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ONS ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS 

I jaar G.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.

3 maanden 1.75 fr.

1 jaar binnen stad 5.50 fr.
Men schrijft in bij de 

D r u k k e r - U i t q e v f .  r :

R. M e s t d a g h - D e b o s s c h e r e
Eiuelgliein-Dain-Isegliein

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

GELIJKE PLICHTEN! GELIJKE RECHTEN!!

Aankondigingen 0 15 lr. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » »

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

Verkoopingen, wijkfeeslen, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarlen* ol programrrtas bij 

den drukker van dil blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

— — ..................... II.........  I1T ...   II

• i
Leert v ;̂;, '^ter vlaamsch dan zal hij met on- 

overwiiltr, ^  moeilijkheden te doen hebben.

i Is ctyaSi'^Tmalen moeilijker aan eenen fransch- 

man vlare ver te leeren, dan aan eenen vlaming 

de fransche taal te bemachtigen. De Vlamingen 

zullen merkelijk beter en gemakkelijker alle 

vreemde talen aanleeren dan de franschtnans.

Latijn en Grieksch, onder de oude talen, hoe 

nioeilijk zij ook zijn, worden zonder moeite 

aangeleerd. Met het Engelsch en het Duitsch 

is de vlaming seffens weg, wijl de Franschman 

mag werken, slaven en blokken, jaren op jaren 

om nooit; zoo ver te geraken als een Vlaming.

Wie in zijne eerste jeugd in ’t fransch wordt 

opgebracftt is grootelijks blootgesteld noch fransch 

noch vlaqpnsch goed te kennen. Hij werd dus 

op eene fleclite baan gesteld.

Maar daar zijn menschen die aan hunne kin

deren eene fransche opvoeding geven, denkende 

dat hunne kinderen op deze wijze hooger staan 

dan andere, dat hunne kinderen met het klein 

volk geen. gemeens mogen hebben, noch kun

nen hebben.

Die ouders doen daarvan wat zij willen. Zij 

hebben daar aan niemand geene rekening over 

te geven. Doch daar komen tijdstippen in het 

leven dat die kinderen, groot geworden, het hun 

bitter beklagen de vlaamsehe taal niet te ver

staan en niet te kunnen spreken. Die jongelingen 

willen zich in het politiek leven werpen. En 

daar is nu niets meer aan te doen kunt gij 

geen vlaamsch, kunt gij aan de brieven van 

dat volk niet antwoorden, kunt gij in het open

baar tegen het vlaamsch volk niet spreken, gij 

moogt heengaan, e.n nergens meer motjt gij 

uwe kandidatuur voorstellen. Wij willen in 

’t vlaamsehe land niet alleenlijk vlaamschmachtige 

ambtenaren, maar wij willen ook vlaamsehe 

kamerheeren, vlaamsehe provintiale en gemeen

teraadsleden. Hoevelen zijn er niet die spijtig 

zijn omdat hunne ouders hun eene slechte opvoe

ding gegeven hebben.

Daarom, ouders, brengt uwe kinderen op in 

’t vlaamsch. Onze taal is zoo wel of gelijk welke 

andere, wij moeten noch omgaan voor niemand, 

noch achteruitgaan. Peist niet, ouders, dat uwe 

kinders meer weerd zijn dan andere wanneer 

zij al fransch babbelen langs onze straten gaan. 

Veel kleine burgers kunnen veel beter fransch 

en vlaamsch dan de uwe. Doet wat uw volk 

doet, leeft met en in dat volk, eerbiedigt het 

erfdeel ons door onze voorouders gelaten, en 

herstel uw vlaamsch, schrijft uw vlaamsch, 

spreekt uw vlaamsch.

VLUCÏITELINGSGEU)

Hulde aan onze 

moedige medeburgers.
o  n

Sedert eenigen tijd van hier, hebben er ten 

allen kante van ons land plechtigheden plaats, 

om de mannen te vereeren die stierven voor 

het Vaderland.

En in de minste dorpen van het land /.elf 

worden onder eenen ontzaglijken toeloop van 

volk, de stoffelijke overblijfselen van de geval

len helden ter aarde besteld.

Het volk houdt er aan, dat zijne helden in 

zijn midden blijven, dat zij begraven worden 

bij hunne stads- en dorpsgenooten, in de rangen 

hunner familieleden, vrienden en kennissen, en 

dat zij op deze wijze hun standvastig zouden 

spreken van moed en zelfopoffering.

En over enkeie dagen was gansch het land 

eenparig aan ’t jubelen, ’t was het Vaderlandsche 

feest. En in al de gouwen van het land wap

perden vlaggen en vaandels, klonken de blijde 

toonen van het muziek, en eenparig en eens

gezind juichte ons volk de mannen toe die voor 

het Vaderland hun leven hadden gegeven, en 

ook de 'dapperen die voor hun Vaderland had

den geleden en gestreden.

Maar nu blijft er ons nog eenen plicht te 

vervullen. Zijne Majesteit de Koning heeft voor 

gansch het land hulde gebracht aan de Vader

landsche deugden van verschillige onzer mede

burgers. Op de borst van nederige menschen, 

van eerlijke werkers, heeft hij het eerekruis 

zijner hoogste Orders doen echten. En wij 

juichen van genoegen en vreugde, wij deelen 

het geluk onzer medeburgers, en om de onder

scheidingen hen toegekend, kloppen onze herten 

ook van trotsche fierheid.

Nu is het woord aan de gansche stad.

Wij moeten aan de gedekoreerden eene opent

lijke en grootsche hulde brengen. Wij moeten 

een feest ter hunner eere inrichten. Een stoet 

moet onze gedekoreerden door de straten onzer 

stad leiden, de vlaggen moeten op alle huizen 

wapperen, de machtige vreugdeklanken van 

’t muziek moeten door de straten galmen, het 

volk moet eere brengen aan zijne gedekoreerden.

Dat is voor ons een plicht I

Pijnlijk was ons volk getroffen wanneer onze 

achtbare heer Burgmeester weigerde de plaats 

van Gemeente-Ontvanger aan den heer Loontjens 

toe te kunnen. Gansch de stad sprak er schande 

van, en zal het nooit vergeten.

Maar in de eenparige hulde door de gansche 

bevolking aan onze dapperen gebracht, mag de 

Burgermeester buiten blijven, wij kunnen voort 

zonder hem.

Medeburgers, hand aan ’t werk. Geven wij 

aan onze moedige medeburgers wat wij hen 

verschuldigd zijn.

Werken voor Nieten.

’t ls eenige jaren geleden. Dan hadden wij 

in onze stad een staatsbeambte waarmede ik 

zeer bevriend was, en met wien ik veelmalen 

aangename oogenblikken in gesprek mocht 

overbrengen.

’t Was een zeer verstandig man. Hij had veel 

gehoord, veel gezien, veel ondervonden.

Hij had altijd alles wat in zijne om

geving voorviel aandachtig nagegaan, en wan

neer hij iets zei, hoe aardig ook het soms

toescheen, moesten wij toch na wel overdenken,

hem steeds gelijk geven.

En op zekeren dag dat wij in gesprek waren: 

« Weet gij, vroeg hij mij botsbollig, waarmede 

er het meeste geld te winnen is ? »

— « Met s.elen ! » antwoordde ik onmidde- 

Jijk. •

— «In ’t geheele niet, sprak hij, gij zijt er 

niet. Er is meest geld te winnen met « voor 

nieten » • te werken I »

Hij bezag mij goed in ’t gelaat, en hij las 

op mijne blikken dat ik zijne woorden niet 

begreep.

— «Gij verstaat mij niet ?» vroeg hij.

— « Neen I Ik kan niet peizen waartoe gij 

wilt komen »,

— « Ehwel, sprak hij verder, gij zult weldra 

weten wat jk bedoel.

Luister.

Hier in onze stad zijn tal van gilden, krin

gen, maatschappijen. Het grootste deel zijn met 

een geestelijk doel, of met eene geestelijke 

strekking ingericht. Aan het hoofd van al die 

instellingen staat een bestier dat zijne moeiten 

en ruizen, zijne werkingen volkomen kosteloos 

uitoefent. De menschen zullen hunne eigene 

liefhebberijen vaarwel zeggen om de belangen 

hunner gilden ter herte te nemen. Zij zullen zich, 

bijzonderlijk den zondag alle vermaken, alle 

plezieren, alle reizen of uitstappen ontzeggen 

om hunne maatschappijen te bestieren en in 
stand te houden.

En belet, welke personen dit doen I

Het zijn om zoo te zeggen altijd, eeuwig en 

ervig, dezelfde. Men zoude geene gilde kunnen 

inbeelden waar niet aftijd dezelfde kliek heer 
en meester speelt. Men zoude waarlijk zeggen 

dat maatschappijen niet zouden voortkunnen, 

niet zouden kunnen bestaan, zoo zij aan hun 

hoofd niet stonden.

En als gij die heeren van dichtbij beschouwt, 

nauwkeurig ontleedt, dan komt gij tot het vast 

besluit dat het vrekken zijn, gierigaards, en 

dat alle in het oogspringende opofferingen tot 

niets anders leiden dan tot den trek.

In alle deze inrichtingen zijn er kosten te 

doen. Er moet gebouwd worden, er hebben 

traktaten plaats, prijsdeelingeri worden gegeven. 

En waar gaat het geld van die gilden en maat

schappijen naartoe ? Naar niemand anders dan 

naar die bestierleden die immer « voor nieten » 

werken, En of ze rijke en vet betaald zijn ?

Is er voor de kerke, voor ’t pensionnaat, voor 

klooster of hospitaal, voor welke school of 

gesticht eene planke noodig, die planke zal van 

daar komen. Behoeft men een steen, hij zal 

door deze geleverd worden. Heeft men kleeder- 

goed van doen, het mag maar uit deze wel- 

aangeduide winkel komen, al kostte het viermaal 
zooveel dan bij een ander.

En zoo is het met alle te doene kosten, met 

alles wat men noodig heeft.

Het moet immer uit de handen komen van 

dezelfde personen, het moet in alle omstandig

heden geleverd worden door deze die altijd 

bereid zijn om « voor nieten ». te werken.

En ’t gevolg ?

’t Is dat alle deze personen, die altijd de 

voorkeur hebben, die altijd bevoordeeligd worden, 

fortuin maken, wijl andere neeringsdoeners 

krotte lijden. »

Ik verstond.

Eerste Opvoeding.

Veel menschen — meest deze die van niet 

tot iet gekomen zijn — geven aan hunne kin

deren eene fransche opvoeding. Zoodra die kinde

ren eenige woorden kunnen uitspreken, worden 
zij in het fransch opgeleid.

Eene meid wordt aan de zijde dezer kinderen 

geplaatst, en streng wordt haar geboden alleenlijk 

de fransche taal aan deze kinderen te spreken. 

En om zeker te zijn dat zulks zal gebeuren, 
zijn er familiën die eene fransche meid huren, 

opdat hunne kinderen geene andere taal zouden 

hooren dan de fransche taal, en opdat zij den 

waren schoonen franschen tongval van eersten 

af zouden aanleeren.

Doen de ouders dat uit verachting voor onze 

vlaamsehe taal ? Willen zij niet dat hunne kinde

ren later zullen vlaamsch spreken ? Veel malen 

is dat hun gedacht noch hun inzicht niet. Zij 

leeren zoo vroeg mogelijk fransch aan hunne 

kinderen, denkende dat zij zooveel zullen te 

vóór zijn bij andere kinderen van hunne oude 

of jaren. Later, zeggen zij, zullen ze gemakke

lijk vlaamsch aanleeren, en ver bevoorslaagd 

zijn bij alle andere kinderen.

De ouders, die zoo handelen, missen groo

telijks.

Zoo zij nimmer vlaamsch aan hunne kinderen 

doen aanleeren, dan hebben zij een verbasterd 

kind opgebracht. Dan loopt er een mensch op 

de wereld in Vlaanderen geboren, van vlaamsehe 

ouders geboren, die de taal niet kent van de 

streek waar hij het daglicht zag, die de woor

den niet kan uitspreken die steeds over de lippen 

zijner ouders vloeiden. Hij is een vreemdeling 

in zijn eigen land.

Iseghemnaren en Einelghemnaren leest hier, 

en peist dan diepe, diepe, zeer diepe.

De rustige geburengemeente Lendelede stond 

sedert eenige dagen in rep en roer. Niet dat 

er daar gemoord werd of gebrand, gevochten 

of gekwetst. Neen, ’t was al dat niet, ’t was 

doodeenvoudig de gisting die onder ’t volk 

ontstond over het vluchtelingsgeld.

Twee malen, korts vóór de doorbraak werd 

het volk van Lendelede verwittigd dat hel de 

gemeente moest verlaten. En daar er eigentlijk 

veel gevaar bestond, werd dit bevel door veel 

inwoners der gemeente nageleefd.

Doch nu werd er over eenige dagen vluchte

lingsgeld uitgedeeld. Een vijftigtal Lendeledenaars

- alleenlijk dezen die met eenen heer onder

pastoor waren gevlucht - en nog een tiental 

mannen die door de Duitsche gendarmen werden 

weggevoerd - bekwamen schadevergoeding. Voqr 

alle de anderen was er niets te bekomen.

Dit verwekte veel misnoegen. En dit misnoegen 

groeide meer en meer aan, wanneer men ver

nam op welke wijze de inwoners van Ledeghem, 

Rolleghem, Winkel St Eloi, enz. werden behandeld.

En zoo gebeurde het, dat de genaamde Du- 

hamel, bakker, den Donderdag der verleden 

week, de heeren van het komiteit spreken ging, 

doch er geenen den minsten voldoenden uitlég 

bekwam.

Doch hoe meer Duhamel de zaak onderzocht 

en bestudeerde hoe meer hij tot de overtuiging 

kwam, dat de bevolking van Lendelede onrecht- 

veerdig werd behandeld en dat recht moest 

geschieden.

En Duhamel aarzelde niet.

Verleden Zondag, stond Duhamel op eenen 

stoel, rechtover het portaal der kerk. Wanneer 

de 8 ure mis was gedaan - « Vrienden van 

Lendelede, riep hij tot het volk, gij hebt recht 

aan vluchtelingsgeld en men geeft er geen. 

Indien gij er wilt bekomen, doet wat ik u 

aanraad. Komt allen, morgen Maandag, om 8 ure 

in den voormiddag, hier aan de kerk, en wij 

gaan in stoet naar het huis van den Burgemeester, 

naar de huizen der leden van ’t Komiteit, om 

onze klachten voor oogen te leggen. Wij moeten 

vluchtelingsgeld hebben I » "

Een luide bravo steeg uit de menigte op, en 

van allen kante werd er geroepen : « Wij zullen 
komen ! »

En inderdaad, de plaats van Lendelede brabbelde 

Maandag nuchtend van ’t volk. Niet min dan 

400 menschen schaarden zich rond Duhamel 
om hunne rechten te eischen.

De Burgemeester had laten weten dat hij 
zijn volk om 9 ure op het Stadhuis ging ont

vangen. Daar ook zetelde de voorzitter van 
het Komiteit.

Zes personen wierden boven op het Gemeente

huis toegelaten. Onder deze zagen wij Duhamel, 
Verstraete, Remi Dejonghe, enz.

Zonder aarzelen nam Duhamel het woord en 

op beleefde en klare wijze deed hij de grieven 
der Lendeledenaars kennen.

De Burgemeester en de Voorzitter van het 

Komiteit bevestigden stellig geen geld dat voor 

vluchtelingsgeld dienen moest te bezitten, zij 

voegden er bij dat na de menigvuldige en her

haalde pogingen, door hun te-werke gesteld 

om nog iets te bekomen, er geene hoop meer 

bleef nog ander geld te ontvangen. Verdere 

voetstappen gingen ongetwijfeld nuttelbos en 
vruchteloos zijn.

Deze woorden ontmoedigden Duhamel in 

geenen deele. « Dezen namiddag, zei hij, ga 

ik met mijne kameraden naar Kortrijk om er 

het gewest Komiteit te spreken. »

« Ik zal er met den Voorzitter van ’t Komi

teit ook gaan, dat er twee van u inedegaan 

en ge zult hooren hoe de zaken staan » zei 
de Burgemeester.

De Voorzitter ging reeds in den voormiddag 

naar Kortrijk, en toen de Burgemeester met 

Duhamel en Verstraete aankwamen, vernamen 

zij onmiddelijk dat de zaken goed stonden.

Aan den Burgemeester van Lendelede werd

200.000 fr. overhandigd, die Dinsdagen Woens

dag uitgedeeld werden. Later werden nog zeer 

groote sommen naar Lendelede gestuurd, en 
uitgedeeld.

’t Is kermis in alle huizen van Léndelede ! 

Eere, hulde en dank spreken alle inwoners aan 

bakker Duhamel. Hij leve lang I

Iseghem- en Enielghemnaren, in welken toe
stand zij wij ? Bekomen wij onze rechten, ja 

of neen ? Wie zal hier de rol van Duhamel 
spelen ? _____________

PAR1JS-TI1IELT.
Vrienden lezers, indien ge denken gaat dat 

ik u hier ’t verhaal van een velokoers zal uit

eenzetten, dan zijt ge mis. '

Over een velokoers heb ik het niet ofschoon 

het opschrift wel daaraan doet denken.

Wat ik u mededeelen en vertellen wil is 

anders wat belangrijker dan een velokoers. — 

Luistert. Wij hebben hetgene volgt, uit den 

mond van eenen priester gehoord en onmid
delijk opgeschreven.

Iii een voorstad van Parijs, met name Passy, 

is er eene kostschool voor jonge meisjes, die zich 

voorbereiden tot het hooger onderwijs op de 
hoogescholen.

Daar het een katholiek gesticht is, hebben die 
juffers er alle morgen het geluk de heilige Mis 
bij te wonen.

Onder de heilige Mis wordt er nu en dan 
wel een lied gezongen.

Na de heilige Mis, zooals in onze kerken ook 
een of ander gebed, of akt van Toewijding 
voorgelezen.

Het toeval wilde nu dat ik het geluk had 
daar ook twee drie maal het Heilig misoffer op 
te dragen.

Ik was er gesticht door de innige godsvrucht 
die ik er vond. Die school mag tot voorbeeld 
strekken aan alle pensionaten van Belgie.

(vervolg op de & bladzijde.)



ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
(verboden nadruk) — 19* vervolg

vervolg van zondag 21 M aart 1915.

De nalatigen zullen gestraft worden en hunne 
waren zonder vergelding aangeslagen.

II. De volgende Maximum prijzen worden vast

gesteld te rekenen van 21 Maart 1915.
Tarwe 100 kilos 38 fr. Rogge 100 kilos 31 fr.

• Haver 100 kilos 38 fr. - Voedergerste 100 kilos
35 fr. - Roggemeel 100 kilos 38 fr. 80 %  uitge
malen. - Tarwemeel 100 kilos 45 frank 90 °io 
uitgemalen. - Tarwemeel 100 kilos 60/65 frank 

70/75 °lo uitgemalen.
UI. Het is allerstrengst verboden Brood, 

Rogge, Tarwe, aan ’t is gelijk welke dieren in 
voeder te bestellen. De overtreders zullen ver

volgd en gestraft worden.
Iseghem, den 21 Maart 1915.

Op Bevel 
De Burgemeester 

EUG. CARPENTIER.

De kerk van het H. Hert, wordt voor de 

mis van 7 1/2 ure stormenderhand ingenomen, 

en alhoewel men er geperst zit gelijk de 

haringen in eene ton, toch moeten veel 

menschen buiten blijven.
Om daarin te voorzien zal voortaan telken 

Zondag, om 7 ure eene mis gedaan worden 

in de kapel van het Hospitaal. De geloovigen 

der St Hilonius parochie, mogen er ter Heilige 

Tafel naderen en aldaar hunnen paaschplicht 

vervullen.
** *

Is er armoede in onze stad ?

Ja, en veel!
En nogthans wanneer ik hier voor mijn 

venster zit, en ’t volk bezie dat door de straat 

wandelt, ik zoude genegen zijn het niet te 

gelooven.
’t Is heden prachtig weder en de zon 

schittert in vollen luister in den helderblauwen 

hemel. Op straat is veel beweging en ’t is 

al van kijkt naar mij. De zomertoiletten zijn 

uitgekomen, men ziet duizendkleurige zijden 

bloesen. Kostelyk bebloemde hoeden, spannen

rokken naar de laatste snede, hooggehieide 

puppeschoenen wijd opengesneden, om in 

’t oog springende kousen te toonen die onge- 

wasschen voeten dekken. En dat alles is nog 

opgesmukt en opgepint met kantjes, strekskes 

en lintjes.

Ware het niet dat ik zeer wel weet dat 

alhier groote nood heerscht, ik zoude er 

grootelijks aan twijfelen.
Maandag 2 2  M aart 1915.

’t Is ook een prachtige lentedag. En heden, 

zoowel als gisteren, ziet men vele vlieg- 

machienen de lucht doorkruisen. En de kanon

nen, die jacht op de vliegers maken, laten 

zich omtrent den ganschen dag hooren.

•* .

In den voormiddag brengt de tram twee 

broeders aan uit het gesticht Vandaele van 

Meenen. Na een onderhoor in de komman

dantur te hebben ondergaan, worden zij naar 

Kortrijk gevoerd, om daar gevangen te blijven» 

Het sch\jnt dat deze twee broeders op straat 

bevonden werden, zonder in bezit te zijn van 

een pasport.
Dinsdag 2 3  M aart 1915.

De verleden nacht was zeer woelig.

W at er aan het front gebeurde, weten wij 

niet. Doch oin 10 ure ’s avonds en om 11 1/2 

ure, hoorden wij menige automobiels voorbij 

vliegen met eene snelheid zoo groot dat onze 

woningen ervan daverden en schudden.

Maar later in den nacht, rond 2 1/2 ure, 

stond gansch de stad in rep en roer.

Bok! Bok! Bok! zoo werd er geklopt en 

gebuischt op alle de huizen waar Roode 

Kruisers waren geherbergd!

Ran ! plan 1 plan ! zoo roffelden de trommels!

En soldaten liepen straat uit, straat in, en 

gaven het bevel dat alle Roode Kruisers, 

met pak en zak, zich onmiddelijk moesten 

verzamelen aan de statie.

En in een, twee drie, was er geen ander 

woord in stad of dat de Bondgenooten door

gebroken waren, en zich reeds in Rousselare 

bevonden.

« W at gaat er gebeuren ? vroeg zich eenieder 

vol angst af. En in de Markstraat kropen de 

menschen den kelder in, de wreedste gebeur

tenissen afwachtende.

Intusschen waren de Roode Kruisers op het 

statieplein aangekomen, en na een uur ver

blijf, mochten allen weder naar hun bed 

terug keeren

— « ’t Is eene proeve dat men gedaan heeft 

om te zien op hoeveel tijd men die mannen 

kan t’ hoope krijgen » zei de eene « Daar is iets 

gaande ! » zei de andere.
**»

Turksche tarwe is toegekomen. Op den koer 

van den burgemeester wordt die uitbesteld 

in kleine hoeveelheden aan 0,32 fr. de kilo. 

W at gaan onze hennen lachen!
* *

Twee Belgische soldaten, die sedert den val 

van Antwerpen zich alhier bij hunne familien 

verscholen hielden, worden aangehouden.

*
* *

Aan alle de Geneesheeren van stad wordt 

tot bekendmaking en ter onderteekening als 

ontvangsbewijs, het volgende medegedeeld : 

Aan de Geneesheeren,

Het is de burgerlijke Geneesheeren verboden 

manschappen van het duitsche leger (officieren 

of soldaten) in behandeling te aan veerden 

wegens geslachtskrankheden.
Zij zijn verplicht, alle personen, die zich 

bij hun aanbieden, bij de Etappen-Komman- 

dantur aan te geven.

De overtreders zullen gestraft worden met 

eene geldboete van 500 fr. en 6 weken gevang. 

Iseghem, den 23 Maart 1915.

* *

Op het geneeskundig onderzoe», door de 

duitsche geneesheeren gedaan, ^  pen zich 

wekelijkse!) 45 vrouwen en joï>g> dochters 

aanbieden.

Wie had zich ooitaan zulke dingen verwacht?

Woensdag 2 4  Maapt 1915-
De bakkers bekomen elk 3 zakken meel.

* f
* *

Verschillige melkverkoopers worden door 

de duitschers in de stiaten stilgehouden en 

hunne melk gepekeld
*

♦ ♦

Cyriel Claerbout, beter gekend onder den 

naam van de « Gistpiet, » hadde geern zijne 

waar besteld aan de bakkers van Lendelede. 

Maar hier is geen pasport voor Lendelede te 

bekomen.
Hij richt zjch tot den Burgemeester die hem 

voor raad geeft met zjjriP complimenten zich 
in de kommandantur van Lendelede aan te 

bieden, en aldaar het noodige pasport te 

vragen. Cyriel is daar uiterst welgekomen. 

Hij wofdt er eene uur en half opgesloten, 

dan tusscheri tw.ee suldaten naar hier over

gebracht, opnieuw opgesloten, en eindelijk 

verwezen tot 5 Mark boete.

ff *
De poMtje-agenten bieden zich aan bij alle 

onze suikerydroogers, en brengen hun de mare 
dat alle suikeryboonen lioui’ de duitschers zijn 

opgeeischt aan den prijs van 16,50 fr.
En de suikerijboonen worden thans verkocht 

aan 19 fr. IV- droogers ondergaan dus een 

verlies van 250 fr pi?r wflgop 
Twee moedige landbouwers suikeiijdroogers 

aarzelen geen oogenblik. Zij gaan naar de 

kommandantur om den waren toestand voor 

oogen te leggen. Zij worden er wel ontvangen 

en 't schijnt dat men aan hunne gegronde 

klachten zal gehoor geven.
Ponderdag £ 5  M aart 1915,

’t Is Eere-Commynie!
Op enkele uitzonderingen na, hebben (ie 

ouders rekening gehouden van de tijdsomstan

digheden, en wy zien d.e dwaze pracht en 

zotte luxe niet van andere ja,ren. Mocht men 

in het toekomende bij die goede gevoelens 

blijven!
Menige h.erinnerings dichtje aan dien blijden 

dag, valt mij in hsïpden, ik druk er twee 

over. De versbouw, de gedachten schijnen mij 

aan te duiden, dat deze lieve verzen ij.it 

dezelfde penne komen.

Het heeft André, zoo menigmaal 

uw minzaam hert behaagd 

Te knielen aan de Tafel waar 

God zelf u had gevraagd.

Maar heden is het, plechtgetij!

Nu dreunt het blij gezang,

De kerke glanst in schittrend Ijcht 

En trilt bij orgiën klank.

Die dag voor u is vol genot!

Maar ach! zoo dicht bij ons 
Wordt menig dierbre maag en vriend 

Geveld door ’t moordend brons 

De tijden zijn zoo akelig thans!

Ons land verkeert in nood!

Ons zonen voor ons zelfbestaan 

Doorstaan den helden dood.

O bid, André, val God te voet,

- B i j  hoort de beê van ’t Kind -- 

Opdat ons dierbaar vaderland 

Weldra de vrede vindt.
O smeek, opdat geen druppel bloed 

Nog verf den vadergrond,

Opdat ons jublend hert welhaast 

Begroet den zege stond!

Hoe aandoénlijk is het volgende dichtje niet, 

dat in eene familie van vluchtefingen, door 

eenen jongen knaap voor zijue zuster wordt 

afgelezen :

Mijn zuster, ach! zoo bitter droef 

Beleven wy een tijd !

’t Kanongebulder galmt door ’t land,

Hier woedt de wreede strijd.

Bij beken vloeit het roode bloed 

Van vijand en van vriend ;

Een bittre traan ontsnapt het oog 

Van ouder en van kind.

W ij waren zoo gelukkig, ginds,

Te zaam in ’s vadren woon,

Het leven vloog er zoet voorbij,

Zoo vreugdevol, zoo schoon,

Helaas! een dag van rouw brak aan,

Een dag van wee en zucht,

De vijand kw am ! Bedreigd, vervolgd, 

Zoo namen wij de vlucht.

Wanneer, o God, herzien wij nog 

Te zaam den blijden grond,

Die ons zoo nauw aan ’t herte ligt,

En waar ons wieg op stond.

Wanneer weerklinkt het laatste schot? 

Wanneer vloeit ’t laatste bloed?

Wanneer verrijst den zege dag 

I)ie ’t jublend hert begroet?

O dat, voorwaar, mijn zuster lief,

Hebt gij gevraagd aan God,

Te morgend, als uw kinderhert 

Zacht trilde van genot,

Te lang, o Heer, hebt gij gezeid,

Te lang zijn wij beproefd,

Te lang is vaders, moeders hert,

Van bjttre sniert bedroefd.

En God, die altijd luistert naar 

’t Gesmeek van ’t lieve kind,

Die immer aan dep wensch voldoet 

Va» al wie hem bemint,
Zal hooren naar de stemme die 

Ontschiet uw kinderhert,

En einde stellen aan ons pijn 

En droevigvolle smert.

O bid, o bid, mijn zuster lief,

O bid vandaag daarom,

O vraag dat God een einde sjej 

Aan ’t wreed kanongebrom,

Vraag daf de blijde vi-edezop 

Weldra ons land besching,

En dat ons volk den zegezang 

Met hert en ziele zing!

Ten 9 ure, staan zeventien Iseghe^sphe 

gereformeerde soldaten aap de kommandantur. 

Na ondervraging worden zij in groep naar 

’t klooster der Fransche zusters geleid, en 

aan het oordeel der duitsche geneesheeren 

onderworpen. Allen worden terug iii vrijheid 

gesjefd.
Het schijnt dat een onzer bevallige mede

burgers, verleden week op heeter daad van dief

stal aangehouden, onze soldaten verklapt had.

VflJday 2Ö M aart 1915.
In alle de bakkerijen van stad, werd gisteren 

uitgeplakt:
BROOD VERORDENING 

De Burgemeester der Stad Iseghem :

Gezien de groote schaardscheid der levens

middelen, alsook de aangroeiende moeilijkheden 

oiii zic|i bloem en n^-el \e verschaffen.
Óverwegende dat het noodzakelijk is het 

verbruik van het brood t,e regelen in ver

houding der hoeveelheid bloem of meel, over 

dp\ve|ke de stad kap beschikken ;
Gezien de voorschriften van het Spaansch- 

Amerikaansch komiteit in Belgie;

Herzien de voorgaande sehikkirigen diens- 

aangaande;

Besluit:

I. Het maken, te koop stellen en verkoopen 

van gebakken, gebakjes, taartjes en pasteien 

is verboden op alle dagen der week, den 

zaterdag en zondag alleen uitgezonderd.

II De thans in Iseghem bestaande voorraad 

jn bloem, meel. tarwe en rogge, zal ujtslujte- 

lijk moeten benuttigd worden voor het bakken 

van brood, behalve de uitzondering in litt. I 

vermeld.
III. Op al de dagen der week, en zonder 

eenige uitzondering, is het verboden ie bakken : 

franschbrooden, pistolets, boterkoeken, suiker

koeken, koeken of andere dergelijke.

IV. Het brood rantsoen wordt vastgesteld 

op 250 grammen per hoofd en per dag. Brood

kaarten zuüen aan ieder huisgezin afgeleverd 

zijn. (Dat is twee brooden van 900 grammen 

per hoofd en per week).
V. Ieder bon van een hrood zal recht geven 

tegen betaling van 0,40 centiemen, tot het 

bekomen van een brood van 900 grammen, 

zuiver gebakken, zonder eenig mengsel, met 

de Amerikaansche bloem of meel door het 

Gemeentebestuur verschaft.

VL De bakkers zyn verplicht de Ameri

kaansche bloem of meel, zuiver en zonder 

eenig mengsel te verbakken, en niets anders 

er van te bakken dan brood, en van brood 

te bestellen tegen broodkaart,e en geld, in 

evenredigheid der Amerikaansche bloem of 

meel welke zy zullen ontvangen hebben.

VII. Mits aflevering der uitgegeven brood

kaarten, zal er tegen betaling in geld, der 

prijsweerde, eene evenredige hoeveelheid 

Amerikaansche bloem of meel toegestaan 

worden voor het gebruik der volgende week.

V III Het is verboden de Amerikaansche 

bloem of meel voort te verkoopen.

IX. Het is verboden brood af te leveren of 

te verkoopen aan de duitsche soldaten.

X. De overtreders van litt-1, II, III, zullen

gestraft worden door de inbeslagneming zonder 

vergelding, van hunne franschbrooden, gebak
ken en koeken

I)e overtreders van litt. VI, V III, en

IX  zullen gedurende den ganschen oorlog 

geen meel of bloem meer ontvangen.

XI. In geval van hervalling zullen de 

overtreders daarenboven bestraft worden, in 

gevolge de macht aan den Burgemeester 

verleend, met eene geldbot te van 1 tot, ir> fr. 

of eene gevangzitting van 1 tot 7 dagen.

X II Een afschrift van dit besluit zal in 

iedere brood of suikerbakkerij moeten zichtbaar 
uitgeplakt worden.

XIII. Dit besluit zal in toepassing komen te 

beginnen van zaterdag 27 Maart voor litt. 1,

II, III, V|H, IX, X II, en woensdag 31 Maart 

voor litt. V, VI, VIL

Iseghem, den 23 Maart 1915,

De Burgemeester,

EUG CARPENTIER.
*

* *

Niet eenmaal maar binst twee naeenvolgende 

dagen, hebben de duitschers de melk gepekeld.

En de uitslag daarvan is, dat zeven melk'

I verkoopers elk eene boete krijgen van 20 mark, 

en een andere — omdat hij twee maal in fout 

werd bevonden — 40 mark.

zaterdag 27  M aart 1915.

Een persoon, in veel huizen volkomen 

onbekend, biedt zich aan en vraagt uit 

hoeveel leden uw huisgezin bestaat en aan 

welken bakker gij begeert uw brood te nemen.

Heel onverwachts worden deze vragen 

gesteld, en hier en daar zit men in nesten.

Aan welken bakker gaat gij uw broodi nemen? I

Waarom niet vrij gelaten te gaan waar 

men w il? Men heeft Uier immers vroegerj 

zooveel met het woord vrijheid geschermd Ij 
.%

Na het brood, de melk.

Onze melkverkooper, die alle morgenden 

ons bestellen komt, laai ons weten dat wy 

hem, voor eenigen tyd, niet meer zullen zien.'

De hoeveelheid melk waarover hij beschikt, 

i? te gering om nog de ronde van de stad 
te doen.

I *
♦ ♦

Een inwoner uit stad had twee honderd  

kilos aardappels gevraagd. — “ Breng mij 

goede l „ had hij gezeid, en over den' piijjs 

was geen woord gesproken.

De patatten werden geleverd en in den 

kelder gedregen.

l)an slechts werd naarden prijs gevraagd.

« ’t. Is zes en twintig franken » was het

antwoprd-
— - Hoe, zes en twintig franken ? » riep de 

burger verwonderd uit.

— “ Ja, zes en twintig franken. Ik lever u die 

aardappelen aan dertien franken het 100 kilos.

— « Luister, vriendschap, sprak de burger, 

het staat uitgeplakt dat de aardappels niet 

hooger dan 8 fr. mogen aangerekend worden, 

en meer of die som ga ik u niet betalen. »

— « Maar alles wat er uitgeplakt is, ant

woordde de aardappelkoopman, wurdt niet 

gezien. Boter, tarwe, rogge, haver, ena. enz. 

mogen maar aan die en die prtf> verkocht 

wonlen. En gij weet zoo wel als ik hoe ’t gaat. 

Ik eisch uiyne zes en twintig franken. » ^  1

De burger ging onmiddelijk zijn geval ver

tellen in de kommandantur. En wat gebeurde 

er dan ? De burger mocht anvergeld zijne 

aardappelen in den kelder bewaren, en de 

koopman kreeg.... 20 mark boete!
** *

ln verschillige herbergen van stad, doch 

meest waar er jong vrouwvolk is en waar 

de duitsche soldaten het liefst verkeeren vindt 

men het noodzakelijk duitsch bier te verkoopen.

Om dat bier af te tappen, heeft men een 

bijzonder toestel noodig trouwens dat moet 

geschieden met eene groote drukking.

Dezen avond om 11 ure, worden de inwoners 

der statiestraat, uit hunnen slaap gewekt, 

door een geweldige slag.

Velen zijn van gedacht dat er eene bom op 

den ijzeren weg valt.

Doch, men kwam ’s anderdaags te wete, 

dat er niet anders was voorgevallen dan eene 

ontploffing van het drukking stelsel om duitsch 

bier te tappen, in de “ Paardesmis » geplaatst.

De baas en dochter der herberg werden 

door de ontploffing gekwetst.

zondag 29  M aart 1915.

Voor de eerste maal wordt in de kapel van 

het Hospitaal om 7 ure eene mis gecelebreerd 

waar het publiek wordt toegelaten, en waar

onder men ter Heilige Tafel mag naderen 

en aan den Paaschplicht voldoen.

Het publiek is niet zeer talrijk. Een honderd

tal geloovigen hooren aldaar de H. Mis.
•

♦ *

In de groote Kerk, valt een onderpastor 

hevig uit tegen het geldspelen. Met veront- 

weerdiging spreekt hij over dat schandelijk 
misbruik.

Wordt voortgezet



Het wilde er nu ook juist om doen, dat het 

Meimaand was, de schoone maand van Maria, 

en onder de mis hieven de juffrouwen het wel

gekend lied aan : « c’est le mois de Marie. »

Er ging een rilling door mij. ’t Was prachtig 

in echt Fransch. Vele franschsprekende in Vlaan

deren zouden hun fransch spreken heel wat 

mogen verbeteren om te kunnen opwegen tegen 

den tongval en de uitspraak die klonk in die 

franschgebekte juffrouwen, immers, de vogel 

zingt zooals hij gebekt is. De mis eindigde 

onder eene aanroeping tot O. L. Vrouw in 

’t Fransch natuurlijk.

Natuurlijk, zeg ik, ja, immers we zijn in 

Frankrijk, en dat het in Frankrijk en Parijs 

in ’t Fransch gaat is klaar lijk pompewater en 

hoeft geen betoog.

Maar, rnaar, nu zult ge ’t hooren.

’k Was in Thielt. Daar is ook een pensionnaat 

van Juffrouwen. Al die juffrouwen zijn zekerlijk 

allen Vlamingen, geboren in ’t lieve Vlaanderen, 

opgegroeid aan eenen vlaamschen haard, midden 

vlaamsche broeders en zusters, midden dorpen 

of steden die liggen in ’t harte van Vlaanderen.

Ik droeg er de H. Mis op.

Het toeval wilde dat het binst de maand 

van het H. Hert was. Na de mis moest ik de 

Akt van Toewijding lezen, iets dat ge allen 

kent.

Het was in ’t Vlaamsch. Natuurlijk? Ja, even 

natuurlijk als het te Parijs in ’t Fransch was ? ? ?

Helaas I de akt van toewijding die de vlaam

sche meisjes baden was in ’t Fransch.

Ik heb hieruit geleerd dat de juffrouwen te 

Parijs wijzer en verstandiger zijn dan de juffers 

of les demoiselles, in Vlaanderen, of zou de 

schuld liegen aan de overheid die het zóó wilt ? 

Dan is de overheid der Fransche pensionnaten 

gezonder van geest dan die, die men in Vlaan

deren vindt. Daar in Frankrijk steken ze hunne 

schoone moedertaal niet onder de banken, zelfs 

als ze Jezus en Maria ter eere zingen. — In 

Vlaanderen schaamt men zich voor eigen schoon.

O gaai met pauwpluimen bekleedt.

Gebroken Liefde

De liefde is niet altijd bestendig van duur.

Hoe fel zij den boezem deed jagen!

Zoo zong de dichter, maar hij mist. Geloof 

en hoop zullen vergaan, alleen de liefde zal 

eeuwig duren. Bemint men niet altijd den eenen 

en zelfden persoon, dan bemint men eenen 

anderen.
En zoo zijn elf getrouwde vrouwen — ik zeg 

elve — allen van bachten de kerke — de wettige

woning ontvlucht, om......  in Roubaix of Tour-

konje pannekoeken te gaan eten.________

Mooi jen

’t Was over korte dagen, ’s morgens om 7 ure. 

Een zeer achtbare persoon van stad — voor 

korten tijd nog hooggeplaatst — had nauwelijks 

zijne woning verlaten of hij werd op soldaten 

wijze door eenen burger gegroet, en op het 

uiterst lieve en bevallige woord «• Mooijen, » 

onthaald.
In den namiddag ontvong die burger het 

bezoek van eenen nachtwaker die hem zeggen 

kwam dat hij onmiddelijk moest naar den 

« bureau » gaan, daar de Heer Politie-Kommis- 

saris hem spreken wilde.
« — Ga ik daarvoor betaald worden ? vroeg 

de burger.
« — Dat weet ik niet gaf de nachtwaker 

voor antwoord.
— « Ehwel, sprak de burger, zeg aan den 

heer Politie-Kommissaris, dat zoo ik niet betaald 

worde voor mijne moeite ik niet komen zal.

En de nachtwaker was ’t op.

Maar na korten tijd, kwam een « garde » 

binnen.
— * lk kom zeide hij, met de komplementen 

van den Heer Politie-Kommissaris om u te ver

wittigen dat zoo gij nog eenmaal den heer 

burgemeester op militaire wijze groet en hem 

het woord « Mooijen » toestuurt gij rechterlijk 

zult vervolgd worden! Daarbij is het u ook 

verboden muilen te trekken of leelijk te kijken 

wanneer gij hem langs de straat ontmoet. Hebt 

gij het gehoord?
— « Of ik het gehoord heb », sprak de burger 

en hij deed de voordeur van zijne woning 

open « Mooijen! »

IN G E Z O N D E N  S T U K K E N ^

Mijnheer de Opsteller,

Ik weet zeer wel de gedachten uit te druk

ken van veel leden uit het Congregatie-Muziek, 

v/anneer ik u dezen brief toestuur.

Den Zondag 13 Juli, na de Hoogmis, moes

ten wij, eene sérénade geven aah den Heer 

Burgemeester. Daarom moesten wij aan ’t huis 

van den Heer Carpentier spelen gaan. Waarom ? 

Niemand wist het. Later hebben wij vernomen 

dat het ter gelegenheid van het naamfeest was 

van den Heer Burgemeester.

Dat het stadsmuziek op zulk eenen dag ter 

eer e van den Heer Burgemeester spelen gaat, 

iaat zich zeer geinakkelijk verstaan. Het stads

muziek immers is voor niets anders ingesteld

dan om de feesten te verheerlijken door het 

stadsbestuur gegeven. De Burgemeester is zijn 

Eere-Voorzitter. Het Stadsmuziek is dus een 

politiek muziek rechtstreeks onder de bevelen 

staande van de politieke kliek die het bestuur 

der stad in handen heeft.

Maar het Congregatie-Muziek ? Waarom 

moesten wij voor den Burgemeester spelen ? 

wij zijn geen politiek muziek, wij houden 

ons met geen politiek bezig, wanneer wij ver

gaderen om muziekstukken uit te voeren. De 

Burgemeester is geen Eere-Voorzitter onzer 

maatschappij, hij is eenvoudig Eerelid gelijk er 

veel burgers eereleden zijn. Wij hebben nog 

nooit op zijnen feestdag gaan spelen, en wij 

mochten, nu bijzonderlijk, er nooit gaan spelen 

hebben.

Dat hij het geeren had, dat hij er mede 

gediend was, dat versta ik zeer goed, alle mid

dels die zijnen politieken winkel kunnen doen 

draaien zijn hem uitnemend welkom.

Voor ons is het anders, wij spelen muziek, 

uit zuiver liefhebberij, en niet voor den eenen 

of den anderen politieken man aangenaam te zijn. 

Ook heeft men bemerkt der er veel muziek- 

kanten den oproep van het bestier niet hebben 

beantwoord. Wij hebben niet willen spelen 

wanneer Pater Rutten kwam, en wij zullen te 

naaste jaar voor geenen Burgemeester — wie 

hij ook wezen mag — geene serenade meer 

geven.

Ik kon dezen brief rechtstreeks naar het 

bestuur van het Congregatie-Muziek zenden, 

maar nu weet het het bestuur en de gansche 

stad. Z.

Nooit hebben wij meer hooren klagen over 

het gezicht dan heden. Van waar de schuld ? 

De slechte of niet gepaste brilglazen, zijn 

daar de grootste schuld van.

Wilt gij uw gezicht bewaren en versterken ? 

Neem uwe Brillen en Pince-nez van het sedert 

36 jaren, ter trouw en goed gekend huis 
Germain HOET-ANNE,  Opticien, St Amand- 
straat 4 , ROUSSELAERE. Door de voornaamste 

Oogmeesters aanbevolen.

Brillen en Pince-nez van af 3 fr. Extra fijne 

glazen en monturen 6 a 7 fr.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen 

keus Jumellen, Longues-vues, Barometers en 

Kunstoogen. Specialiteit van Thermometers voor 

Broeimachienen, Brouwerijen, Baden en Kernen ; 

Maximathermometers, Liqueurs- Sirop- Melk

en Axijde wegers.

Loupen voor Wevers enz.

Hooge Onderscheiding.

Verleden week hebben wij de onderscheidingen 
medegedeeld waarmede Z. M. de Koning, ver
schillige onzer medeburgers kwam te vereeren.

Hoe zulks gekomen is, weten wij niet maar 
wij hebben gansch onvrijwillig de namen van 
twee medeburgers vergeten op te nemen.

Jozef Vander Sype en zijne Zuster, beiden 

langs de Kalsijde naar Ingelmunster wonende 
werden tot de hooge weerdigheid van Ridder 
der Kroon verheven.

Aan deze twee moedige herten bieden wij 
in den naam der gansche bevolking, onze 
hertelijkste gelukwenschen.

De Roemrijke Verjaardagen
De Verdediging van Luik.

/. — De gevechten van 4den en 5den Oogst.
Op 4 Oogst, ietwat na 8 uren, schonden de Duit

schers het Belgisch grondgebied.

Volgens de plans van den duitschen grooten gene- 

ralen staf, - moesten de vijandelijke kolommen, tot

5 ure ’s avonds, zich in zeer gebogen lijn uitstrekken 

voor het N. O. en Z. front der vesting, de vooruitge

schoven en de waarnemings posten achteruit dry ven, 

de tusschenruimten verkennen en de aanvals-kolom- 

men klaar stellen.

In den nacht van 5 tot 6 moesten zij, na de tus- 

scheuruimten te hebben ingenomen, de linie der forten 

voorbijtrekken , en in het hart der stad doordringen. 

Generaal von Emmich, commandant der troepen die 

voor Luik optreden moesten, had onder zyue bevelen 

drie divisies cavalerie en zes brigaden infanterie, leder 

dezer brigaden was versterkt door cavalerie, door 

artillerie, alsook door pion uiers en minstens eeu bataljon 

jagers met wielrijders.

Batterijen van zware mortiers moesten de brigaden 

van dichtbij volgen en hunne geweldige projectielen 

met eenige scheuten de forten iu gruis leggen. De 

cavalerie zou de spoorwegen van Luik naar Brusse1 

en Namen vernietigen en groote afstands-verkenning 

uitoefeneu westwaarts van de versterkte plaats van 

Luik.

Deze word verdedigd door de 3» Legerafdeeling en 

vestingstroepen.

D# derde L. A. aangevoerd door luitenant-generaai 

Lernan, bestond uil de ‘Je en lte, 12e en 14e gemengde 

brigaden onder de respectieve bevelen der generaals- 

majoors Gillis, Bertrand, Vermeulen en Andringa. In 

den avond van 5 Oogst word de divisie versterkt, 

volgens de bevelen van het G. H. K. door de 15e 

gemengde brigade, aangevoerd door generaal-majoor 

Massart, van Hoei komeud.

De vestingstroepen bestonden, boven de artillerie- 

troepen in de twaalf forten en de batterijen der tus

schenruimten verdeeld uit troepen der genie en der 

diensten aan die plaats verbonden, vestings-inïanterie 

gevormd uit vestings-regimenten op het oogenblik der 

mobilisatie samengesteld uit de oude ingeroepen klassen 

(9e tot 15e) geëncadreerd door reserve-olficieren, door 
gepensionneerde officieren onder de wapens terugge

roepen en eenige officieren van het werkdadig leger.

De te Luik vechtende compagniën hadden slechts 

twee pelotons in plaats van drie, gezien het gebrek 

aan effectieven van ons leger dat juist zijne, onge

lukkiglijk zoolang vertraagde, herinrichting had 

begonnen.

Wij komen juist te zien dat de Duitschers langs 

hun kant het organiek effectief hunner brigaden straf 

versterkt hadden; het is dus niet overdreven aan te 

nemen dat de vesting van Luik wordt aangevallen 

door een vijand twee of drie maal grooter in getal.

Den 4 Oogst, werd er slechts op den oostkant der 

plaats, lichtelijk geschermutseld op de voorposten.

Langs den Noordkant der versterkte plaats, te Visé, 

was de eerste aanraking des overweldigers met de 

verdedigingst roepen ruwer, want de duitschers, om 

hun aanvalsplan ten goeden einde te brengen, moesten 

zoo spoedig mogelijk over den Maas komen. Aldus 

vanaf 13 uren, kwamen groote vuaudeUjke-machten 

bij de brug van Visé aan, welke de Belgische genie 

om 6 ure had doen springen.

Die brug, zooals die van Argenteau en het veer van 

Lixhe, werd bewaakt door het 11e bataljon van het 

12e linie (Majoor S. H. Collyns) wier 450 manschapjjen 

op een front van 4 km . verdeeld voor verschillenne 

uren weerstonden, zonder hulp van artillerie of mitrail- 

leuzen en zifch slechts op Luik terugtrokken wegens 

’t gevaar Lixhe omsingeld te zien en na den vijand 

zware verliezen berokkend te hebben.

üe...ardnekkige weerstand van dat uitgedund batal

jon dwong den vijand den overtocht van de Maas 

dichtbij de Hollandsche grens te beproeven, waar hij 

dan ook nog zoo verhinderd werd door het geschut 

van het fort van Pontisse dat het slechts den 5den 

was, om 22 uren 30, dat de 34ste brigade den doortocht 

van den stoom voltrok.

Den 5den vervolgde de vijand de omsingeling der 

versterkte plaats met al de voorposten der verdedi

ging achteruit te drijven, na soms zeer moorddadige 

gevechten.

Te Plainevaux, in den sector Ourthe-Maas stroom

opwaarts, hield het e°rste escadron van het 2de lanciers 

met eenige cy cfisten beslist stand tegen een aanval 

van ongeveer 500 duitsche ruiters.

De Belgische verliezen waren zeer zwaar, de com

mandant van het escadron, baron de Menten de Horne, 

werd gedood van in ’t begin der actie en zijn eenig 

officier een weinig later gekwetst. Een adjudant bracht 

het escadron in de linies terug.

Ten N. 0. der plaats zag de 27ste duitsche brigade, 

de jusschenruimte Barchon-Evegnée aanvallend, hare 

vaart gestuit, voor de twee forten, door het artillerie

ën infanteriegeschut der verdedigers, op korten afstand 

tegen de aanvallers geopend, doch haar drang tegen 

de verdediging der tusschenruimte die twee werken 

gelukte en weldra werden de twee forten volledig 

omsingeld.

Toen kw am  de 11de gemengde brigade tusschen, 

gekropen tot het 31ste linie en een groep artillerie 

der brigade, het, tlde linie met eene andere zending 

in de vesting belast zijnde.

Deze brigade, door generaal Leman op den rechter 

oever gestuurd, kwam  van de linker oever.

Op ’t oogenblik dat het 31e linie te L. Xhavée aan- 

kwaï», kwam  generaal Bertrand den hachelijken toe

stand der verdediging van den kant van Barehon te 

vernemen. Onmiddelijk wierp hij het regiment vooruit 

om de tusschenruimte te ontlasten.

Door de drie batterien der brigade, die onmiddelijk 

op heuvel 185 stelling hadden genomen 0. van Cahor- 

dry, wel ondersteund, rukten de dappere infanteristen 

van het 31e tegen den, door dien onverwachten uitval, 

verrasten vijand op en dreven hem terug tot onder 

het fort. Vruchtefoos trachtte hij zich aan het terrein 

vast te klampen ; eeu krachtige aanval wierp hem 

voorover en alleen eeu haastige aftocht redde hem 

vau een verdelging. Het fort van Barehon was bevrijd; 

de vijand trok zich terug buiten scheuten verzwond 

terwijl de aanvallers van het fort van Evegnée, door 

het artilleriegeschut van ’t fort reeds deerlijk toegetak- 

keld, de achteruitwijkende bewegingen volgden der 

troepen langs den kant van Barehon aanvallend.

Om 17 uren, de loopgraven overal door hunne ver

dedigers bezet, en de kalmte in de streek terug gekeerd 

zijnde, bracht generaal Bertrand zijn zegevierend regi

ment naar La Xhavée terug.

Die prachtige uitslag was spoedig tot by de troepen 

der overige tusschenruimte doorgedrongen zoowel als 

tot bij de Luiker bevolking en eene vervoerende 

geestdrift maakte zich van elkeen meester bij het 

komen van dit veelbelovend nieuws.

Bij het donker worden, stortte een zondvloedsche 

reg-en neer en brak een geweldig onweder los. Ten 

gevolge van den zeer oneffen grond werd de verbin

ding tusschen de eenheden voor zooveef onmogelijk; 

overal gevoelde men den angst van eene mogelijke 

verrassing van wege den vijand die ziefi versterkte 

en zijn uur verbeidde.

K A T H O L I E K  V L A A M S C H  V E R B O N D  

te I S E G H E M .

(VROUWENAFDEELING)

Op DINSDAG aanstaande, zijnde 5 OOGST 

zal er in het GILDENHUIS te 6 UUR ’s avonds 

een Afdeeling voor Vrouwen gesticht worden 

van ’t Katholiek Vlaamsch Verbond. A L L E  

vlaamschgezinde Dames en Juffers worden 

vriendelijk uitgenoodigd.

- SPORT "
DUIVEN

ISEGHEM.
20 Juli bij Em. Vermeersch met 142 prysduiven.

1 Duthoit Lendelede 89 D’Hondt Iseghem 22

Verscheure Emelghem 55 20 Verhaeghe » 7

» » 14 Schacht „ 22

Dewiele » 38 Vermeersch n 6

Duthoit Lendelede 63 Verhelle n 11
Bombeke » 213 „ n 6

Grymonprez Iseghem 03 Verhaeghe » 6

Bourgeois » 63 Kimpe » 6

Uyttenhove » 13 Raes » 6

10 Joseph E. » 13 n 3

Degrendele » 8 Segers » 3

Uyttenhove » 22 30 Verlinde Lendelede 3

”
109 Verhelst Ouckene 3

D’ Houdt 22 Decoene Iseghem 2

Bourgeois 12 Degrendele 2

He'denbergh n 12 Heidenbergh 2

Dekeirschieter 282 Ameye Emelghem 2

Spriei » 22 Verscheure 2

Leule-Penning
minste gift 

10 cent. per regel

Omdat Georgke naar de soldaten moet kan hij nu 
niet trouwen. 0.20

Omdat Marietje haar liedje zou kunnen. 0.10

Omdat Beurze Windels voor geen 10.000 fr. zijn 
Fransche taal zou willen missen. H. j. 0.25

Omdat Ad. Devos hem zoo jeunt bij de Machiene- 
werkers te Vandekerckhoven's E. F. 0.25

Omdat Alice in het toekomende op de Nationale 
Feesten (21 Juli) zou willen dansen meteen lid der 
Feestcommissie, 0.30

Omdat Henrietje miszien heeft te Rumbeke 0.10

Omdat Julia van aan den Abeele zulk eene 
lange tonge heeft. 0.25

Omdat de Zwarten zoo goed kan dansen 0.10

Omdat Marguerite en Alidor geen antwoord ge
geven hebben in de statie. 0,20

Omdat Alidor er mij voor getrakteerd heeft 0.10

Omdat Prosten een ezel uit een leeuw zou weten 
te onderscheiden. o.20

't ls mijn zinke waar! Keers schieten geschiedt 
niet immer op de Kermis 0.20

Waar....è.....mijne.....nooge....noê! de présiden.....
trouwt zeker in ’t korte. o.20

Omdat Pieren en jef hun wel verzet hebben te 
Lichtervelde. o.20

OmdatTeetjen inden stekkerdraad niet meer zou 
rijden met Bertha. 0.25

Omdat er in de scholen nooit van Beverloo 
wordt gesproken II o.20

Omdat Octaaf en Octavie, zouden mogen opgroeien I.. 0.10 

De jongsten Pastor onzer streke 
ls genaamd te Zonnebeke o.20

Omdat, de voorzitster der Rodenbachzusters, naar 
iseghem, zoude mogen komen spreken. 0.20

Omdat, er vele meisjes, tegenwoordig zouden wezen 
in den vlaamschen vrouwenbond. 0.20

Omdat er meiskens zijn die zoo goed honden 
kunnen wasschen. 0.20

Omdat Wardje naar Parijs geweest heeft. 0.25

Omdat Stinus zoo geern in Holland was. 0.25

Omdat Julien zoo geern papier in zakken vult voor 
Irma. 0.20

Omdat Alice zoo geern Franske ziet.... 0.10

Omdat de “ Lustige Vrienden , Robert en Bertrand 
gaan spelen. o,20

Omdat Michel schrijver benoemd is in de post 0.10 

Omdat Leon en Helene in ’t korte gaan trouwen 0.10 

Omdat Omer en Palmer zoo goed de Nationaie 
Feesten gevierd hebben en zoo geern naar Emelghem 
komen om liedjes te zingen. 0.50

Omdat al de menschen zeggen dat Cinema Luxe 
zoo goed speelt.... o.20

Omdat Marietje zoo goed spreeuwen kan schieten 0.2o

Burgerstand van Iseghem.
Geboorten :

Arthur joseph Vanderheeren zv Cyriel en Elisa Viaene — 
Julia Oermaine Rommel dv Jacobus en Suzanne Vens — 
Marguerite Esther Florence Julia Olts dv Robert en Oermaine 
Git* — Jeanne Marie Hostens dv Jules en Bertha Lapeire —

Overlijdens :

Auguste Joseph Marie Dinnecour schoenm. 58 j. echtg. van 
Rosalie Verscheure,

Huwelijken :

Henri Descheemaeker 30 j. wagenmaker en Marie Sioen 
27 jaar dienstmeid beide alhier -  Victor Vandaele schoenm. 
45 j. en Elisa Samyn huishoudster 36 j. beide alhier — Aerts 
Joannes sigarenm. 25 j. van Arendonck met Marguerite Van
derheeren borstelm. 22 j van Iseghem Gust Driegelinck 
schoenfabrikant 29 j. met Julienne Sabbe zonder beroep 25 j. 
beide alhier — Leon Rigole soldaat 27 j. van Ingelmunster 
met Julienne Lemiere fabriekw. 21 j. van Iseghem — Cyriel 
Dejonghe handelaar 36 j. met Elisa Boone z. b. beide alhier.

C IN E M A  L U X E
Z A A L  G R E T R Y K R I N G

Statiestraat 9, ISEGHEM,

6 H 0 0 T E  9 E R T 0 0 H I H G E H
ZONDAG 3 en MAANDAG 4 AUGUSTI

telkens om 7 ure 's avonds

DAGVERTOONING ZONDAG OM 2 URE
in deze Vertooning wordt het programma volledig afgerold.

ALGEMEEN PROGRAMMA :

HET GEHEIMZINNIGE TEEKEN
Drama in 5 deelen — 1400 meters

EENE SCHANDVLEK
Drama in 3 deelen — 1100 meters

HAAR KERSTGESCHENK
Komedie in 2 deelen -  600 meters

KOMIEK

P r ijze n  d e r  P la a t s e n  : 

Dagvertooning : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1 fr. 
Avond vertooning : 0,50 - 1 - 1,50 - 2 fr.

De Kaarten zijn den dag der Vertooning op voorhand 
te verkrijgen bij Robert Huysentruyt. Nieuwstraat 17

CINEMA SCALA
Vanden Bogaerdelaan I ,  ISEGHEM.

- o p m Tn g  -
ZATERDAG 2 MAANDAG 4 AUGUSTUS

telkens ten 7 ure ’s avonds

Voor het Programma zie de bijzondere Plakbrieven

Prijzen der Plaatsen :

0 ,6 0  fr. - 1 ,25  fr. - 2 ,0 0  fr.

Kaarten zijn den dag der Vertooningen op voorhand te 

bekomen in de “ SCALA „ Vanden Bogaerdelaan 1, en bii 
ju tE S  ROSSELLE, Slaubaerdstraat 74.
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KANTOOR 

van den Notaris L E  CO RBES IH R , 

te ISEGHEM.

OPENBARE VERKOOPING VAN

Eene schoone en allerbeste Hofstede
en Bouwgrond

langs de Rousselarestraat.

Samen groot 17 H. 80 a. 20 ca. 

te ISEGHEM, Zuid bij de Paterskerk, 
verdeeld in 42 koopen 

Verpacht tot 25 December 1922 aan W we Constant 

Dejonghe-Claerbout, mits 2700 fr. ’s jaars boven de 

lasten. Er zullen samenvoegingen toegestaan worden. 

ZITDAGEN :
TOESLAG op DINSDAG 5 OOGST, ter herberg 

«  ’t  K o n in g s h o f  » .

Te ïseghem, telkens om 2 ure namiddag.

Met tusschenkomst van Notaris Vuylsteke, te 
Schaarbeek.

Openbare Verkooping van

BESTE z a a i l a n d e n

te E M ELG H E M
gelegen langs de Raronstraat en Zottinestraat

De Notaris V A N D E  M O O R T E L E  verblij
vende te ïseghem, zal op de hierna gestelde 
zitdagen openbaarlijk te koop aanbieden :

GEMEENTE EMELGHEM
1 Land groot 28 a. 90 cent. sectie A.deel van n. 772.

2 Land )) 28 a. 80 cent. » )) deel van n. 772.

3 Land » 28 a. 70 cent. » » deel van n. 772.

4 Land » 28 a. 10 cent. » )) deel van n. 772.

5 Land » 32 a. 60 cent. » » deel van n. 772.

0 Land » 16 a. 50 cent. » » deel van n. 199.

7 Land » 16 a. 50 cent. >> )) ,deel van n. 199.

8 Land » 10 a. 50 cent. » » deel van n, 201.

9 Land » 10 a. 80 cent. » » deel van n. 201.

1/2 %  Instelpenning — Recht van samenvoeging.

ZfTDAGEN: Instel Donderdag 14 Augusti 1919.
Overslag Donderdag 21 Augusti 1919.

Telkens om 3 ure, ’s namiddags in liet H of von 
Comtnerce, bij Em. VERMAETE Etnelgbeiïi-Dam.

Openbare Verkooping van 

Ken Schoon Burgershuis 
m et aanpalende w oning

gelegen te EMELGHEM langs de 
kalsijde van ïseghem naar Emelghem

De Notaris V A N D E  M O O R T E L E  verblij

vende te Ïseghem, zal op de hierna gestelde 
zitdagen openbaarlijk te koop aanbieden:

KOOP KEN. — Een schoon burgershuis niet auii- 
hoerigheden, land en bol', groot II a. 23 c. gekend ten 
kadaster sectie A n. 147 i 2, en deel van 147 lr2, palende 
noord Lapaöw-Quagebeur Frederic en kinders, oost 
koop twee, zuid de kalsijde van Ïseghem en west 
Depoorter Julia en Louise.

Koop een is verpacht aan Maurice Vandeghinste tot 
1 Oktober 1919 mits 265 fr. ’s jaars.

KOOP TWEE. — Een aanpalende woonhuis met 
aanhoorigheden, land en bof, groot 11 aren 14 cent. 
gekend ten, kadaster Sektie A ..n . 147 t. en deel van 
1471 en deel van 147 h 2, palende noord Lapauw^Qua- 
gebeur Fred. en kinders, oost Louis en Maria Terriere, 
Billiet Odiel en Jules Stragier-Billiet, zuid de kalsijde 
van ïseghem en west koop een.

Koop tW 3e is verpacht aan Ch. Dejaegiier mits 16 fr. 
te maande. •

1/2 %  Instelpenning te winnen.

ZITDAGEN : Instel Maandag 18 Augusti 1919.
Overslag » 1 September.

Telkens om 4 ure stipt ’s namiddags ter herberg 
Het Gemeentehuis, bij A l b . TANGHE, Emelghemplaats.

Studiën van de Notarissen Vande Moortele 

te ïseghem en Depla te Ardoye.

OPENBARE VERKOOPING VAN

T W E E  W O O N H U I Z E N
op EMELGHEM, Plaals 

en E E N E  P A R T I J  Z A A I L A N D
te INGELMUNSTFR, Haaipander

KOOP EEN — Een Woonhuis met I are 53 bewoond 
door Arthur David mits 13 fr. te maande.

Ingesteld 3100 fr.

KOOP TWEE — Een Woonhuis mét 1 are 85 bewoond 
door Alberic De Meulenaere mits 13 fr. te maande.

Ingesteld 3100 fr.

KOOP DRIE — Eeno partij Zaailand groot 50 aren 
verpacht aan Charles Mestdagh tot 1 November 1919 mits 93 fr.

Ingesteld 3000 fr.

OVERSLAG:

DINSDAG 12 OOGST 1919 om 4 ure stipt in het 
V r e d e g e r e c h t  te ISEGHEM. *

Studie van den Notaris AMliYfê Rousselare.

OPENBARE VERKOOPING VAN

I WOONHUIZEN en ZAAILANDEN te Rous

selare, Ardoyesteenweg n. 52 en 72, en aan 

de Tassclie, woonhuizen on zaailanden, ge

bruikt door W l*Lanssens, Latlrez, Stove, enz.

2. Eene goede HOFSTEDE te Ardoye, aan 

de Roode Poortliook, Ha ( iO a  03 ca, in pacht 

door H. Vanlerberghe 1000 fr. ’s jaars tot 30

Sept, 1021, en eene TWEEWOONST met land 

Eene goede IIOESTEDE te Emelghem,

wijk V\jfwegen en te Cachtem, (> li ; 30 a 1)0 ca 

in pacht door J. Bohte-Saelen 900 fr. ’s jaars

tot 30 Sept. 1922.

Zie de plakbrieven.

1/2 0/o Instelpenning.

ZITDAGEN : Dinsdag 20 Oogst en Dinsdag

9 September 1919, telkens OM 3 URE ZEER 

STIPT, in het hasthof « Den H e r t  » Zuid- 

straat Roi^sselare, ten overstaan van de hee

ren Vrederechter en Griffier van liet kanton 

Rousselare en met tusschenkomst van de 

Notarissen BAERt te M e u le be ke  en VANDE 
MOORTELE te Ïseghem.

W IJ N E N
St Fstèphe 2.25 fr. - Witte Tours 2.25 - Porto 3,50 fr.

Ledige flesch of 25 cent. opleg.
Deze wijnen zijn garantie voor te bewaren.

Goede Kurken aan 4 en 5 cent. ’t stuk. 

afslag bij groote hoeveelheid.

Leon Verduyn, Markt; ISEGHEM.

Uit der hand te koop Buffet en Toog met 

marmeren blad, dienstig voor herbergier, 

Engelsche B iljard, alsook Bureel-Pupiter 

met twee kanten in goeden staat, dienstig 

voor fabrikant.

Zich te bevragen ten bureele van dit blad.

Goede Meubelmakers en Halve Gasten
worden gevraagd bij

Aiexander Roose-Vuylsteke
Gentstraat 23 , I S E G H E M .

Gevraagd een Persoon voor de leiding op zich 

te nemen van Celluloid hakken voor Holwind. 

Groot salaris.

Brieven franco C. v d. W aals & O  

Utrecht - Holland

Goede S c h r ijn w e rk e rs  worden 

gevraagd bij PIERRE MARTIN, Steen

weg naar lngelmunster nevens het Prin

senhof te ïseghem.

TE KOOP : Assen, Poulies, Sup

ports, Kussens enz. 

40 M ark tstraat, ïseghem .

Gevraagd Jongelingen van goede 
fam ilie , om de Goudsmidstiel aan 
te leeren.

Zich te bevragen :

Ed. Ifl A ES  - N A  E R  T
M ark tstraa t 39, ïseghem .

Ik heb de eer, het geacht publiek kenbaar 

te maken, dat ik een schoon assortissenient 

van Regenscherms in mijn bezit heb.

Ik houd mij ook bezig met alle slach van 

herstellingen.

Door mijne genadige prijzen en spoedige 

bediening, durf ik rekenen op uwe goede klienteel. 

W eduw e L E Z Y 
Ameyestraat 9. ISEGHEM.

Geen Grijs Haar m eer! !

H V IS  TH  E O P  // i  EL E
Haarkapper - Haarbewerker

Groote Markt  3,  I S E G H E M .

Kapsalon met antiseptiscptische bediening 

naar de eischen des lijds.

Friclions 1— Chainpoing — Friseeren

Abonnement per kaart.

Het is aanbevolen uw uitgevallen haar te bewa

ren, daar er door mij alle soorten van haarwerk 

vervaardigd wordt, ik geef de hoogste waarde 

voor uitgevallen haar.

Minzaam aanbevolen
Theophiel Vandewaetere

Huis van vertrouwen

G e r m a i n  H O E T - A N N 0
Opticien

St Amanüstraat 4, R0USSELAERE

Waarom wordt het huis G. Hoet-Anne, na 

36 jaren bestaan, door de H.II. Oogmeesters meer 
en meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicHt mei een nieuw stelsel van gezicht- 
aanduider goed onderzocht wordt, die ons juist het 
nummer van het gezicht aanduidt, om met den eersten 
bril die men bepioefl, zoo klaar te zien als op den 
ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht 
bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelpzene glazen en 
alle verschillige modellen van Bril- en Pince-nez- 
monturen uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, 
Engeland en Amerika, in goud, zilver, doublé, nickel 
en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentien 
zijn. Glazen, op recept der H.H. Oogmeesters voor
geschreven, worden kunstlijk afgewerkt, Brillen en 
Pince-Nez van af 3 fr. ’t stuk. Allerfijnste geslepen 
glazen, met fijne monturen 6 a 7 f’r.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus 
jemellen, longues-vues, barometers en Kunstoogen. Spe
cialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen,, 
baden en kernen, maximathermometers, liqueurs- sirop- 
melk- en axijde wegers, loupen voor wevers enz.

Germain Hoet-Anne begeeft'zich op aanvraag persoonlijk 
ten huize, en heeft hoegenaamd met geene reizigers 
coinmercieële betrekkingen.

Men lette goed op ons adres : Germain HOE'f-ANWE, 
St A mandstraat 4, (tegen de Noordstraat) ROUSSELARE.

HUISMOEDERS!
V o o r  het ve rvaa rd igen  van uw en  

Koffie, m oog t gij geene ande re  Suikerij 
g e b ru ik e n , dan  deze  g em e rk t op  d e  

p akken  « Het Zeilschip van Vlaanderen »

zij is zeer aangenaam  van sm aak  en 

o nve rva lsch t.

F a b r ik a n t e n  :

QEBOSSCHERE 8. D3ENEN5
Em elghem -Dam-Iseghem

T E  B E K O M E N  

C im ent en C eram ique  Vloeren  
bezetting met gleiersche tichels  

Spoedige bediening

W I C H E L  Ht l  I  S E
7, de Pe lichystraat, I S E G H E M .

- Mmc AMEYR-1IARDY -
H. Hellestraat 6, ISEGHEM

Beveelt zich aan voör het ACCOR- 

DEEREN van PIANO’S en het geven 

van MUZIEKLESSEN.

Camiel Verkelst-Depuydt
Voerman, L E N D E L E D E ,  (bij het Zaagske).

aanvee rd  op  aanv raag  

a lle  ve rvo e rv rach t n aa r p laa tsen  doo r  

de k lie n ten  zelf aangedu id .

Goedkoop en spoedige bediening.

S C H O O N E  K E U S  V A N

KEU EN MANTELS
( im perm eabels)

AAN ZEER V00RDÊELIGE PRIJZEN
te bekom en  bij Janssens Zusters

S ta tiep laa ts , I S E G H E M

HUIS

Henri D ' Hoog he-Beissvl 
PASTEIBAKKER - SPIJSBEREIDER

M ark ts traa t, 7 , I S E G H E M  

Bereiding op aanvraag van Eetmalen 
binnen en buiten de stad. 

VOLLEDIG TAFELGERIEF.

C o r s c t  i l - Y  op maal.
W il t  gij E l le g e n tz ijn  laat uw e Corsets 

en S ou tie n- G orgen  m aken  o p  m aat.

L a a t u geen C orse ts  o p d r in g e n  d o o r  

w in ke lie rs , d ie  geso ldeerd  z ijn  van  voo r 

den  o o r lo g  en geheel v e rs to rven .

D o o r  m ijne  goede pa tronen  heb  ik 

steeds den beslen uitslag  bij de zwaar- 

lijv igste  en gebreke lijk s te  d am en  en 

ju fv ro u w e n .

In k o o p e n  v e rk o o p  van Lacures-bale in , 

re so rt- bu isch en , resistans, enz. 

H I M P E - V R O M A N  
Voorloopig: Flectriciteitslaan, 3, ïseghem.

Huis S A I I i t E - F E E U R E N T

voorloopig nog in het huis

J. RQOSE-WIAES Rousselarestraat, ?9,
Groote keus van gemaakte blousen 

& Lingerie Artikelen.
Laatste Nieuwigheden - Matige prijzen. 

Aan z ien vrij

Handel in Spellewerkkanten
Men vraagt goede Spclleioerksters.' 

GOED LOON.

A. De Bie-Bourüeois
MEESTER-KLEERMAKER

Kerkplaats, 10, I S E G H E M

laat aan z ijn e  ta lr ijk e  k lie iiten  w eten  

dat hij w e d e ro m  v o o rz ie n  is van beste 

Engelsche Stoffen zu iv e re  w o l. 

Genadige prijzen buiten alle concurentie.

F A B R I E K  VAN

C i m e n  t b u i  z e n
van alle  g rootte  voo r  W a te r le id in g . 

B ee rpu tten  en C in te rn e s . 

W a te rs teens  en M uu rdek se ls . 

S te e n p u tb u iz e n .

O p  m ijnen  koer a ltijd  v e r k r i jg b a a r : 

Artificieele Ciment - Rhijnzand 
Grenaille - Poussier, enz. 

O n d e rn e m in g  van C im e n tw e rk e n . 

Amand Denys-Hochepied  
Dweerstraat, 15, ISEGHEiVI

L. Bourgeois-Wvbo
C J  *j

M A R K T S T R A A T ,  29 ,  I S E G H E M

Magazijn van alle slag van

ROOKGERIEF
Tabak, Cigaren, Cigaretten, Pijpen, Tabokzakken, 

Cigaar- en Cigaretten Kokers en Dozen.

REUKWAREN en TOILETARTIKELEN
voor alle doeleinden en van alle merken.

SCHRIJFGERIEF  
LEDER ARTIKELEN
Brief- Geld- en Handtaschen

Groote keus van POSTKAARTEN
Prijzen buiten alle konkurrentie. 

Bijzondere voorwaarden aan voortverkoopers.

Voor uwe

E L E C T R I Ë K E  V E R L I C H T I N G
en B E W E E G K R A C H T

wendt u tot

F h a n s  i iu y g h r  a zonen
Dweersstraat 19, ISEGHEM.

Ook te verkrijgen 

E L E C T R I E K E  M O T E U R S
in alle grooten.

De Moteurs bij ons gekocht, wordt de plaatsing 

er van GRATIS gedaan.

Men gelast zich ook met het vermaken en her- 
winden van onbruikbare moteurs.

-r- Verzorgd W erk

Geene grijze  H aren  m e e r ll

H u i s  G  u s t a a  f
HAARKAPPER -  HAARBEWERKER

Statieplaats 7, ISEGHEM

Reukartikels - Haarborstels - Kammen Stressen enz 

Herstelling en vernieuwing met uitgekamü Haar. 

Verhuring van Pruiken voor Concerten en Feesten. 

Aankoop van allerhande Haar.

A L L E  S LA C H  VAN B O R S T E L 8  -

in ’t groot en ’t klein

II. SEYNAEVE-HERMAN
Meeneiistraat 11, ISEGHEM.

Vermindering aan Voortverkoopers 

Genadige Prijzen Ónmogelijke Concurrentie.

Aan de schoenmakers
en schoenhandelaars

Ik maak bekend dat ik een Magazijn kom 

te openen van alles die hunnen handel betreft 

zooals: zoolleer, flanken, chevraux, boxcalf.

Alle slach van nagels, houten talons, was, 

vernis, ringen, ringmachien enz. enz.

Door mijne genadige en goede bediening hoop 

ik niet uw bezoek vereerd te worden.

H u i s  B i l l i e t  -  D e l a n n o y
Groote M a rk t  21, IS E G H E M .

Fabriek van

-  ALLE SLACH VAN BORSTELS -

V # E R R~E~~A M E  1 E
Krekelstraat, 65 , I SE G H T M

Vocrdeelige prijzen tegen alle ooncurentie. 

Bentoni Delos en Zusters 
Rousselarestraat, 168, ISEGHEM

maken de inwoners bekend dat hij hun te be
komen is eene schoone keus

M a n s- en Vrouwstoffen
Zeer matige prijzen.

J u l . Bo u r g e o is -Maes

Herberg « DE ROODE POORT  » 

K oornm arkt ïseghem
Komt zich te vestigen als VOERMAN 

en HUURHOUDER, neemt alle voer- 
vracht aan. 

Goedkoope en spoedige bediening.

H U IS

C o l l e b e r t - i l a n  C a l b e r g h
Ooststraat, 92 , R O U S S E L A R E

Magazijn van 
Zijden -  Panen -  Crêps  

Pasm enterien -  Broderien
en allerhande laatste ieuwigheden

GROOTE KEUS -  GROOT EN KLEIN

Houthandel Vei* gracht
Voorloopig: Rousselarestraat, 150, ïseghem

In v oe r  van  deelen H ou t, b ru t en 

geschaafd.

L IM O N A D E N  S t  | Ë A N

A. D E K E IR S C H JE T E R
E M E L G H E M ,  (Plaats)

EXTRA GOEDE ST0VEK0LEN
Te huis besteld —  Spoedige bediening 

Heropening van den 

W I N K E L  IN K R U I D E N I E R S W A R E N '

zeer voordeelige prijzen.

PALMER BOONE, slachter Emel
ghem (Plaals) beveelt zich aan voor 
het slachten van alle slach van vee 
ten huize.


