U I Z E N  en LANDEN

ie ISEGHEIV1, C A C H T E M , ARDOYE  
en INGÊLSViÜNSTEP.

De Notaris AMCYE te Rousselare, daartoe 
in rechte benoemd, zal met tusschenkomst van 
zijne ambtgenooten Meesters CAMEHLYNGK te 
Passchendaele, DE PLÂ te Ardoye en PATTYN 
te Beveren, openbaarlijk verkoopen :

Ie 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.

Ingesteld : 73.S00 Fr.
2. (Koop 9) 53 a. zo ca land wijk ’t Kotje gebruikt 

door Van Outryve mits i3o fr. ’s jaars.
Ingesteld : 4.500 Fr. 

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.

Ingesteld : d.5oo Fr.
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. Ingesteld : 8.000 Fr.

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

woond door Pieter Verheile, mits 520 fr. tot 1 Oct. 
1922. Ingesteld : 26.200 Fr.

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

gebruikt door Leonard Vanneste-Decoster zonder 
pacht. Ingesteld : 5 800 Fr.

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

Ingesteld : i?.5oo Fr. 
ISEGHEM.

4. (Koop 9) Huis en 47 a. 06 ca. land wijk
Boschmolens, gebruikt door Aloise Pottie, mits 
200 fr. zonder pacht. Ingesteld : 7.000 Fr-

Samenvoegingen.

ZITDÆGîûJSr :
TO ESLA G  ; M aandag 2 4  Juli 1922 , in het

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

Uit ter hand te koop :

ICeri g r o o t  s c h o o n  WOONHUIS
met MAGAZIJN en HOF, staande eu gelegen te 
Iseghem, Rousselarestraat 348, recht op de Pa
terskerk : Onmiddelijk in gonottreding.

Eene partij L;.^d (Üenénde VOOF Bouwgrond
Een Perceel BÜUWGH0N ■ gelegen langst de 

Mandelstraat.
Alles gelegen dicht bij elkander en met uitgang. 

Voor verdere inlichtingen zich te wenden bij den 
eigenaar, Rousselarestraat, 348, Iseghem.

On demande pour Banque, employés 
ayant notions de Comptabilité
Fa ire  « f f re  avec exigences au Bureau du Journal.

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

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

Gevraagd bij de Gebr. BOURGEOIS,
67, V jfwegenstraat, EMELGHEM

GOEDE SCHOENMAKERS
voor eerste keus licht manswerk met de steke

Gewaarborgd standvastig werk.

Te koop COFFREFORT hebbende eene hoogte 

van 1 50 m. Zich te wenden ten bureele van ’t blad.

G r e v r a a g d .  bij Emiel DECRU Nieuw
straat. Goede Metsers aan 3 fr. per uur.

TE K O O P bij BOURGEOIS, Gebroeders 

Emelghem, een Gaz of Benzinemoteur 5 H P.

Aan de Heeren Pastors en Directeurs van 
Kloosters en Patronagen.
TE KOOP PER OCCASIE een grooten schoonen 
KERKHARMONIUM 7,00 goed als nieuw met 4 
spelen, aan zeer voordeeligen prijs.

Voor verdere inlichtingen ten bureele van ’L blad.

Gevraagd voor BORóTELHOUTMAKERlJ 

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

bij L DEKEIRSSCHIETER-NAESSLNS
Princessestraat, 56, Emelghem.

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

Zich te wenden ten bureele van ’t blad.

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

JANSSENS Zusters,
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

Magazijn van KANTEN in alle slach 
Filet, Sroduurwerk, Witgoed

HUIS VAN VERTROUWEN

Jos. Vanlandegheriï-Behaeghe
ïroote fflsrkt, 21, ISEGHEfê

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Wifgoedartikelers
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. 0. ?! 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.
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G E W A A R B O R G D  G E W A P E N D  B  T O N
ë

Gepreste t imentbuizen op alle wijden

CIT |{XS en BKlHPUTThN van gelijk welken inhoud
S T E E N P U T B U i Z E N ,  E N Z .

. Amand Denys-Hoehepied
<£ Dweersstraat, 17, ?SE G H E M

CAISSE COMMERCIALE DI ROULERS
Voorheen : Bank G DE L A E R E &  G» Naamlooze Maatschappij

Fr. 10 M IL L IO N  KAPITAAL Aangesloten bij den wank van Brussel.

Hoofdzetel te ROUSSELARE
Telephoon N° 1 en N° 250

asaassaHsacssa

flKlÄfl» y Ci? iSl *e$kunde Iseghem

A G E N T S C H A P P E N  :

ISEGHEM Tel. n° 6. YPER Tel. n° 98. KOMEN Tel. n° 68. 

BRUSSEL N° 35 Kunstlaan Tel. N° 30.626
Wg30W!&U&/g8Bit.

A  L .JL E  B A N K  V E R R I C H T I N G E N
Depot rekening on zicht en op termijn Rekeningen 41/2 <•/<> opöjaar zuiver van lasten

VtëlUIURING van Brandkasten (Coffres-forts) alle grootte

VERW ARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A l le  slach v a n  buizen s utoffène-Soudure

INSTELLATIEN BADEN EN STORTBADEN

W erkhu izen  D E ü C O U F ^ T ,  4 4 , Z u id laao , B r a s s e l



H T J IS

J. Vaolaodeghem-Sehaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

A L L E E N  verkoop van  de 

bekende G O RSET S  m erk

C0RSET5

H.D.
BRUXELLES

Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.
a WKsaesG&etims&msmtmBxgBKSUiSZ

G. H OET-AN N E, opticien, StAmandstraal 8, KOUSSKLAI !
Waarom wordt het huis, G. Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer t»n 
meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel vau 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 on versterkt wordt

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen vau bril e» 
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 on 7 fr GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longues-vues, barometers en kunsto»gen; 
Specialiteit van thermometers voor broei machienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximafchermometers 
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 zo n 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men leite goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Nuordstraat, tfousselare 
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking

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

werken in eerste of tweede ploeg.

TE KOOP UIT TER HAND een zeer 

Goed EIKEN BEDDE met ressort. Zich te be

vragen ten bureele van ’t blad.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerkmg

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 DELCROIX en E  D IV! • J V 1 0  R  E. L_ 
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en WoensJag van iedere week bij M. P ierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

Mijn Kindje Was Van Eene 
Uiterste Zwakheid

Het kon niet de minste beweging doen.
De Dr. Cassells’s Tabletten hebben het de gezondheid terug gegeven.

Mevrouw C. Rogers, 89, George Street, 
Pontypool, Mon., zegt :—“ De Dr. Cassell’s 
Tabletten hebben een wonder gedaan met 
mijn zoontje te genezen die van kinderver
lamming leed en zoodanig vermagerde dat ik 
dachte hij ging «terven. Hij had pas veer
tien maanden toen de pijn begon en weldra 
was hij van eene uiterste zwakte; hij kon niet 
ééne beweging doen. De buikhoop deed hem 
vermageren zoodat er hem niets bleef dan de 
iiuiden beenderen. Al wat hij nutte braakte 
hij; de zwakheid maakte hem blind; hij 
gelijkte aan eene wassen pop.
“ Doch, op zekeren dag had ik het geluk 

van de Dr. Gassell’s Tabletten te hooren 
spreken; onm idde lijk  deed ik ze, aan m ijn  
kindje innemen. Verbeeld u m ijne  vreugde 
toen eenigen tijd nadien ik bemerkte dal den 
toestand van m ijn  jongetje lich t veranderde. 
Z ijne gezondheid verbeterde dan vlug, h ij 
kreeg het zicht terug en weldra was h ij in  

staat te kunnen loopen. Heden heeft h ij twee jaren en haflf, hij is in volle gezond
heid en vol kraoht, en mollig evenals een pouding.”
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( h e t  g r o o t  
model bevat
drie maal het 
kleine) V e r
kocht door de 
apotheken i n 
allt' werelddee- 
ler V raag de 
Dr. C a »  sell's 
T a b letten en 
weigerd a * 1 e 
nam ak ing .

Te koop te 

VERHAMWE.

bij het Blapfen 

gaan en ge zult
bem erken hoe 
goe<’ s lapen  

sïüJ vervo lgd 

en g& z u lt  wel 

d ra  de vreugde

de pzrsorien die de kritische tijdvakken van hei leven ] kennen  k ra c h t
doorgaan. C&ktc»' Cass- It's Co., Ltd., Manchester, grpjanc | en gez
A ig é m « * f t  depot voor Belgie en het Groo« ;«*»»<. ü .-\

M a is o n  L 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

Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat 

Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.

Universeel fam ilie  geneesmiddel tegen

ïo n u w a fm a ttin g  Slaoei&osheid H artk lopp in ge n
Zem iwzwakfceid Bio-üi ebi-ok Leven sa i.n atting
Zs'Hivaonstekins StacMt f()iiwer(*e. .ii*Zenuviiaoiiïigiioid 
Neurasthenie U iü s u tiin g  MierenxieKtB

Bilzcnrters aanbevolen aan de yoedend* meeders en
. . . . .  -I : _ .J . I, t ,  r f. % *2«  ? ■ 1 1'

gezondheid 

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.

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 : galochsn, voorvoeten, voeringen 
In coutil of leder ;

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande H erste llingen  

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor* 
ieelige voorwaarden

Turners
voor uwe TURNOEFENINGEN koopt de schoenen 
met caoutchou zolen “  W e n e 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

VALERE LARIDON
Zegeplaats, 15, ISEGHEM.

In de B e lg is c h e  V l a g

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

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

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

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  Gezusters
Kortrijkstraat, o4, ISEGHEM

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

e s t m i n s t e r  S t o u t  

S c h o t h - a l e  —  P â le - a l e .  

V e r k o o p  v a n  " W i j n e n

HANDEL in KOLEN

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

Inlichtingen ten bureele van 't blad

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

O C C A S I E

Te Koop : Verschillige PRESSEN voor 
BORSTELS te L IJ M E N

Voordeelige voorwaarden. Zich wenden tot A. 
Gesquie're, Hondstraat, Iseghem,

H o t j r r

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 
maken van verkoop.

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

SCHOONE KEUS VAN

Kegenmantels — Impermeables
voor Heeren, Damen en Kinders

— — mb— —— Bi

V o o r  n a m e n  v a n  a f  -4^3 B ' r

IN  SATIJN 125 FR. EN MEER.

L n  w o l l e  ( J - a b a r d i n e  8 8  P r .

TROUW E BEDIEN ING.

JA N S S E N S  Gezusters
B r u g s t r a a t ,  6 ,  I S E G H E M .

HUIS VAN VERTROUWEN.

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

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

Jumellen, V errek ijk ers
Wij berichten het publiek dat de receplen 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.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slacb van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONW OL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

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

In ’ t  g roo t en in ’ t  k le in  
b ij

Alex. Roose-Vuylsteke
D ‘- P É L I C H Y S T R A A T ,  12,  | g E G* H F Wl.
recht over St Hiloniuskerk

LA PLUS MODERNE

LA MEILLEURE

LA MOINS CHÈRE,

c ’e s t  l a

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

AGENCE DIRECTE -.

L Electro-Mécanique
Rue des Horticulte rs, COURTRAI

_________ Téléphone 306  ----------

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. V A N N HST E- V AN HOUTTK
Tafelhouder (Traiteur)

Gentstraat 35. }SEGHiiM — 
Opvolger van ’t oud gekend huis

V a n h o u t t e - N e y r i n c k  v a n  R o u s s e l a r e

Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORMINGKOMSTEN en 

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

Matige prijzen —  Rijke en Burgerskeuken 
Verhuring van Tafelservies.

ELKEN V R IJD A G
S tokv isch  en M o luw e

ook Versehe Visch 

Drooge en Ingelegde Haring

16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 
Vermindering van p r ijs  aan voortve rkoo p e rs .

W I L T  G I J

goedkoop en naar de
laatste mode gekleed zijn

WENDT U TEE THOUWE BIJ

DELANMOY-DEMY
in het huis CINEMA PATRIA 

G ro o t  e M a rk t. 4 ,  IF  E G  H E M .

Ik  aanvaard ook stoffen voor het maken van 

kostuimen — Spoedige bediening. — Ónmoge

lijke concurtntie — Rouw in 24 uren 

Kom zien en du rf verzekeren dat iedereen tevreden 

zal zijn

Men vraagt LEERJONGIN of HALVE G AST 

Om uit gemeenzaamheid te scheidcn

Over ti‘ nemen 

eene Stoo mbo rs t e \ fa h ri ek
(met Mekanieke en elektrieke verlichting)

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

TIMPERMAN, Ie Iseghem, of schrijven ^onder 
de letters PAX, postliggende te Brugge.


