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DE UURKWESTIE.
In verschillige lan len zit men in « nesten » met 

de kwestie van 1 et uur.

Zomeruur of geen zotreruur, wat zal het zijn ?

Laat ons daaroVerj een woordje zeggen aang?- 
zien de menschen daar gaarne over spreken, elk 
naar zijn gedacht.

In den ouden tijd, als er geene ijzerenwegen, 
geen tramwegen, geen telegraaf, geen telefoon, 
geen vliegmachien en geene automobiels waren, 
had elke gemeente haar_ bijzonder uur.

Het is immers de zon die de middaguur bepaald ; 
als de zon op de middaglijn van eene plaats staat,, 
is het middag voor die plaats.

L>e middaglijn is eene « ingebeelde » lijn die 
loopt door de twee Polen, Noordpool en Zuidpool 
en die plaats.

Daaruit volgt dat elke plaats eene bijzondere 
middaglijn heeft, en dus een bijzonder middaguur.

Het spreekt van zelf dat het middaguur van 
plaatsen die dicht bij elkander liggen zeer weinig 
van elkaar verschilt, zoodat met dat verschil geen 
rekening wordt gehouden, maar in wezenlijkheid 
is er toch eenig verschil.

Zoo is het te Brussel iet of wat eerder middag 
dan te Gent ; te Luik iet of wat eerder dan te 
Brussel, enz. Immers Brussf-1 is meer Oostwaarts 
gelegen dan Gent, en Luik meer Oostwaarts dan 
Brussel

Te Eupen is het acht minuten eerder middag dan 
, in de Panne aan de Zee

Tot in de laatste tijden heeft men overal voort
gedaan met het plaatselijk uur, maar naarmate het 
snelle verkeer per trein, telegraaf en telefoon zich 
ontwikkelde, bracht dat verschil van uur groote' 
ongemakken bij, vooral in groote landen.

i£w-- bi?[v» nl)(>qi-l in trankrijK, waar net verse lui 
van zomeruur of plaatselijk uur ongeveer een uur 
bedraagt tusschen de Oostgrens en de Westergrens. 
Zoo is het te Straatsburg Ojstergrens, omtrent een 
uur vroeger mildag dan te Brest, te Nautes, te 
Dax op de Westergrens of kust van den Atlanti
schen Oceaan, omdat Straatsburg veel meer naar 
het Oosten ligt 

‘ De bureelen van den telegraaf bijvoorbeeld waren 
te Straatsburg een uur eerder open en een uur 
eerder toe dan te Brest, enz.

Dat hinderde grjoteli.jks het verkeer — als inen 
te Straatsburg naar’ueene plaats van de Westerkust 
wilde telegrapheeren moest men een uur wachten 
of het^Westerbureel was nog niet open ; en ’s avonds, 
als men van het Westen naar de Oostergrens wilde 
seinen, moest men in acht nemen, dat ten minste 
oen uur voor het sluiten te doen, of het Ooster- 
bureel was gesloten.

Zoo was het in alle landen en dat kon niet zijn 
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Daarom werd er al spoedig besloten dat het 
uur in geheel het land overal gelijk zou zijn

Zoo nam men voor Belgie het middaguur van 
Brussel of liever van het Observatorium van Ukke), 
bij Brussel ; voor Frankrijk het uur van Parijs ; 
voor Engeland het uur van Greei wich, (stad nabij 
Londen, waar het Engelsch Observatorium gevestigd 
is) ; vooi Duitschland het uur van Berlijn ; voor 
Italie het uur van Home, enz

Daarmee was dej [zaak geregeld in elk land, 
maar nu ontmoettej men moeilijkheden op de gren
zen, daar de middaguren der verschillende landen 
van elkander verschilden

Als de reizigers per trein eene grens overschreden 
moesten zij tun uurwerk, zooveel minuten vooruit 
of achteruit zetten en de moeilijkheid was, dat juist 
getal minuten te onthouden.

Het toenemend verkeer van groote internationale 
treinen, dat zijn treinen met welke men van het 
eene uiteinde van Europa naar het andere vervoert, 
vereischt een meer gemakkelijke manier om de 
zakuurwerken te regelen

— o -

In 1884 kwam eene internationale konferentie 
bijeen te Washington, Vereenigde Staten, om de 
zaak te bespreken. Men kwam er t’a< koord de 
wereld te verdeelen ing‘24 strooken of strepen, be
antwoordende aan de ‘24 uren van den dag.

Men weet dat de omtrek* van den aardbol, 8000 
uren bedraagt aan den Evenaar en verdeeldj is in 

360 graden

Elke uurstrook telt dus lo graden en heeft aan 
denjEvenaar eene lengte van 333 1/3 uren gaans 
De uurstroken versmallen naarmate zij de polen 
naderen, waar zij op niets vervallen.

Ze zijn 90 graden lang, en versmallen dus na 
genoeg het 90ste deel per graad of 333,1/3 : 90 
hetzij 3,7 uur per strook, gemeten van den Evenaar 
naar den|Noordpcoi.

Belgie ligt op gemiddeld 52 graden Noorderaf- 
stand van den Evenaar en de uurstrook is bij ons 
met 52 tnaal 3,7 uur of 192,4 uren versmald en is 
dus maar ongeveer 333 — 192 =  141 uren meer 

breed.

In onze streken, ' dat is in onze Noorderbreedte, 
is eene uurstrook dus ongeveer 141 uren breed — 
dat is nagenoeg de breedte van Frankrijk van het 
Oosten naar het Westen.

— o —

Als men in 1884 te Washington t’akkoord ge
vallen was, den omtrek van den wereldbol te ver
deelen in uurstroken, moest men vast stellen van 
waar, dat is van welke middaglijn men zóu beginnen 
tellen.

Ieder land had natuurlijk zijne ei,'ene middaglijn 
willen zien aannemen ; in al zulke zaken bestaat 
er ook naiever

Te Washington is men daarover niet t’ akkoord 
geraakt en de konferéntie is uiteengegaau zonder 
hare taak ̂ volledig ten einde te hebben gevoerd.

Het is maar ve e jaren nadien dat algemeen 
aangenomen is geworden dat men de middaglijn 
van Greenwich ^ bij Londen, als grondslag zou 
nemen.

Er werd beslist dat de hoofdstrook van Europa
zou bestaan uit ein streep hebbende eene breedte
van 7 1 2 graden ten Westen der middaglijn van teerbaar is ; in den aardappel zit gemiddeld 2.°/»

eiwit. Gestampt met groenten en vet verkrijgt men
een gezonden en voedzamen kost.

Bijzonder voedz.am is de groene kool wegens

^Vppels'iroop op den boterham is zeer aan te 
beïelen en meestal door de kindeken gewild Voor 
kinderen en herstellenden zijn ópk peren, omdat 
zij. kalk bevatten aanbevelenswaardige vruchten.

Druiven zijn heilzaam voor het bloed, lever en 
ingewanden ,

Freezen zijn rijk aan phosphoor, dus een goede 
spijs voor zenuwlijders.

De (.citroen reinigt het bloed, werkt heilzaam 
op slijmvlies en klieren. Citroensap verdient bij 
het bereiden van verschilleude spijzen wel de voor
keur boven azijn, hoewel ook goede azijn zuiverende 
eigenschappen bezit.

Het sap van den komkommer werkt oplossend 
voor gal en niersteenen.

Hu barber is een laxeerend bloedzuiverend voedsel.
Selderei én prei bevorderen de afzetting der 

urine.

Knolselder wordt bij rheumatiek aanbevolen.
De voedingswaarde van den aardappel wordt 

over het algemeen te gering geschat De aardappel 
toch bevat 20 °/0 meel dat zeer gemakkelijk ver-

Greenwich

Men noemt die uurstrook ook : het uur van West- 
Europa

De eerste strook ernevens, ten Oosten, heet het 
uur van Midden Europa ; de twe.de strook ten 
Oosten noemt het uur van 1 (st-Europa

Vijf strooken ten J Westen der uurstrook van 
Greenwich vallen in den Atlantischen Oceaan.

De middaglijn van Greenwich loopt een weinig 
ten westen van Parijs, door Oost-Spanje, Zuid-Oos- 
telijk gedeelte van Maroc en verder door den 
Atlantischen Oceaan ; ten Noorden loopt ze van 
Greenwich eoor de Noerdz'e en laat Noorwegen 
Oost-Waarts ligg n

Brussel'ligt nog meer oostwaaits de middaglijn
KUH f ita n  ttris* U ,1 .1 *1 • ■ -r"

Het uur van Brussel is 17 minuten voor 'dat 
van Greenwich ; liet uur van Parijs is 9'minuten 
21 sekonden vior dat van Greenwich

-  0 —

Men spreekt er nu van dat Frankrijk hei uur 
van Straatsburg op de Oostergrens van Frankrijk

zal aanneineu, als grondslag der uurbepaling. , 
Straatsburg staat 35 minuten voor Parijs, dus 

44 minuten 9 sekonden voor Greenwich

zijne ijzerhoudende bestanddeelen. Ook roode en 
witte kool zijn voedzame groenten.

De zuurkool is verfrisschend, bloedzuiverend en 
versterkend. Een bekend Frai.sch professor schrijft 
de krachtige eigenschappen van het Germaansche 
ras ten deele toe aan het veelvuldig eten van 
zuurkool. De Duitschers hebben er nog een groot 
gebruik van.

Wortelen eil ajuin werken afvoerend en zuiverend 
De ajuin in het'bijzónder is wegens zijne micro- 
benverdelgende eigenschappen een de gezondheid 
bevorderend voedsel 

Lekten, salaad en witloof, hebben koortswerende 
eigenschappen Dr. Hausle te Weenen raait in 

van Tóóae~xrBCT'en̂ 1aij# t/gTi zéérste aan, Den zij er 
maagbezwaron zjjn.

Wortelgroenten en peulvruchten bevatten kalk- 
zouten on zijn op grond hiervan aan te bevelen 
bij bloedarmoede en zenuwzwakte.

Andijvie, stoofsalaad, postelein en spinazie be
vatten minerale zouten en zijn bij het gebruik 
van aardappelen aanbeveleuswaaidige groenten.

Boonen en erwten zijn door hun hoog eiwitgehalte 
zeer voedzaam ; gekookt alsjboouen- of erwtensoep

,, „ . , I zijn ze lichter verteerbaar en werken dan meer
Daar Brussel reeds 1< minuten voor Greenwich afvoerend
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dat allo arbeiders in hunne partij thuishooren tot 
.velken godsdienst /ij ook behooren ! De socialisten 
beweren immer den godsdienst te eerbiedigen. Zij 
zeggen dat zij verdraagzaam zijn. Beide feiten 
welke wij hier hebben aangehaald, bewijzen het 
tegenovergestelde. Onze christene arbeiders kunnen 
er eens ernstig 'over nadenken. Zij mogen zich 
niet bevinden in ^niddens waar de spot gedreven 
wordt met dingen die voor een katholiek heilig 
zijn, bijv. de onscheidbaarheid van het huwelijk.

■'* * * -,
Het socialistisch Congres heeft de schoolpolitiek 

niet besproken. Dit was nog een voorzichtige maat
regel, want tijdens die bespreking zou in het 
licht gesteld zijn welke plannen de meerderheid 
van de socialistische partij koestert ten opzichte 
van het vrij onderwijs. Alsof wij liet nog niet 
wisten ! Het debat in de Kamers over de school
politiek d(r regeering laat daaromtrent geen twijfel 
voortbestaan

* * * .

Over de macht van de socialistische partij dient
ook nog h t een en het ander gezegd. Er is een
afgevaardigde uit Limburg geweest, die is komen 
vertellen dat de socialisten in die provincie niet 
veel van tel zijn en zelfs geen lokaal vinden om 
eene meeting te houden.

Een pluimpje aan de provincie Limburg, inaar 
bij wijze van troost voegde heer Van Koosbroeck 
erbij dat Limburg! de eenige provincie is waar
de christene Syndikaten machtig zijn en dat zij 
in de andere provinciën ;haast niet bestaan. Als 
dat de troost der socialisten is, wel bekome het 
hun !

Maar welke is de staat van gezondheid der 
socialistische partij ? Heer Vandervelde vertelde 
dat de partij nooit zoo sterk geweest is als nu, 
want, zei hij, de socialistische partij telt
thans 620.000 leden. Maar verleden jaar vertelden 
de socialisten dat zij 750 000 leden telden. En 
is daL.Z'.l-, -A»)P!0''on oo.ht » Hof

staat, zou Belgie door het invoeren van het uur 
van Straatsburg 44 — 17 of 27 minuten winnen ; 
eenj klein halfuurtje

Het is te zeggen : het zou in Belgie 27 minuten 

winnen ; een 4klein half uurtje

Daardoor zon het in Belgie 27 minuten 
eerder middag zijn, dan wezenlijk volgens de zon 
het geval is te Brussel

Men voorziet dat ; daartegen niemand groote 
bezwaren zal inbrengen

ndien men (liet zomeruur had ingevoerd, zooals 
verleden jaar, zou ons middaguur echter vervroe.d 
zijn geworden op denj echten zomertijd met 60 
minuten min 17 dat ware met 43 minuten in 
plaats van met 27

Men zal zeer gemakkelijk begrijpen dat men in
Frankrijk een vroeger uur begeert, als men wel 
in acht neemt, dat het uur van Greenwich, dat 
daar nu in voege is, ruim 9 minuten westwaarts
Parijs ligt en slechts het] kleinste gedeelte van
Frankrijk doortrekt

Dat heeft voor gevolg dat het te Straatsburg, langs 
den Rijn en de Zwitsersche grens, maar middasr 
is, volgens Greenwich, als het daar op de zon retds 
12 3/4 is en meer.

Aan de Middelandsche zeekust, te Nizza, en 
Marseille en omtrek, is het reeds 1 uur, als de 
middaglijn van Greenwich nog maar 12 ure wijst

Het is dus geen wonder dat de bewoners van 
Oost-Frankrijk klagen over het uur van Greenwich 
dat hun nadeelig is

Het kan best gebeuren dat de inwoners van 
West Frankrijk dienu zeer tevreden zijn over het 
uur van Greenwich, dat hun plaatselijk zeer nabij 
komt, zullen klagen over het uur van Straatsburg 
dat het officieel uur, voor hen, omtrent een uur 
zal vervroegen

Ónmogelijk om voor iedereen wel te doen.

Beter dan Medecijnen.
In ons land met zijn rijkdom aan verschillende 

soorten van uitstekende groenten en vruchten, zou 
het medecijnverbruik belangrijk minder zijn, als 
de heilzame werking van groenten en fruit meer 
algemeen bekend was

De appel onder ander behoort tot wize beste vruch
ten en daar hij ijzer bevat, kan hij mede dienen ter 
bestrijding van bloedarmoede Voor zenuwpatiënten 
en lijders aan hoofdpijn en slapeloosheid, noemt 
men gelukkige uitslagen door het geregeld gebruik 
van appelen verkregen In Engeland zegt men : 
« Een appel bij den maaltijd, bevordert do ge
zondheid. »

Een veelvuldig gebruik van groenten en vruchten 
is niet alleen gezond, doch kan ook het gebruik 
van geneesmiddelen beperken en ook voorkomen.

Het gebruik van karnemelk of botermelk is 
thans veelal te verkiezen boven zoetemelk, niet 
dleen omdat ze 'goedkooper is, doch omdat ze 
bij verschillende maagkwalen door de doktoren 
wordt aanbevolen

Als geneesmiddel heeft karnemelk ongetwijfeld 
groote weerde en is het gebruik ervan vooi zeker 
verre te', verkiezen boven vele specialiteiten van 
medicamenten

Het melkzuur dat de karnemelk bevat, verwijdert 
kalkaanzetting in bet bloed, waarom ze bijzonder 
geschikt is voor lijders aan rheumatiek of zwaar
lijvigheid.

Karnemelk oefent een opwekkenden invloed op 
lever en nieren Het;[geregeld gebruik van karne
melk vermindert de behoefte aan alcohol en genees
middelen.

Na het Socialistisch Congres.
Het socialistisch Paaschcongres heeft dit jaar 

niet veel beteekend Eene enkele kwestie werd 
grondig besj roken, namelijk het vrouwenkiesrecht 
voor de Provincie.

De kwestie werd niet opgelost, maar het Congres 
besliste toch dat er voorloopig geen sprake kon 
zijn van het toekennen van het kiesrecht aan de 
vrouwen voor de Provincieverkiezingen. De socia
listen hebben schrik van de vrouweu. Zij vreezen 
dat de vrouwen in groot getal tegen hen zouden 
stemmen en daarom hebben zij geweigerd een punt 
te verwezenlijken dat nochtans op hun program 
staat, want het algemeen stemrecht voor beide; ge
slachten is op het socialistisch program ingeschreven.

* * *

Enkele uitlatingen op dit socialistisch Congres 
gehoord, zijn van belang. Zij kenschetsen de^ware 
geestesgesteldheid van de, socialisten. Zoo werd er 
door een spreker beweerd dat het iets ongehoord 
is, dat', bij de voltrekking van het huwelijk, de 
vrouw^aan den man gehoorzaamheidjjzweren moet. 
En de vergadering juichte die uitlating toe. Een 
andere] dreef den spot met eene uitlating van 
eene vrouwelijke afgevaardigde, die meende als 
een vrouwelijk sukses te mogen aanzien dat in 
Anétralie eene wet was gestemd, waarbij strafbe
palingen geëischt werden tegen de mannen die 
hunne vrouw bedriegen. En de socialist Fesler, 
een Waal, riep uit dat dergelijke wetten misschien 
wel in Vlaanderen kunnen worden uitgevoerd, maar 
niet in Wallonie Nogmaals juichte dr heele verga
dering toe. behalve de [vrouwen.

Dit alles geeft ions een klaar beeld van het 
socialistisch midden. Hoe dikwijls beweren zij niet

Yoor onze Plaatselijke Nijverheid.
Aan de Minister van Economische Zaken, werd 

over eenige weken volgende brief gezonden, uitgaan
de van het Syndikaat der Schoei fabrikanten van 
Iseghem en Omliggende :

Mijnheer de Minister,

Het Syndikaat der Schoenfabrikanten van Iseghem 
en Omliggende in algemeene vergadering vereenigd, 
kennis genomen hebbende van de voorgenomen 
wijzigingen welke eerstdaags zullen gebiacht wor
den aan het bestaande tol regiem tusschen Frankrijk 
en Belgie, heeft de eer, U te betoogen :

Dat de uitvoer van gemaakt schoenwerk naar 
Frankrijk, door de toepassing der huidige toltarieven, 
onmogelijk geworden is in zoo ver dat de schoen
fabrikanten geen afzetgebiedmeer vinden in Frank
rijk ;

Dat reeds in 1921 de uitvoer van Fiansch 
schoenwerk eene waarde vai- 8 754.17!) fr bedroeg, 
en de uitvoer van Belgisch schoenwerk naar Frank
rijk slechts de som van 544 542 fr bereikte ;

Dat deze invoer van Fransch schoenwerk met 
875 431 fr het zij met 10 O/o ad valorem, wegens 
tolrechten belast werd, terwijl met de Fransche 
tarieven het procent van tolrechten ten opzichte 
van de waarde der uitgevoerde schoenartikels naar 
Frankrijk 18 tot 25 O/o bedraagt;

Dat de verhoudingen voor 1922 zonder den minsten 
twijfel nog veel nadeeliger zijn aan Belgie, omdat 
er op de schoenen, sedert 1921 aanmerkelijke 
prijsverminderingen gekomen zijn ; hetgene voor 
gevolg heeft, dat de tolrechten aan Frankrijk'^be- 
taald, ad valorem gerekend fel gestegen zijn ;

Dat de aldus geschapen toestand voor gevolg 
heeft gehad, dat het voor de schoenfabrikanten van 
Belgie, onmogelijk geworden is, met hunne voor
malige koopers uit Frankrijk nog zaken te doen 
terwijl zij in eigen land door de Fransche con
currentie verdrongen worden.

Vervolgentlijk, hebben wij eenparig besloten bij 
de Regeering protest aan te teekenen, tegen de 
voortzetting van de ultra besehermende tolpolitiek, 
door Frankrijk gevoerd, en te vragen dat de re
geering met kracht de belangen der reeds zoo be
proefde' schoennijverheid zou gelieven te verdedigen, 
en dat er met wederkeerigheid zou gehandeld 
worden, indien de nieuwe fransche tolpolitiek niet 
meer bezadigd is dan de oude.

Aanvaard enz.
* * *

De belangen van Iseghem, Rousselare en Thielt, 
drie nijverheidscenters jnzer ’Provincie, hangen 
grootelijksch af van de voordeelige of nadeelige 
toltarieven die door Frankrijk op onze’nijverheden 
toegepast wordt.

Injonze weverijen, borstel- en schoenfabrikatie, 
worden er meer dan 15.000 werklieden gebruikt, 
die een belangrijk deel der bevolking van ons ge
weste uitmaakt.

Wij verhoopen, voorwat.de hai delstraktaten betreft, 
die jtusscheu- Belgie en Frankrijk z u l le n  [gesloten 
worden, het ééne land niet zal bevoordeeligd worden 
tegenover het andere, en dat zoo men den invoer 
van vreemde" koopwaren in ons Belgie voor den 
vreemden mogelijk maakt. Ook den 'uitvoer onzer 
gefabrikeerde producten zal mogelijk zijn.



Rusland,
Schrikkelijke Kerkvervolgino. —  Bisschoppen 
en Priesters war Jen ter dooi veroordeeld en 
dood geschoten.

Zonder recht of reden alleen om politieke 
misdrijven en godsdiensthaat te voldoen, hebben 
de bolchevetische rechters twee bisschoppen 
en vele priesters ter dood veroordeeld en reeds 
omgebracht. Deze nieuwe gruweldaden der 
sowjets (leeft, zooals men wel denken kan grooten 
ophef gemaakt in gansch de beschaafde wereld 
Het is immers geweten dat het proces geen 
grond had, de aartsbisschop kon ten andere 
de beschuldiging welke men tegen hem uit
maakte met bewijzen weerleggen.

De Priesters wierden vervolgd omdat zij 
den Catechismus onderwezen hebben ten huize 
na het sluiten der kerken.

Een Parijzer Bolehevitisch blad gaat zoover 
de hiervolgende schaamtelooze bekentenis hier
over te doen :

« De Russische kommunistische en werkers- 
organisaties voeren een hevigen anti-godsdien- 
s’tigen veldtocht in hun land. waarde bevolking 
doordrongen is van bijgeloovigheid.

« De taak is lastig, maar de standvastigheid 
der propagandisten wordt met goede uitslagen 
bekroond.

« Reeds is een verschrikkelijke slag toege
bracht aan de orthodoxe-kerk, alsook aan de 
katholieke kerk, door de processen ingespannen 
tegen de priesters, die zich verzet hebben tegen 
de inbeslagneming van kostelijke voor \erpen, 
opeischingen die geyaan' werden om den nood 
van millioenen uitgehongerden te lenigen

« Iedereen heeft wel begrepen dat die processen 
en de ter dood veroordeelingen geen ander 
doel hadden dan de aandacht te ftrekken van 
het Russische volk, op de monsterachtige schijn
heiligheid der priesters, die liever den dood 
verkozen van millioenen schepsels, dan eenige 
kerkelijke voorwerpen te offeren.

« De Bolchevistische pers protesteert ook 
hevig tegen de tusschenkomst der vreemde 
landen in de binnenlandsche zaken van Rusland

Die hooger aangehaalde schijnheilige regelen, 
in de Bolchevetische pers, doen dus klaar en 
duidelijk inzien dat de Bolchevisten. op dezelfde 
wijze als de Turken, de kristenen in Rusland 
willen martelen en uitroeien

SOWJETSRECHTSPLEGING 
Hoe Mgr. Cieplak gekweld werd.

De «Daily Mail » correspondent te Moscow, 
seint eenige bijzonderheden aan zijn blad over 
het proces tegen mgr. Cieplak. Daaruit blijkt, 
op welk een laaghartige wijze de sowjetmannen 
hun rechtspleging tegen den grijzen aartsbis
schop geleid hebben.

Op 22 Maart. 11 ure ’s avonds, begon het 
verhoor van mgr. Cieplak. Met opzet werd deze 
tijd gekozen, omdat men wel weet, dat de be
jaarde prelaat afgétnat en ziek zou zijn, na sinds
11 ure ’s morgens in het gerechtsgebouw ver
toefd te hebben en na de heeie afgeloopen week 
in de ellendige Butyrka-gevangenis te hebben 
doorgebracht.

Krylenko, de epenbare aanklager, liet den 
asrtsnisschop moedwillig meer dan een half uur 

_staan om zijn onbeschaamde vragen te beant-
z“̂ n r "  was, dat hij bij de pauzen tusschen de 

vragen op de bank neerzonk die hij met andere 
gevan.tenen deelde Het was een gewone harde 
gevangtnenbank <n geen stoel

De aarts >isschop poogdezich staande te houden 
ooi zichzelf vast te klemmen aan den rug 

van uen stoel van zijn verdediger, den advocaat 
1 us ln in  Geen enkele maal, ofschoon zijn ver

l a n  ? onderbrekingen drie dagen duurde,

apvf t h /  r de rechters of door Krylenko 
gezegd, dat hij kon gaan zitten.

Des nachts werd de prelaat met andere ge
angenen m een soort verhuiswagen, welke 

g .woonlijk gebruikt wordt om gevangenen te 
vervoeren, naar de gevangenis teruggebracht.

Gewapende soldaten met gevelde bajonetten 
omringden de priesters, wanneer zij van liet

deneCiebSrachtUW ^  ßevangenenwagen wer-

De correspondent zegt, dat hij zelf physiek 
op is van de inspanning van het bij wonen van 

ofschoon hij het gerechtsgebouw 
telkens kon verlaten als hij wilde Wat moest

1 Zljn voor een man van bijna 70 jaar, 
zooals de aartsbisschop, die d gelijks van hen 
naar de gevangenis werd geleid, en 10-ure per 
aag in de rechtszaal werd gehouden ?

n r i ^ b0lSie.wiki po-cn moedwillig de bejaarde 
priesters uij te putten en wachten steeds tot

ure s avonds met het verhoor der be
d aagden ,  wanneer d ,  besten van hen amper

tpn iinH ril|0PI up de been kunnen blijven, 
teneinde lien met vragen te overstelpen

Niettemin heeft de geestelijkheid moedig de

wfro bef nÏwoor'J- waarmee ze telkens als het 
ware overladen werd.

mpA C| exarcil Eederoff, een Russisch geestelijke 
et langen baard, behoorende tot de uniaten. 

Bnm» Sla vischcri ritus bezitten, maar van
‘■o ne afhangen, keek Krylenko en de anderen 
zeer vrijmoe,üg aan.

u/‘A 2d,de zo,lder aar?elen tot de bolsjewiki:
• waar de niensclielijke wet met de goddeliike 
nipt In ,stfijd komt, zal ik de menschelijke wet

boorSme2r»an1en' ^  m'jn gewe en ge' 

De ( penbare aanklager deed al het mogelijke
voor Pn! C,epla!< te doen verklaren, dat hij 
voor Polen werkte

Aan den aartsbisschop en de andere geeste

Caterhi'Tm of zil de" kinderen den
Catechismus leerden en of zij de H. Mis on-
droegen, nadat de kerken gesloten waren. Zij

antwoordden bevestigend, en verklaarden, dat
net hun plicht was zulks te doen.

w o n rS lVrHaagCi oimre,lt ziJn « schatten », ant
woordde de aartsbisschop, dat hij alleen een

had’ ten st° el' een 'afel en een kruisbeeld

nrrfta'ï andere Priester moest zich verantwoorden,

staan hl'f p uweigerd liad aan  bolsjew iki toe te
n S  ! i  tabernakel te openen In het taber-

creer fp 1 ond zieti een ciborie inet een geconsa-

Seven tm  0 S' priester wilde sleCll's verIof 
s o t  n e t  onderzoeken van het tabernakel,

als hij eerst de H Hostie had mogen nuttigen. 
De bolsjewiki meenden, dat er ook geld in de 
ciborie zou verborgen zijn en een der rechters 
maakte een opmerking in denzelfden geest.

Een anderen priester werd verantwoording 
gevraagd, omdat Hij na den H. Dienst, terwijl 
hij zat te bidden, de komst der politie niet had 
opgemerkt.

Waarom nog te bidden als de Dienst geeindigd 
is ? vroeg een der rechters 

Van deze en dergelijke moreele kwellingen 
was het proces vol.

Mgr Butkiewicz werd la ffe lijk  vermoord.
Zaterdag om 4 nre. werd Mgr. Butkiewicz 

vermoord. Zijne terechtstelling had plaats in 
de kelders van de buitengewone commissie 
De beul van de Tchika schoot hem daar een 
verraderlijken kogel in het achterhoofd.

Men voerde het lijk van den prelaat ver
volgens weg, tnaar niemand weet in welke 
richting.

Het bericht van den dood bereikte Warschau 
eerst Dinsdag op den noen. De overheden 
hadden alle telegrafische betrekkingen met den 
vreemde afgesneden, sinds Vrijdag laatst.

De bolchewieksche organen melden per offi
cieele mededeeling den dood op den hoogge- 
priester en begekken in het voorbijgaan de 
vreemde pers, die in ’t belang van den prelaat 
wilden tusschenkomen.

Terwijl de « Isvestia », Engeland Saanrandde 
dat 14.000 lerlanders had vermoord, overlaadde 
zij den H. Stoel met beleedigingen en bevool 
de Italiaansche communisten dat zij den Paus 
ter dood moesten verwijzen bij verstek, in 
afwachting dat men hem voor een wederlandsche 
rechtbank kunne sleepen

De Poolsche pers, zondei verschil van politieke 
opinie, en de bladen alle godsdiensten ver 
beeldend, zijn het eens om de houding van 
de besturende bolsjewieken te brandmerken, 
die doof bleven aan ’t vermaan en den aan
drang van de heele beschaafde wereld

Uit Moscow wordt bericht, dat Mgr Butkiewicz 
voor zijne terechtstelling den wensch uitteniet 

j  door een ander geestelijke op zijn laatsten weg 
te worden begeleid, hoewel het hem bekend 
was, dat pater Ednt. Walsh, leider van de 

! Pauselijke Hulpcommissie, bereid was hem dezen 
laatsten dienst te bewijzen.

Men heeft verzocht het lijk van den gefusil 
leerden priester te mogen begraven volgens 
de gebruiken der kerk, doch dit verzoek zal 

! vermoedelijk niet worden toegestaan.

Het vonnis jegens den huispfelaat van Z. 
H den Paus is in koelen bloede uitgevoerd, 
na een langdurtg proces Het is uitgevoerd 
ondanks de protesten en waarschuwingen van 
alle kanten, uit alle landen en door vertegen- 

! woordigers van alle godsdiensten en gezindheden 
ondanks de manende stem der menschelijkheid,

: die zoo luid in de laatste dagen geklonken 
had.

Men heeft hier te doen met een wel over
wogen en beraamden gerechterlijken moord,

I waardoor de sovjetleiders de gruwzame theorie 
in practijk brengen, die zij metzwarte letters 
op den rooden muur van het doeina-paleis te 
Moscow; schilderden : « Godsdienst is opium 
voor het volk ».

ßlnp/Ainrß in om u la  nt tr» Kasan

in de werkhuizen Krupp.
Een bloedige gebeurtenis, de ergste die zich 

I tot nu in de Roerstreek voordeed, heeft Zater
dag plaats gehad.

De Fransche waren naar de fabriek van 
Krupp gekomen om er automobielen op teeischen. 
Een detachement bestaande uit een Luitenant 
en elf manschappen moest de garage bezetten.

Op eens deed men het alarmsignaal fluiten. 
De werklieden der fabriek stormden buiten, 
bedreigden de Fransche met revolvers en wier
pen steenen in hunne richting. Zelve deed men 
stralen stoom op de soldaten terecht komen. 
Om zich te ontzetten losten de Fransche soldaten 
eenige schoten in de lucht en deden de regel 
matige somatien. Daar zulks niet hielp richten 
zij op de Duitschers en schoten in den hoop 
Er onstond een onbeschrijfelijk paniek. De 
menigte wilde achteruit, maar door de overeen 
hooping van duizende menschen, was dit on- 
inogelijk. Eenige der gekwetsten konden na 
verzorging de fabriek verlaten. Er waren echter 
elf dooden en 23 zware gekwetste

Toen de Franschen de werkhuizen van Krupp 
verlaten hadden, stroomde de menigte toe in 
de straat. Op dat oogenblik verscheen een auto, 
bestuurd door een Franschen soldaat, in den 
au'o bevonden zich twee Fransche Ingenieurs. 
Zij werden door de menigte erg mishandeld, 
de chauffeur van den auto, die wilde gebruik 
maken van zijn geweer, werd geslagen en 
gestampt en moest verzorgd worden in ’t Krupp- 
gesticht. De ingenieurs können met vele moeite 
de woede der bevolking ontsnappen. Een Bel
gische motorijder, die daar voorbij kwam, werd 
ook erg te keere gegaan.

1 eu gevolge deze erge daden, wierden s'an- 
derendaags verschillige bestuurleden der firma 
Krupp aangehouden.

De Engelsche gazetten schrijven vele over 
Je gebeurtenissen van Essen Zij zijn het toch 
eens dat de Fransche soldaten maar hunne 
wapens gebruikten na uitgedaagd en met steen 
beworpen te zijn geweest Enkel eene nieuw 
agenie weet de zaak uit te leggen dat de 
Fransche ongelijk zouden hebben.

Ben drukkerij aangevallen.
Te Koblentz heeft men de drukkerij Gutten- 

berg bestormd, die voor de Verbondene drukte. 
De plaatselijke overheden wierden hiervoren 
verantwoordelijk gesteld. Verscheidene hoog 
geplaatste personen werden aangehouden, waar 
onder de politiebestuurder, de rechter en ver
schillige politieagenten. Vervolgens werd door 
de Fransche de drukkerij van den Koblentzer 
Zeitung, het nationalitische blad aangeslegen.

Misdadigen aanslag op den IJzerenweg.
Duitsche nationalisten hebben uit het onbezet- 

gebied, negen treinen en twee lokomotieven 
zonder stoker of machienest naar de statie 
van Wezel verzonden. Op de brugge van Lippe 
had eene botsing plaats tusschen den zeven
den en negenden trein Zeventig wagons werden 
verbrijzeld en belemmerden het normaal verkeer.

Dood van lord Carnavon.
Uit Cairo wordt gemeld dat lord Carnavon, 

die de nasporingen in de grafstede van den 
Egyptischen Pharao Tut-Ank-Amen ondernomen 
had, Donderdag morgend om 5 ure b zweken is.

De lord behield tot het uiterste oogenblik 
volle kennis.

Bezitter van een overgroot fortuin, had lord 
Carnavon zich, verscheidene jaren geleden, om 
gezondheidsredenen in Egypte gevestigd.

Hij stelde er veel belang in oudheidskundige 
navorschingen, en zoo kwam hij enkele maanden 
geleden tot de ontdekking der grafstede van 
den Pharao Tut Ank-Amen. in de Konings- 
vallei, ontdekking die sindsdien zooveel ophef 
maakte.

Men zal zich herinneren dat het openen 
der laatste grafkamer, waar zich de zerk van 
den Pharao moet bevinden, werd verdaagd tot 
den eerstkomenden herfst.

Lord Carnavon zal dus niet aanschouwen 
hetgeen hij beschouwde als de bekroning zijner 
oudheidskundige loopbaan

V A N  A LLES W A T .
EMELGHEM. — Dieven op ronde. — Op het

hofstedeken van Steenlandt, eertijds bewoond 
door de kinders Cools en staande te Emelghem, 
Princessestraat, poogden dieven Woensdag avond 
rond 10 ure de verkens te stelen De zoon
van het huis die gerucht hoorde, stond op,
opende zijn venster toen opeens een revolver
schot gelost werd en hij getroffen wierd in
de hand. De dieven zijn weggevlucht zonder 

; iets te kunnen medenemen.

MOORSEELE Schrikkelijk tramongeiuk. —
Vrotiw Dedeurwaarder Zoë Vanneste) wonende 

I  te Lendelede was Maandag hare moeder gaan
I bezoeken ; zij droeg een klein kind van 3

jaar op den arm. Ongelukkiglijk al van den
tram te stappen viel zij en wierd door een
tram komende van Kortrijk gevat en de beide 
beenen afgereden. Seffens wierd zij verzorgd 
en naar de kliniek van Dr Vandeputte te
Iseghem overgebracht- Het kind is ongedeerd.

Bavichove. — Maandag avond, rond 10 ure, 
werden eensklaps twee geweerschoten gelost 
naar de herberg « De Ster », bewoond door 
Dewitte. Een der schoten verbrijzelde de ruiten 
en het andere drong door de voordeur De 
dochter Dewitte werd door het zaad licht ge
kwetst. De ^chu'ter is gekend en zal met het 
gerecht af te rekenen hebben.

Rousselare.— Autim  Jbielangalukkan — Maan

dag namiddag, rond 2 1/2 ure, kwam P. Wyf- 
fels, wonende te Beythem, met zijn auto ge
reden langs den steenweg van Ardoye. Aan den 

i bareel van den ijzerenweg kwam Henri Decat 
wonende Hammestraat, te Roesselare, met zijn 

i  rijwiel uit de tegenovergestelde richting Hij 
botste met zijn rijwiel tegen den auto, waar
door zijn rijwiel ontredderd werd- Henri Decat 

I kwam met zijn rechterbeen onder het rij'uig 
terecht De auto moest terugwijken oni Decat 

te verlossen.

i Maanda« avond rond 5 ure, kwam Alfons 
! Tarrcorine, rerrrxrtf ,̂ wumciiuc—rnueiretmadi. mei

j  zijn auto gereden in de Noordstraat, toen fuies
j Pyncket, wonende te Beythem met een rijwiel

kwam gereden uit de tegenovereestelde richting.
Pyncket botste opjden auto Gelukkiurlijk kwam
hij er zonder kwetsuren van af, doch zijn velo
werd erg ontredderd.

Dinsdag mord^end, rond 11 ure, kwam 
de zoon van Victor Vandecapelle, kolenverkoo- 
per wonende in de Kattenstraat met een inge
spannen paard gereden langs den steenweg 
van Rumbeke. Aan de « Korte Wandeling » 
kwam een auto gereden uit de Yzerenwegstraat 
en trof het paard aan de borst, waardoor het 
eene groote wonde bekwam en veel bloed 
verloor. De autorijder reed voort doch is ge
kend.

ST A D SN IE U W S

Katholieke Burgersbond
Afdeeling :

Leenkas to t aankoop van (Kleine W erktuigen
Op de Bestuursvergadering van Woensdag

4 April 1. 1. werd volgend verslag uitgebracht.

Gedurende de verloopen maand werden vijf 
nieuwe aanvragen om een toelaag van honderd 
frank te bekomen, naar het Ministerie opge
zonden. Dus heel waarschijnlijk dat opnieuw 
vijfhonderd franken ten goede zullen komen 
aan de kleine burgerij, of middenstand, gelijk 
gel het nemen wilt, zondereen cent onkosten 
voor de belanghebbenden.

De rekeningen van drie leden werden goed 
gekeurd en de toelagen toegestaan.

Verleden week, dinsdag, hebben wij opnieuw 
het bezoek ontvangen van den heer Staatsin
genieur. Met dezelfde inschikkelijkheid, en be
reidwilligheid als vroeger, om door allerhande 
raadgevingen, van technischen aard. de be
langhebbenden in te lichten, is hij opvolgentlijk 
de werkhuizen van vijf leden gaan bezichtigen

De uitslag van onze werking, die tot nu toe 
geheel degelijk mag heeten, laat ons toe te 
hopen, dat onze inrichting nog veel voordeel 
zal doen aan de kleine bazen, der verschillende 
takken van onze nijverheid.

M arkt van Iseghem.
Boter 13 frank
Eieren 30 à 35 ct

(ook deze die, zonder r èe te gaan, zich bij 
den Bedevaart aansluiten). We vertrekken te
7 uren. De reiskaarten worden daags te voren 
’t huis gebracht. Zorgt toch wel uwe kaart 
niet te vergeten en goed op tijds te zijn ! 
Eeten kunt ge best van ’t huis medenemen. 
Die vergeten hebben in te schrijven kunnen 
het morgen nog doen te 8 I 2 uren, in de 
Jongelingen-Congregatie.

Het Nieuw Stadhuis.
Na bijna zes maanden wachten, komen de 

hoogere besturen eindelijk de koop van het 
nieuw stadhuis, door onzen Gemeenteraad aan
gekocht goed te keureru Ze konden al lang 
die goedkeuring gegeven hebben, juist gelijk 
deze der te maken werkmanswoningen, maar 
als het moet van die hoogere Administratien 
uitgaan, ’t duurt en ’t blijft duren, niet dat 
zij geene bedienden genoeg en zelve te veel 
hebben, maar zuiver uit een kwestie van uit
stellen en anders niet. Nu dien aankoop vol
trokken en goed gekeurd is ; zullen de noodige 
schikkingen genomen worden om dit zoo schoon 
gebouw naar behooren tot de verschillige dienst- 
bureelen, die er zullen moeten hunne plaats 
vinden te schikken.

Het prachtig huis van M. Ameye-Dobbelaere, 
die nu tot stadhuis zal dienen, is eelegen links 
te midden de Koornman%t. Het wierd gebouwd 
ter plaats, waar voorheen oude huizen stonden 
bewoond door P. Kerkhof Vandommele, Fideel 
Vion Vaneeckhoutte, drukker, Louis Oeidycke- 
Descamp, enz ..

Deze gronden en zeer waarschijnlijk de 
gebouwen ervan behoorden voorheen toe aan 
de brouwerij van de Zwarte Leeuw bewoond 
door Van Eeckhoutte die slond waar nu de 
bank Delaere is.

In 1883 wierd het huis van M. Ameye, 
gebouwd naar een plan gemaakt door den 
Heer Bouwmeester Cyrille Vanhoutte van Kort
rijk. en goed gekeurd door het Stedelijk Sche- 
pencollegie den 25 Augusti 1883

Dit gebouw is opgemaakt naar den ouden 
Vlaamschen bouwtrant Het metselwerk, wierd 
gedaan door destijds den besten metsersbaas 
van Iseghem, François Spriet-Feckhout. het 
plakwerk door François Renier van Emelghem, 
het timmer- en schrijnwerk door Bruno Boone- 
Wallaert uit den Arend, het beeldhouwwerk der 
schouw, enz. door Clarysse-Sintobin en Zoons, 
het ijzer- en smeêwerk door Jean Vandewalle, 
in een woord, alles wierd bijna uitsluitend 
afgemaakt door Iseghemsche ambachtslieden. 
Bruno Boone volgde jaren lang al de ver oo- 
pingen van oude windmolens orn oud eikenhout 
op te koopen die aan dit schoon en sterk ge
bouw verwrocht wierden Het is niet alleen de 
voorgevels die prachtig afgewerkt zijn, maar 
binnen overtreft dit gebouw nog verre hetgene 
men al buiten te zien krijgt De schouw, trap 
en trapzalen, deuren, vensters en houten omlijs
tingen zijn allerprachtigst.

De familie Ameye is een der oudste e n . 
merkweerdigste familien onzer stad.

Zij stamt eigenlijk af van Judocus Ameye- 
Vande Casteele, geboren te Lendelede op het 
einde van de jaren 1500, nalatende Guillieimus 
Ameye-Claerhout f  1687. Rogerius Ameye 
5rermnsi, ; Ibyy, uulllieimus Aincyc Verstraete, 
f  1770, J Ameye-Carrè, f  1805. Joseph Ameye- 
De Raedt, f  1846 gemeenteraadslid der stad 
iseghem waarvan 4 kinderen.

1) Francis Ameye-de Gheus, Burgemeester 
van Iseghem. Provinciale raadsheer, geb i5 
Aug 1799, subiet overleden in de Kerk van 
Iseghem op O. L V. half Oogst 1874, nalatende 
onder andere M Albert Ameye-Verhoost, sche 
pen der stad, subiet overleden den 12 September 
1909

2) Loduvicus Ameye-Van Mellaerts, geboren 
1801 f  1886, waarvan Julius Ameye Haspeslach 
en Cainille Ameye Dobbelaere, eigenaar van het 
huis nu tot nieuw stadhuis aangekocht door 
onzen stedelijken gemeenteraad

3) Theresia Aineye echtgenoot Charles De 
Lanckere waarvan 5 kinderen.

4 Rosalia Ameye, echtgenoote Petrus Van 
Mellaerts waarvan Henri Van Mellaeits geb
2 Feb. 1834 overleden October 19u6.

NAAR OOSTACKBR.

’t is prachtig voor Iseghem ! Meer dan 130 
leden van den Bond der Lourdenaars, Studenten, 
Jongelingen uit de Congregatie, en andere, gaan 
op 12 April, dat is Donderdag toekomende,
O L Vrouw vereeren te Oostacker.

Te 5 12  uren zal in St Hiloniuskerk eene 
gelezene mis gedaan worden ; waaronder die 
’t begeeren, de H. Communie kunnen ontvangen,

Burgerstand -- Iseghem
GEBOORTEN :

Robertine Meyfroot, dv. Henri en Bertha De- 
schuytere, Rousselarestraat, 41. — Roger Azou zv. 
Hector en Emelie Verscheure, Ronsselarestr — 
Godelieve Verfaillie, dv Joseph en Irma De Forche, 
Kruisstr. 7. — Ivonne Demunck, dv. Florent en 
Elodie Coussement, Kortrijkstr 16, — Lia Toebat, 
dv. Henri en Clemence Gerne, Sloore 165. - Maria 
Cornillle, dv. Petrus en Magdalena Vierstraete, 
Lendeledestr. 126.

STERFGEVALLEN :

Pharielde Vanbelle, zb. 79 j dv. Jan en Isabella 
Dupont.— Ivo Dierick, zb. 84 j zv. Sophia Dierick 
Joannes Maertens, houtin 63 j man Silvia Devol- 
dere. Henry Verstraete, Schoenm 72 j. inan Marie 
Coeman — Marie Verfaillie, herbergierster, 58 j. 
vr Theophiel Vanderheerer..

HUWELIJKEN :

Maurits Sabbe, fabriekw. 24 j en Madeleine 
Grymonprez borstelm 24 j. — Michel Devoldere, 
aardew. 20 j. en Germana Delaere borstelm. 20 j.

Uit ter hand te koop
bij B. DELOS 

Rousselarestraat, 168, Iseghem.

Een Stootkarre, Borstelpresse
een Pekpanne, ta fe ls , stoelen, ronde zagen, 
boomhaken, enz , alsook een dubbel pupiter, 
en een copiepresse, alles in zeer goeden staat. 

Alsook gemaakte schorten, blousen,; under
goed, enz. Alles aan buitenger one lage prijzen.

Te koopen en over te nemen TWEE WEL 
GEKLANTE SCHOENWINKELS in volkrijkestraten 
van Gent. A g en ce  RUYSSEN, Naamlooze 
Vennootschap, 67, Onderbergen, Gent



Het Ideaal Kiekenpoeder Salvator dat reeds 
onder alle kweekers als het beste genees
middel tegen alle ziekte van het pluimge
dierte bekend staat zal voortaan enkel naar den 
naam van den uitvinder : IDEAAL KIEKENPOE- 
HER STEPPE genoemd worden. (Prijs : 3 fr. ; 
par post 3 25 fr.' Onnoodig op den steeds groeien- 
den bijval te steunen, wie het gebruiken wil 
zal het ondervinden Te bekomen in de Apotheek : 
] a iliau Hoogstraat 15, BRUGGE ; Deleu, Steen
straat, BRUGGE en in het hoofddepot : Apotheek 
STEPPE, te  Geeraards'sergen.

Te Koop een SCHOON F.N TOOG bij Emiel DECRU- 
JiAES, Rousselarestraat, 381, I s e g h e m .

W ORDT AANSTONDS GEVRAAGD

Een WERKMAN en een WERKJONGEN
bij H. STROBBE, Kartonfabriek, Gentstraat, 59.

GEVRAAGD in de I J z e h e n (j Ie t e r i j , Omme- 
rangstr., een WERKJONGEN van 16 à 18 j. oud.

Valère Bsurez-Kesteloot vraagt goede STUK- 
WERKBOORDERS

Gevraagd te koopen WEPKMANSHUIS
te  doen Rousselarestraat, 10. I s e g h e m .

Aanstonds GEVRAAGD een MEISJE om in 
het huishaulen te helpen voor het overige 
van den tijd kunnende leeren naaien alsook eene 
NAAISTER om werkkleederen te maken Goed 
loon. Zich te bevragen bij DELANNOY-DEMEY, 
Groote Markt, 4

Aanbod

Gevraagd eene goede MEID, voor Burgershuis, 
Brussel. Niet wasschen noch koken. Zeer goe
den loon. — Voor verdere inlichtingen zich 
te wenden bij M  H e n r i VERCAMERT-DE- 
CLERCK, de Pelichystraat, Iseghem.

Per Occasie te Koop BUIZFSTOVE met oven
Verdere inlichtingen ten biireele van 't blad.

Gevraagd bij Theophiel Demeyer, hovenier 
Emelghem Dam een goeden hoveniersgast op 
de hoogte van de stiel goeden loon.

Schoone jonge honden te koop
(echte Duitsche bergers)

l ij H E N R I  F A - T T ^ T H N T

bij ’t kasteel Van den Bogaerde te Iseghem 

aan voordeelge prijzen

VERLOREN gaande van de Kruisplaats tot aan 
den Hert, langs Hondstraat Zottinestraat _ en 
Marktstraat porte plume réservoir (Vulpen Tigre. 
Terug te brengen 30 Statiestraat 25 frank be- 
looning aan eerlijke vinder of aan persoon die 
inlichtingen kan geven

O EK E N K W E EK E RS  en LANDBOUWERS
Te bekomen bij

A L B E R IK  OECLERCQ
Krekelstraat, ISEGHEM

B R O E D M  A C H I E N E N

het volmaakste stelsel tot nu 
uitgevonden en de beste uitslagen 

opleverende.

Prijs der machien van 400 eieren 450 fr .
Machienen van minder formaat zijn ook te 
verkrijgen alsook

Kunstmatige Verwarm toestellen voor Kiekens.

De betaalde prijs verbeet men —  alleen de 
Hoedanigheid der gekochte waar blijft bij.

Dit wordt bewaarheid als gij koopt bij

C am . B O U R G E O IS
M a P k t - s b r a a f c ,  1 7 ,  I S E G H E M

Daar is steeds te vinden aan concureerende 
prijzen, alle soorten KiNOERSCHOENTJES J en 
PANTOFFELS in alle keuzen en prijzen.

HEEREN-, DAMES- en KINDERSCHOENEN in 
Zeildoek (wit, orjjs en bruin) met extra sterke  
Caoutchouzolen, alsook B ains-de-M er zijn er 
een overgroote keus voor handen.

Alles wat tot nu toe bekend staat als het 
BESTE om alle soorten schoenen te reinigen 
en te onderhouden kan men daar bekomen

Ook steeds vooradig Dweils en Borstels. 
Alleenverkoop voor Iseghem en omliggende 

de welbekende Caoutchouxschoenen, hielen en 
zolen ‘ W ellcome „

Dissolutie voor Stekkingen.

VITRAUX D'ART et de LUXE voor KERSEN en APPARTEMENTEN
in Lood en Koper. — Allerhande Herstellingen 

SPIEGELRUITEN EN GEBISCAUTEERDE SPIEGELS

Onderneming van GLAS en SCHILDERWERKEN 
voor HUIZEN KERKEN en L0OSTERS

G eld leen ingen.
Leeningen worden toegestaan aan handelaars 

en neringdoeners zonder borgtocht, bedragen 
en intresten volgens overeenkomst.

Men verlangt ook spoedig te koopen fabrieken 
in allen aard, hofsteden, kasteelen, villas, brou
werijen, maalderijen, stokerijen, weverijen, 
spinnerijen, enz. enz.

Kapitalen voor groote on iernemingen alles 
zonder borg of hypotheek.

Spoedig schrijven aan

M. G u s t a f  RAVIOM, H^i-Jilsrsijiger 

Moorseele.

Landbouwars en Hoveniers !
W ilt trij fjoed en ter trouwe gediend zijn voor 

uwe HOF en LANDB0UWZA0EN zooals : Seetezaad 
Collet vert, Collet Kos - Klaverzaad Merckems —  

Suikerijzaad -  Graszaden voor weiden, bastaard 
Steenklaver, enz , wend u bij

T h e o .  D E M E Y J S F t J E

EMELGHEMDAM, 35 
Hulphuis in “  GROENINGHE „

— Kortr i jkstraat ,  82, ISEGHEM. — :

Leon Rousseau-Verfaillie
Krekelm otestraat, 331, bij de Paterskerk

ISEGHEM
beveelt zich aan voor het maken van NIEUWE 
VELOS Alle reparatien worden aanvaard. 
Nieuwe velosI jaar gewaarborgd van af 375 fr 
Ook te bekomen alle toebehoorten, zooals pompen, 
bellen, sleutels, enz. enz. Alles aan zeer voor 
deelige prijzen.
Specialiteit van bankskens voor kinderen. 

Spoedige en trouwe bediening

Kantoren van de Notarissen 
S c h o t t e  le Ingelmunster en D e  P u y d t  te Ghiste!.

OVERSLAG :
W O E N S D A G  11 A P R I L  1 9 2 3

om 2  u r e  namiddag ter Herberg « D e n  H ert »b ij 
M. Cyr. Boone te Emelghem van :

Vier WOONHUIZEN en ERF
te E M E L G H E M  P l a a t s

— :— Verdeeld in vier koopen. —:—

Separatelijk gebracht op /;.uoo fr-

rheumatiek]
JICHT

GENE Z E N

ELIXER

>PHIUPPAf<;,

Rhumatisme ! Fierecijn ! Sciatika !
De eenige goede en nieuwste uitvinding tegen 

die wroede kwaal is de ELIXIR PHILIPPART.
G ij, die lijd t dag en nacht in armen, beenen 

en ledematen, gij die gezwollen zijt door fierecijn, 

gij die nooit meer rusten kunt door de aanhoudende 
stekingen van ’t rhumatisme, die u met moeite 

nog kunt bewegen door de stramheid van eene 

verouderde sciatika, uwe redding, uwe genezing 

lig t in ’t gebruik van den Elixir Philippart.
De F lix ir Philippsrt is te verkrijgen bij A L y b e k k  

Apotheker Kousselare^ en F l o r e n t  LALLEMAN, 

Apotheker te Iseghem
1~> fr. de groole flesck ; O fr. de halte flesch.

Velomakerij - Vervoer met autos

Henri Rosseel & Zonen
Reeperstraat, 12, EMELGHEM.

Verkoop van aile slach van STOVEN
SCH OO N E KEUS VAN

Nieuwe Velos en Occasie Velos 

R E P A R A T  JE van VELOS 
Bijzonder vervoer per auto voor zieken, enz.

Huis en Sieraadschilder

Henri VAN BELLE-OBYN
M eenenstraat, 74 ISEGHEM.

Aannemer van alle slach van Schilderwerken  
Verkoop van 

Verven - Schilderalaam - Kleuren en Vernissen
Genadige prijzen — Trouwe bediening.

F e l i x W
Gentschen Steenweg, 30, K O R T R I J K ,  let wel op Nr 30.

ft* XU ‘-j

Daar ik reeds zeer vele werken in Iseghem en omliggende gedaan heb, en alles t t vol
doening mijner klienten werd uitgevoerd, zoo beveel ik mij verders aan tot alle werken wat 
mijn stiel betreft

SPOEDIGE BEDIENJNG. —  TER TROUW E GEDIEND.

Allerhande afsluitingen uit lattestoors in hout en staal

Toepassing der laatste nieuwigheden 

op gegalvaniseerde haken 

B e s te  S t e l s e l

ZONNESTOORSenGROENESTOORS

WINKELTENTEN, ZEILDOEKEN
l ste kwaliteit in alle kleuren.

Hais R.  D e v o l d e r - V e r s e b a e v e
S c h ild e n - Ä a  n ne m en

--------- DE PELICHYSTRAAT, d 8, I S l i G H E M .  =

Algemeene aannemingen van alle Schilderwerken 

aan voordeelige prijzen.

VERKOOP VAN ALLE VERVEN EN BENOODIGHEDEN VOOR 

DEZE DIE WILLEN ZELVE SCHILDEREN.

Vernis voor Koperwerk en wit metaal.

V E R K O O P V A N  T O I L E  E N  B E H A N G P A P I E R
Zuivere waren en van eerste hoedanigheid.

Verzorgd werk — Trouwe bediening

H erstellin gen  w ord en  door ons
ten spoedigste afgemaakt

CONGURENCIE ONMOüELIJK

d o o r  ons  e ig e n  fa b r ik a a t

LET C0ED op Gebroeders D ERYCK EREHET ADRES

Depothouders der ZONNESTOORS en WINKELTENTEN 
H a n d b o o g s t r a a t , K O R T R I J K

BIJZONDERE PRIJZEN VOOR MEESTERS EN ONDERNEMERS.

G R O O T E  M A G A Z I J N E N

F É L IX  L E F E V E R E , Steenpoort, 10, 

Xi O R T R IJK

Groote keus van Sargiën
in W o l, Halfwol en Katoen.

Rs
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m
m
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IÎEDSPKEIEN in ALLE TINTEN met Watte en Kapok j |
m

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS -
U  P R IJZ E N  buiten alle C O N O U R B N T I E  I

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. —  Tei. k° i en 250 .

tEKMOCW 89RBBMBnCBSaSM9BIBBMBB

A G E N T S C H A P P E N
IS E GH EM ,

YPER,

KOMEN,
S TAOEN,

ARDOYE,
M E U L E B F K E ,

BRUSSEL, (35, Kunstlaan),

Tel. No 6  

Tel. No 98 
Tel. No 6 8  

Tel. No 21 
Tel. No 28 

Tel. No 115 
Tel. No 30626

Aan en verkoop van Beurswaarden 

Voorschotten tegen waarden aan drager 
Rekeningen op zicht 

Kredietopening met of zonder borgtocht 

Inkasseering van alle rentebriefjes (coupons) 

Bewaring van alle waarden zonder of onder zegel 

Handelsinlichtingen - Bijzondere dienst - 

Wissels, checks en kredietbrieven op de bij
zonderste steden van Europa en over zee 

Kostelooze dienst voor het nazien van uit- 
lotingen van titels 

Uitwisseling van vreemde gelden 

Rekeningen zonder lasten

C R É D I T  F O N C I E R  D ’ A N V E R S
H U LPH U IS  Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij Kapitaal 6 00 0.0 00

8. Spaarkas :

1° op zicht 
2 ° op term ijn  van een jaar

4 .00  »/• 
4.50 °l '

VERHURING van BRANDKASTEN (coffres-forts) in alle grootten en prijzen.

De Bank heeft zijne Medewerkers in alle Steden yan het Land en op den Vreemde

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.50 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 °/„

CT uu ici m il il »an oen joai
3 op dnem aandelijksche rekeningen 4.00 •/„ Langer t0rm ijn  v0|gen,  overeenkomst.
3° op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 ° /0 
4" op jaarliiksche rekeningen 4.50 %

AANKOOP en VERKOOP van Fransch, Engelsch en AinariRaaosch 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 Iseghtm. 
Leden:  Paul SCHOTTfc. Notaris, Ingelmunster,

Jozef SPI NCEMAI LLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène V t RHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.



HUIS

J. Vanlandeghem -ßebaegbe
Groote Markt, ISEGHEM.

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende CORSETS merk

HDB
H.D.B Overgroote k e u s  e n  l a a t s t e  n i e u w i g h e d e n  

B r u x e l le s  a a n  p r i j z e n  b u i t e n  a l l e  c o n c u r e n t i e .

CORSETS

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraai 8, ROUSSELAItE
Waarom wordt het huis, G Hoet- HUIS VAN VERTROUWEN

Anne. na 36 jaren bestaan, door 

de HH  Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een 

nieuw stelsel van gezichtaanduider 

goed onderzocht wordt, die ons ju ist 

het nummer van ’t gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die men 

beproeft, zoo klaar te zien als op 

dpn ouderdom van 15 jaren. en waardoor het gezicht bewaard en versterkt, wordt

2° Omdat bet huis voorzien is van uiteelezene glazen en alle verschillige modellen fan bril en 

pince-nez montnrfln, ujt de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der 

II II Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt Brillen en pince-nez van af 3 fr 
't stuk Allerfijnste geslepen glazen, met fijn» monturen 6 en 7 fr GEENE W OEK ERPRIJZEN .

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellea, loiiirues-vues. barometers en kunstoegen; 

grerialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermoineters . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

G ERM AIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zo u 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Gfrmain Hoet-Anne, St Amandstraat 8 , tegen rfp Nüirdstraat. Ro'isselare 

E r is a lt ijd  een oogm eester ten ie d e r beschikking

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat, 25, ISEGHEM.

Verkoop van alle slach van kleed ersto ffen  aan 
zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche  
coupons en andere e llegoed eren .

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

K O U T
Het huis JULES OELSAERT van W aterm ael

bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbende 
dat hij heden te koop biedt toppen van beu
ken, erabels. steenbeuken, berken aan zeer 
voordeelige voorwaarden alsook zware beuken, 
platanen, linden, abeelen, keerseiaren, berken, 
canadas, zware eiken, olmen, enz. enz.

HUIS VAN VERTROUWEN.

dos. Vanlaodeghern-Bebaeghe
Groote Markt, 21, ISEGH EM .

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Wifgoedartikelen
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. IJ 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

Opening der Nieuwen Winkel 

van IJZERENWAREN

GUSTAF LECLUYSE
R O U S S E L A R E S T R A A T ,  125 

^recht op do Am eyestraat)
--------------------ISEGHEM----------------------------

Verkoop van alle slach van IJzerenwaren

voor

Timmermans, Borstel- en Borstelhoutmakers 

Zagen V ijlen —  Snijalaam  
ook te bekomen 

Alle slach van euk en- en Menagegerief 

Potten. Pannen in ém ailie, enz. 
Genadige prijzen  —  Trouwe bediening.

F l o r e n t  D e v o s - D e j o n c k h e e r e

Huurhouder en Voerman
Statieplaats, 28, ISEGHEM

Bericht zijne medeburgers, dat hij schoone 
nieuwe rijtu igen aangekocht heeft voor HUWE
LIJKS-, DOOPPLECHTIGHEDEN, enz.

Deze Rijtuigen' zijn 'gemaakt naar het laatste 
stelsel, wielen beleid met caoutchou.

Antwerpen’s 
Bouw- & Hypotheek Bank

Naamlooze Maatschappij

Gesticht ïdenJ.31-12-1908.

Zetel : Twaalfm aandenstraat, j 13, ANTWERPEN 
M aatschappelijklKapitaal 10 Millioen Fr.

Postcheckrekening:019 Telefonen: Nr434&3081 

VERZEKERDE PLAATSINGEN : 
Spaarboekjes aan 3,60. —  4. -  & 5 —  %  
Kasbons op naarn aan 4 1 2 %
Obligaties aan drager aan 5 .— %

De Bank n«emt de Cedulaire Taksen ten 
haren laste. — De hierboven vermelde intresten 
worden dus volledig betaald zonder de minste 
afhouding.

Leeningen ,op Hypotheek in M en  rang : 
Voorschotten voor aankoop of bouwen van 

woningen.
GROOTE KAPIT ^LEN «BESCHIKBAAR.

Voor nadere, inlichtingen wende men zich te : 

E M E L G H E M  : M  . A c h i e l  T a n g h e ,  Gemeentese- 
kretaris.

IS E G H E M  : M .  FI .  B e h a e g he - l \ f l u l i er .  Gemeente
ontvanger, Van den Bogaerdelaan, 1 7 . 

L E D E G H E M  : M lle F l a v i e  D a e l s ,  Gemeentebedien- 
de, Statieïtraat, i5.
L E N D E L E D E : NI.  A u g  H o e t ,  rustend onderwijzer. 
M E U L E B E K E : M .  Le o  D e c l e r c q ,  rustend gemeen
tesecretaris.
O O ST-N 1EU W K ERK E  : M. C .  S t e e n - D u o a t ,  rus
tend hoofdonderwijzer.
W Y N C K E L  St E L O I : M .  J u l e s “O o s t - V a n  H e v e l ,
Handelaar ;

P. S . —  In el ce gemeen!e waar de Dank nog 
niet vertegenwoordigd is, kunnen naarstige en alleen 
hoogst gewaardeerde personen zich aanbieden om 
als AG EN T  op te treden. — Gemakkelijk en weinig 
werk, loonend en zonder verplichting daarvoor 
rond te gaan.

Veigt niet de minste stoornis in zijn dagelijksch 
leven

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

Gepreste (limentbuizen op alle wijden J?

CITKIiNS en BEIKPUTTKK .van gelijk welken inlioml -

STEENPUTBUIZEN, e n z .f

f f l m a n d  D e n y s - H o e h e p i e d f
# Dweersstraat, 17, I S E G H E M  ^

TEN BUREELE VAN DIT BLAD 

Rousselarestraat, 97, ISEGHEM

te verkrijgen

“r, RABBONI S
Eenvoudige overwegingen. Dit boek in 5 

verschillige afleveringen is verschenen en is 
bijzonder geschikt voor Jonge Dochters °n 
Religieuzen Schoone gerievige handboekjes in 
percaline verbonden.

RABBONI is een der beste en aangenaamste 
geschenken die men aan een Religieuse geven 
kan Prijs 3.50 fr. per boekdeel

Groote keus van Mis en Vesperboeken en 
allerhande kerkboeken.

HANDEL IN KOLEN
Duiveneten 

Maïs, Duivenboonen, Fitsen, enz.

Jean SABBE-DECOCK
Abeele, 219, ISEG-HSM. 

Telefoon 95.
Te verkrijgen eerste klas van zuivere inlandsche 

kolen aan voordeelige prijzen, duiveneten, enz.

Gelast zich ook met het VERVOEREN van 
alle slach van VRACHTEN aan zeer genadige 

prijzen.

Landbouwers, Hoenderkweekers, Duivenliefhebbers ! in ^ d e n  kop : Gem akkelijker 

is het ziekten te voorkomen dan te genezen ! ! Daarom gebru ikt ge van tijd  tot tijd  het

W ONDERPOEDER ASPECT A
dat voorkomt en op enkele dagen uwe hennen, duiven en kiekens bevrijdt van stefrten door genezing, 

van C h o l e r a  of  G r o e n s t i k k e n d e n  a f g a n g ,  M a a g z i e k t e n ,  L e v e r z i e k t e n ,  K r o p * i e k t e n ,  P o e d e r k a m  

S l e c h t  r u i v e n ,  U i t z a k k e n  v a n  d e n  L e g d a r m ,  S n o t ,  m e t  E t t e r  in de keel ,  Getfw'O'fler* kop e n  

t o e g e n e p e n  e t t e r e n d e  o o g e n ,  D u i z i l i g h e i d  en O n z e k e r h e i d  in t e r t

In alle apotheken aan 3 . 5 0  f r .  de d o o s .  — Te verkrijgen te Rousselaere. Apotheke: Vande W alle  en 

Van Hou we te Iseghem, Laleman en Verhamme ; te Lichtervelde, Rosseel ; te Thourout. De Meveie 

en Van Isacker ; Meenen Vanden Bussche ; Ieperen. Houtekier en Snoek ; Kortrijk, Apotheek De K iokodil. 

H o o f d  d e p o t  A p o t h .  M .  M u l l i e ,  M a r k t p l a a t s ,  S t a d e n .nBank voor Handel en Nijverheid
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Filiaal van de Volksbank van Leuven
HOOFDKANTOOR : KORTRIJK KAPITAAL FR. 6.000.000

B IJK A N T O O R  ISEGHEM, Marktstraat, 16
dat zich zal gelasten met alle Bank- en Beursverrichtingen zooals Rekeningen op zicht 

en termijn — Rekeningen in buitenlandsch geld — Aankoop en verkoop van vreemde 

munten en bankpapier, inning en disconteering van wissels — Voorschotten op fondsen 

en goederen, kredietbrieven, spaarkas, enz.

Bureelen open van 9 tot 12 en 2 tot 4 uur. ’s Zaterdags alleen van 9 tot 12 uur.

N e e m  tw e e  ta b le t t e n  
b ij h e t n a a r  bed g a a n

en let dan op hoe goed 
gij slaapt en hoe frisch en 
wel te pas gij u voelt des 

morgens.

Hei universecle familie- 
gen^esmiddel tegen 

Zenuwverslapping Slecl.ta spijsver.
Zenuwafmatting Vermag*» ing
Overspanning H.ütklo pingen
Zwaarmoedigheid Uitputting 
Slapeloosheid Z^i uwkwalen
I loeda moede Nierkwalen

In t  b i jz o n d e r  a a n b e v o le n  
v o o r  z o o g e n d e  m o e d e rs  
en v o o r  p e r s o n e n  d ie  d e  
k w ad e  le v e n s ja r e n  d o o r 

m a k e n .

Tabletten

Duizeling, 
Slapeloosheid 
& Zenuw

achtigheid
Aan een zekeren ou
derdom gekomen ver
m indert de kracht der 
zenuwen. De T ab le t
ten van Dr Cassell 
zullen uw zenuwen 

geheel vernieuwen.
Mevrouw Lightfoot, waarvan 

de geteekende getuigenis hieron

der volgt, is eene vrouw van middel

baren ouderdom.Zij begon te vermageren, 

werd zwak, kon niet meer slapen en werd ver

schrikkelijk zenuwachtig; deze toestand duurde 

voort maanden lang, tot zij de Tabletten van Dr ('assell 

nam en hare kwalen bijna onmiddellijk verdwenen

Geteekende getuigenis van Mev. L'ghtfoot

Mev. Lightfoot, I,  West Wynford Street, Weaste, Salford,
zegt : « Ongeveer een jaar geleden, werd ik verschrikkelijk 
zwak. Als ik mijn huishouden deed, moest ik dikwijls op
houden en rusten. Een vreemd en gedurend gevoelen van 
duizeligheid verontrustte mij en daarbij werd mijn gezicht 
troebel. Ik kon niet fatsoenlijk meer slapen, ' ijn nacht
rust werd steeds onderbroken, ik werd zwakker tot op 
het oogenbiik dat ik voorzag dat ik weldra geheel krach
teloos zou zijn. Deze toestand duurde maanden lang, in 
weerwil van al de geneesmiddelen, welke ik beproefde. 
Eindelijk raadde iemand mij de Tabletten van Dr Cassell aan, 
en bijna onmiddellijk begon ik sterker te wotdtn ; ik was 
erg vermagerd, doch weldra herwon ik al het verloren 
gewicht; tegenwoordig gevoel ik mij opperbest. Ik zal 
zeker de Tabletten van Dr Cassell aan al de vrouwen van 
middelbaren leeftijd aanbevelen. »

DCassvan
P r i j s  : F r .  4 . 5 0  en F r .  9
(lieï ^rrv.te model beval i-i.ina H maal zooveel 
;• ïs (!•' kleine) W onli v rko.ï'ii duor<i<? apoiho- 
keis vuil al de w.ToM;.e\vost.eii. Vraag do 
labii* ion van I)r CasSfU-* en weige-i* d<! na-

Veno Drug G° Ltd, Manchester, England
A l o e m e i :n  D e p o t  

voor België en het Groot Hertogdom : 

M a is o n  L ou is  SA N D C F iS  

2 2 ,  r u e  de la G t a c î c r e ,  B R U S S E L

Verkocht te IS E G H E M , bij V E R H A M M E , i3 Marktstraat : W Y F F E L S  

35, Marktstraat; L A L E M A N , 2 , Brugstraat.
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MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE 3STIJLEN en

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

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SP E  D IG  E  EN  TROUWE B E D IE N IN G . 

In ’t  groot en],in 't klein 
bij

Alex. Roose-Vuylsteke

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables 

voor Heeren, D am e i e i  Kinders

D £  P E L I C H Y S T R A A T ,  1 2 ,

recht over St Hilnniiiskerk ISEGHEM.

" V o o r  D a m e n  v a n  a f  4 5  f r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.
I n  w o l l e  ö a b a r d i n e  S 8  K r .

T R O U W E  BEDIENI NG.

JA N SSEN S Gezusters
Brugstraat, 6 , I S E G H E M .

I  Dynamos, Dem arreurs en Magnetos |

J  worden hersteld in bijzondere werkhuizen  ̂

p  27, S u ikerijs traat, ROUSSELARE. |


