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ONS ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS 

jaar 6.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.

3 maanden 1.75 fr.

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

D r u k k e r - I J i t o e v e r : 

M estdagh D eb o s s c h e r  e
Einelghem-Dain-Iseghem

:-i?n in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterda»

Aankondigingen 0.15 tr. den regel

Rechterlijke aankondig, o 50 tr. » »

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

GELIJKE PLICHTEN! GELIJKE HECHTEN!!

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarlenl of programmas bij 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

ONZE KERMIS.
(iHi|k Ija v t jf . j^uen vatn alle vrijheid en 

cakeHjf.hedèn beroofd t<‘ zijn ,' hebben' v ij

Zondag aanstaande onze Kermis die telkenjare 

zoo goed gevierd wierd.

Als er dit jaar zoo goed en zoolang zal gefeest 

worden als voor den oorlog betwijfelen wij 

grootelijks, want er is doorgaans nog zoo weinig 

werk en daarbij zien wij tot nu toe nog geene 

programma van feestelijkheden op den eenen 

of anderen wijk zooals dit vroeger de gewooide 

was. Buiten de programma der peerden-koersen 

op Kermis-Dinsdag met 3000 fr. prijzen, is nog 

maar eene enkele wijk die feesten inricht en 

’t is achter de kerk, want daar zijn Kermis- 

Maandag Velokoersen, toch elders is er nog 

niets te bespeuren van ’t een of ’t ander feestje.

Eenige bevoegde mannen hadden aan onzen 

burgemeester de vraag gesteld als men, op eenen 

der Kermisdagen geen feestje had ingericht om 

hulde te brengen aan onze Iseghemsche spioenen, 

doch onzen burgervader vond zulks onnoodig, er 

bijvoegende dat den 21 Juli voor alles geteld had.

F.n de spioenen die overal gehuldigd worden, 

moeten hun hier tevreden stellen zonder hulde- 

betooging.

Daarbij de herbergiers en neringdoeners hadden 

nog eene goede ontvangst gemaakt, wanneer er 

zulk een feestje plaats had, maar neen, dat was 

volgens onzen burgemeester niet noodig.

’t Zal dus een drooge Kermis zijn voor onze 

burgers... Gelukkig dat C in e m a  Lu x e  ons den 

Zondag, Maandag en Dinsdag op buitengewone 

schoone vertooningen gaat verrassen, anders 

zou ons volk niet veel weten te vertellen van 

de Kermis!

’t Is waar, en zulks had ik bijna vergeten, dat 

onze jongelingen en jonge dochters ten minste 

hun hert gaan kunnen ophalen want ze mogen 
dansen.___________________________

België en Holland.
De betrekkingen tusschen België en Holland, 

de twee broedervolken die alle belang hebben 

om goed overeen te komen, laten ongelukkiglijk 

op nieuw veel te wenschen. Een Ameri- 

kaansch dagblad beweert zelfs dat het te Parijs 
tusschen de afgeveerdigden van beide landen zoo 

jammerlijk gespannen heeft, dat de belgische ge

volmachtigden naar Brussel wilden terugkeeren : 

zulks ware de afbreuk geweest. En dit uiterste 

zou slechts op het laatste oogenblik door de 

tusschenkomst van den minister van Frankrijk, 

voorkomen geweest zijn ! Wat er van weze, hier 

en daar beginnen er bij onze noorderburen 

vijandige betoogingen tegen ons plaats te grijpen: 

alzoo de «Nieuwe Courant», dien wij tijdens den 

oorlog, om zijne duitschgezindheid hebben leeren 

kennen, weet te vertellen dat het gemeentelijk 

bestuur van Den Haag geen deel meer wil nemen 

aan de Brusselsche tentoonstelling van het 

heropbouwen der belgische steden. En als reden 

wordt de onvriendelijke houding van België 

jegens Holland opgegeven.

Wij betreuren ten zeerste al die geschillen, 

welke op een wederzijdse!) misverstand schijnen 

te berusten. Men zou schier denken dat er aan 

beide kanten eenige kortzichtige politiekers 
oneenigheid aan het stoken zijn. Wij hopen 

nochtans dat men spijts alles eene bevredigende 

overeenkomst bewerken zal. Ziehier hoe de zaak 

eigenlijk ineen zit.

Te Parijs hadden de Bondgenooten der 

Vredeskonferencie den 8 Maart van het loopende 

jaar 1919, ingezien dat de beruchte traktaten van 

1839, die België’s onzijdigheid waarborgden en 

de verhouding van ons land met onze noorder

buren regelden, teenemaal verouderd waren en 

bijgevolg moesten herzien worden. Daarop werd 

hun door M. Hymans, onzen minister van 

buitenlandsche zaken, het verlangen van België 

voorgelegd. Zonder zelf eene grondige oplossing 

voor te stellen, vroeg deze dat het vraagstuk van 

de militaire verdediging der Maas en der Schelde, 

alsook al de vraagstukken die den handel en de 

scheepvaart betreffen, zouden onderzocht worden 

door eene Kommissie, waar buiten de gevol

machtigden der vijf groote mogendheden, ook 

België en Holland zouden medezetelen.

Dit werd aanveerd ; eene bijzondere Kommissie 

van veertien leden twee gevolmachtigden per 

land — w^rd daartoe ingesteld : het moest echter

zijn dat er van «afstand van grondgebied» of 

van «internationale dienstbaarheid» geen sprake 

zijn mocht. Zulke beperking sloeg den bodem 

in aan de uitzinnige inlijvingspolitiek., die zekere 

onverantwoordelijke jonkheden bij ons scheen 

te bezielen ; Holland integendeel jubelde. En de 

Kommissie werd ingesteld. Zulks geschiedde 

den 4 Juni laatstleden: men merke wel dezen 

datum aan. Zooals men weet, onze afgeveerdigden 

bij onze kommissie zijn MM. Segers en Orts.

In hare eerste zitting heeft deze Kommissie 

der XIV aan MM. Segers en Orts gevraagd alles 

uiteen te doen wat België verlangde. Het fijne 

ervan kennen wij nog niet, maar volgens be

trouwbare berichten moeten deze heeren, in 

België’s naam, verklaard hebben dat er tusschen 

België en Holland een verdrag diende gesloten 

te worden nopens de gemeenschappelijke mili

taire verdediging van Limburg. In tijd van 

oorlog moet ook de Schelde open staan voor de 

schepen van België en dezes bondgenooten. En 

in vredestijd moet België het recht hebben de 

Schelde en de vaart van Gent naar Terneuzen 

te onderhouden, te verbreeden, enz., zonder dat 

Holland er zich zou mogen tegen verzetten. Voör 

wat de Maas betreft, zou er, zonder eenigen 

grondafstand, moeten gezorgd worden voor de 

handelsvrijheid van België, en eene vaart die de 

Schelde en de Maas met den Rijn verbindt, zou 

onder het beheer van België staan.

Die bepalingen zijn noodig om België’s politiek 

en ekonomische onafhankelijkheid te verzekeren.

Het antwoord van den eersten hollandschen 

gevolmachtigde jonkheer de Marees van Swin- 

deren was verre van aanmoedigend. Onder 

militair opzicht weigerde hij, voor Limburg even 

als voor de Schelde, alle toegeving: de waHftÖfg 

van den nieuwen Volkerenbond moet voldoende 

zijn. Voor wat het ekonomisch vraagstuk der 

Schelde, der Maas, enz., aangaat, daarin ziet 

hij « internationale dankbaarheid », die hij 

afwijzen moet. Eenige toegevingen voor het 

handelsverkeer op de Schelde en de vaart van 

Terneuzen, en voor het delven eener vaart naar 

den Rijn, en eener vaart van Antwerpen naar den 

Moerdijk, moeten door toegevingen van wege 
België vergoed worden.

Met zulke verklaringen was er oprecht niets 

te doen: de indruk was slecht op iedereen. 

Daarop vertrokken de hollandsche afgeveerdigden 

naar hun land om nieuwe onderrichtingen te 

halen ; en zoo het schijnt, waren de Belgen op 

het punt naar Brussel terug te keeren. Op 

aandringen van Frankrijk zijn zij echter gebleven: 

maar noch zij, noch de Hollanders hebben de 

zitting der Kommissie die maandag laatst plaats 

had, bijgewoond. M. Hymans, minister van 

buitenlandsche zaken is voor eenige uren naar 

Parijs vertrokken ; maar wat er daar gebeurd is, 
weten wij niet.

** *
Om dien toestand, die al droevig was, nog te 

verslechten, heeft men over eenige dagen in 

Holland eene zoogezegde «vertrouwelijke nota» 

veropenbaard waarin de belgische minister 

M. Hymans aan de militaire overheid allerhande 

onderrichtingen schijnt te geven om door geheime 

agentenhet weder keeren van Hollandsch Limburg 

aan België voor te bereiden. Hoe dit belgisch 

dokument in hollandsche handen gevallen was, 

weten wij niet ; zeker is het dat het eerst gedrukt 

werd door het «Vlaamsche Pers-Bureau» van 

Den Haag. Het ergste van al is dat het stuk daar 

den datum draagt van den 3 Juli 1919, hel is te 

zeggen eene maand nadat de groote mogendheden 

te Paris plechtig verklaard hadden dat er van 

geen grondgebiedsafstand sprake zijn kon.

Dit betreurensweerdig en onbehendig stuk is 

als olie op het vuur gevallen; en de Hollanders, 

die ten onzen opzichte niet voordeelig gestemd 

waren, schelden ons nu uit als oneerlijke iieden. 

Daarin hebben zij ongelijk. Het is immers 

bewezen dat het stuk geschreven werd, niet den

3 juli maar den 20 Mei ; dus niet«NA de ver

klaring der Parijzer-Konferentie, maar 14 dagen 

VOOR deze verklaring. Bovendien het handtee- 

ken van den minister Hymans is er valschelijk 

bijgevoegd; en verscheidene volzinnen, die 

toonen dat het hoofdzakelijk gold om de duitsehe 

propaganda in Limburg tegen te werken, zijn er 

opzettelijk weggelaten. Nu heeft de hollandsche 

regeering den echten tekst gevraagd en ont

vangen.

Gelijk het is, blijft dit stuk nog zeer jammerlijk. 

Onderduimschen politiek om vreemde onderdanen 

van hunne regeering te vervreemden staat ons 

niet-ton, in geen geval en bij niemand. In de 

tegenwoordige omstandigheden, is het ook zeer 

onbehendig geweest, vermits het de gewenschte 

toenadering vermoeilijkt.

Wij hopen wel dat er verdere ophelderingen 

komen zullen. Bijzonderlijk hopen wij dat de 

lastige onderhandelingen, die te Parijs in gang 

zijn, en die het voordeel van beide landen 

beoogen, door geheel die ongelukkige geschie

denis niet zullen beinvloed worden. Ruziestokers 

van welken aard zij ook wezen, mogen de politiek 

van twee naburige landen niet beheerschen ! En 

na eenige dagen overleg zal iedereen wel deze 

gedachte bijtreden.

Wij wenschen vurig dat de belgisch-hollandsch 

geschil, tot spijt van wie het benijdt, zoo haast 

mogelijk eene gunstige oplossing krijge. Belgen 

en Hollanders hebben malkaar noodig om vrij en 

onafhankelijk hun eigen leven te kunnen leiden.

Geenen enkelen persoon die naar onze 
Kermis komt, mag nalaten de buitengewone 
schoone vertooningen bij te wonen welke 
zullen plaats grijpen in CINEMA LUXE 
den Zondag, Maandag en Dinsdag.

Oorlogswinsten.
Wanneer ik verleden Donderdag, rond den 

noen t’huiskwam, en den dorpel mijner woning 

overschreed, overhandigde mij een politie-agent 

een groot blad papier, en sprak eenvoudig weg:

Invullen, onderteekenen, en na aeht dagen naar 
het stadhuis terug.brengen ».

Ik sloeg mijne oogen op dat stuk papier en ik 

las, boven op in ’t Fransch en in ’t Vlaamsch : 

Aangifte voor de bijzondere en buitengewone 

belasting op de oorlogswinsten.

— « Gemist van adres » sprak ik, en ’k legde 

dat papier op de schrijftafel, zonder mij er over 

"e bekommeren.

In den namiddag nogthans liet ik mijne oogen 

op dat blad ronddwalen en verstond er mij niet 
aan.

Oorlogswinsten ! zoo zucM^e ik. Dat er in 

onze stad veel menschen groote sommen geld 

gewonnen hebben, zal niemand durven in twijfel 

trekken. Dat de burgers, dat de boeren, dat de 

werklieden, hun plichten hebben volbracht door 

vaderlandsliefde en naastenliefde voorgeschreven, 

zal niemand durven staande houden. Van Gods

dienst behoeven wij niet te spreken, het volk 

kende geenen Godsdiesst meer. De eenige god 

die hier aanbeden en bewierrookt werd, was de 

god van ’t geld. En hoe meer geld.men had, hoe 

meer men er wilde bijkrijgen, en hoe hooger de 

prijzen der voedingstoffen klommen, hoe liever 

men het had.

Wanneer de boter stond aan 35 tot 40 fr. was 

het niet genoeg, wanneer een ei 1,25 fr. kost, 

wilde men nog meer hebben, en toen men 18 tot 

20 fr. voor eenen kilo vleesch moest betalen, 

stond men met tranen in de oogen, omdat men 

het zoo goedkoop moest afleveren.

Moet ik u zeggen dat in vele huizen nooit geen 

boter, geen eiers, nooit geen vleesch meer op 
tafel kwam.

Doch kon men die waren missen, daar waren 

er andere die men niet missen kon.

Melk ! voor de arme kleine kinderen, voor de 

kleine dutsen nauwelijks op de wereld gekomen 

en die moeder niet bezorgen kon. Melk, afge

roomd, afgelangd met water, waar geen zierke 

voedsel meer in stak en die verkocht werd aan

1,25 fr. den liter. Melk, die geen melk meer was. 

En daarmede werden zakken gevuld, fortuinen 

vergaderd. En met het stelen der gezondheid 

van arme kinderen, werden schatten verzameld.

F.ti aardappelen ! Het eenigste, wat er aan veel 

menschen, met wat brood tot eten werd gegeven. 

En daarvoor vroeg men 150 fr. het 100 kilos op 

onze streken. In vele plaatsen van het land durfde 

men 500 fr. vragen en nog meer.

En zoo werd men rijk!

Dat men aan zulke menschen lasten en groote 

lasten doet betalen, wat heeft men gelijk. Dat 

men de menschen vinde die alle prijzen deden 

stijgen, die woekerden en smokkelden, den 

laatsten druppel bloed uitzogen van den even

naaste, wie heeft daar iets tegen I

Dat men ze dwingt al het geld terug te geven 

op zulke schandelijke en oneerlijke wijze gewon

nen, eenieder zal dat goedkeuren. Voor zulke men- 

sclfen kon men geen te *warfi îa&iüJjLstfciiHiien.

Maar daar zijn nog .1’rfderëWtilWJTO î in.België.

Brave, deftige inwoners, die oneindig veel hebben 

geleden, die alles hebben verdregen om hunnen 

eerlijken naam te bewaren. "Zij hebben gewrocht 

zooveel zij konden om iets te verdienen, zij 

hebben voor den Duitsch gewrocht, gedwongen, 

met de sniert in ’t hert om brood le winnen voor 
vrouwen en kinderen. Zij hebben honger geleden, 

zij hebben geweend, in stilte geweend, en met 

moed en manhaftigheid alles verdregen. Hetgeen 

zij bezaten is verdwenen, de eene frank na de 

andere is uit hunne handen ontvlogen, den 

laatsten zuurgewonnen spaarpenning werd uitge

geven, en met het eindigen van den oorlog zagen 

zij zich gansch ten onder gebracht en op den 
boord van den afgrond.

Men legt lasten op de oorlogswinsten, en men 

doet wel !

En gaat het bestuur van het la.id logisch te 

werke gaan?

Gaat onze regeering iets doen voor de kleine 

burgers, voor de ongelukkigste onzer dompelaars, 

die alles hebben opgeofferd en de wreedste 

ellende nabij zijn ? Gaat men hunne rechten 

betalen? Gaat men hun vluchtelingsgeld geven ? 

Gaat men hunne huizen, hunne hofsteden herop 
bouwen?

Gaat men eene milde hand toereiken, om ze 

uit nood te helpen, uit ellende te redden ?

Helaas! daar denkt men niet op.

En de menschen, deze die het meest vaderlands

lievend waren, die hun best hebben ge ’regén, die 

gedaan hebben wat zij moesten doen, worden 

verlaten, en moeten zich zelven redden uit den 

nood waarin zij gedompeld liggen.

Oorlogswinsten ! welke bittere spotternij ! 

Oorlogsslachtoffers! Wat doet men voor u ? 

Wie peist op u ? Helaas! wat zijt gij te beklagen!

Gedurende de Kermisdagen zal CINEMA  
LUXE liet publiek verrassen met iets 
puiks waarvan men de programma verder 
in ons blad zal vinden.

Eerw. H. Planckaert.

Hoe jammer!

Hoe spijtig!

Dat zeide gansch de stad, wanneer verleden 
Zondag zich het nieuws verspreidde, dat onze 

geachte onderpastor Planckaert, tot pastor van 
Edewalle was benoemd.

Ik geloof niet dat men ergens eenen onder

pastor vinden zoude, zoo bemind als de heer 
Planckaert.

Altijd even kalm, even stil, even bedaard, was 

hij de vriend van alleman. In de burgers familiën 

was hij geacht en geëerbiedigd, bij de werkmen- 

schen en boeren was hij de God van ’t huis. 

Overal was hij welkom, werd hij aanhoord en 

rechtzinnig bemind.

Hij hield hem met geen politiek bezig. AI zijne 

medeburgers waren hem zonder de minste uit

zondering lief en genegen en hij was immer 

van gedacht dat men meer vliegen vangen kon 

met eenen druppel siroop dan met een geheel vat 
azijn.

Iemand benadeeligen om zijne politieke gedach

ten, zoude hij nooit gedaan hebben, iemand 

vervolgen, stootte hem tegen.

Met zachtmoedigheid en geduld trachtte hij de 

verdoolden op den rechten weg te brengen, en 

aan de behoeftigen en noodlijdende schonk hij 

steeds milde hulp en steun.

In naam van gansch de stad zeggen wij een 

hertelijk woord van dank aan den nieuwen 

pastor. Wij hopen dat de landsche bevolking, 

waartusschen hij weldra leven gaat, zijne goede 

hoedanigheden zullen verstaan, en zijne heilzame 
lessen zullen begrijpen.

Heer Pastor Planckaert, « Ons Is e g h e m  » 2 egt 
u hertelijk : “ Proficiat! „

CINEMA LUXE geeft gedurende de 
Kermis den Zondag, Maandag en Dinsdag 
telkens bijzondere vertooningen waarvan 
het programma eenieder zai bevredigen.



BINST DEN OORLOG.ISEGHEM
Vervolg van Dinsdag 2 0  April 1915.

De school van het H. Herte, rechtover de 

Paters, staat geheel en gansch ter beschikking 

der duitschers. Het is aan de zusters ónmoge

lijk daar les te geven.

Doch men heeft algelijk iets uitgevonden.

In het huis vroeger bewoond door de echt- 

genooten Yandecasteele, en in het huis 

bewoond door de wed. Devolder — beide huizen 

dicht de school gelegen — wordt er les gegeven. 

Wanneer het speeltijd is, leidt men de kinders 

in rang naar den boomgaard van den land

bouwer Jean Vandeputte, en daar mogen zij 

loopen, springen, dansen en kunsten maken, 

zooveel het hun herte lust.

—o—

In stad werd het nog al veel besproken 

dat het bestuur der maatschappij van Ouder

lingen Bijstand « de Vereenigde Werklieden » 
op zeker punt zijne zelfstandigheid aan de 

syndikaten bestuurders had afgestaan.

Bestuurleden zelve der « Vereenigde Werk

lieden » hadden — om niet meer te zeggen 

hunne groote verwondering daarover uitge

drukt.

Het volgende briefke, dat wordt rondge 

dregen, regelt thans de zaak :
Maatschappij van Onderlingen Bijstand 

« Vereenigde Werklieden » Iseghem.

De leden der maatschappij van Onderlingen 

Bijstand « Vereenigde Werklieden » die zich 

willen laten inschrijven voor de ondersteuning, 

door het Nationaal Verbond tegen werkloos

heid ingericht, kunnen zich aangeven alle 

dagen dezer week van 9 tot 11 ure voormiddag 

(Belgische uur) bij den Heer Adolf Windels, 

Hondstraat, 22. Het is volstrekt noodig dat het 

hoofd van het huisgezin voorzien weze van 

zijn trouwboekje. Deze die alleen wonen 

moeten van hun werkboekje voorzien zijn.

Iseghem, 19 April 1915.
De Voorzitter,

J. ROSSEEL.

Woensdag 21 April 1915.

Hangt u i t :
Bekendmaking.

Het te koop stellen van afbeeldingen : Photo- 
graphien, postkaarten en dergelijke der Belgische 
Koninklijke Familie; alsook den verkoop dezer 

afbeeldingen in de winkels en langs de straten 
is verboden.

De overtredingen worden bestraft met eene 

geldboete tot 300 M : of met eene gevangzitting; 
of met boet en gevang te zamen; of niet eene 
strengere straf, indien deze door de wet voor

zien is.
Dezen die afdruksels, schriften of afbeeldingen 

maken, beleedigend voor de duitschers; deze die 
daaraan medewerken zoowel als deze die ze 
koopen, bezitten, verkoopen of verspreiden, 

worden met gevangenis en geldboete bestraft; 
of eene der twee; of nog strengere straf indien 

deze door de wet voorzien is.
Eene gelijke straf treft al dezen die opzettelijk 

of lichtzinnig onware berichten nopens den krijg 

verspreiden.
Iseghem, 20 April 1915.

' v. HAN1EL.

Oberstlt Komdt.

—o—

Sedert zondag laatst heeft men niet min 

dan 40 kanons geteld, die per ijzerenweg in 

de richting van Rousselare werden vervoerd. 

—o—

De bekendmaking, hierboven opgenomen, 

w ordt’s morgens uitgehangen. Korts na den 

middag krijgen wij nieuwe lezing.

Bericht

De Burgemeester van Iseghem, achtervolgens 
bevel der duitsche militaire overheid, maakt 
bekend dat de jongelingen geboren in 1897 en 
op Iseghem verblijvende; verplicht zijn zich ten 
stadhuize aan te geven (Bureel Burgerstand) 
Donderbag of Vrijdag toekomende tusschen 2 tot
4 ure, ten einde hunne tegenwoordigheid te laten 

bestatigen.
Iseghem, den 20 April 1915.

De Burgemeester, 

EUG. CARPENTIER.

Donderdag 22  April 1915.

De soldaten die sedert weken in Emelghem 

verblijven, en die reeds meermalen op het 

punt stonden te vertrekken, zijn dezen nacht 

om 3  ure met pak en zak heengetrokken.

Korts v('»ór den middag keeren de soldaten, 

aan den Abeele geinkwartierd, terug naar 

Ouckene, van waar zij over eene maand 

gekomen waren.
De soldaten liggende aan het Prinsenhof 

zijn ook weg.
—o—

De werklieden die gewoonlijk alle dagen 

naar Sleyhaege en Hooglede gaan om aarde

werken voor de duitschers uit te voeren, zijn 

dezen morgen moeten terugkeeren, daar deze 

plaatsen geene veiligheid meer opleveren.

(verboden nadruk) — 24e vervolg

—-O

De geneesheeren van stad beleven heden 

wederom eenen slechten dag. Veel gemak 

was hun sedert eenigen tijd gegeven om 

hunne zieken in aangalende gemeenten te 

bezoeken.
Heden worden hunne pasporten afgenomen 

en den toegang tot zekere gemeenten volkomen 

ontzeid.
Vrijdag 23  April 1915.

De chauffeurs alhier verblijvende hebben 

geenen goeden nacht gemaakt. Zij waren 

gisteren avond nauwelijks te bed of zij werden 

opgebuischt en opgeschuifdd Soldaten liepen 

haastig straat in straat uit om de chauffeurs 

te verwittigen dat zij in aller haast, vertrekken 

moesten.

Den ganschen nacht door was het een 

gestatig weg en weder rijden der autoinobiels. 

o—

Hoe langer de oorlog duurt, hoe meerder 

de nood zicli onder liet werkvolk doet gevoelen, 

hoe scherper ook de klachten zijn die men 

hooren laat.
— « Beloften en vorte appels! » Zietdaar, 

zeggen veel werkmenschen, wat men ons 

heeft opgehangen! »
En zij klagen dat de kassen van hunne 

syndikaten, zoodra de oorlog begon, reeds 

waren uitgeput. Zij klagen dat de waren die 

men hun beloofd had te geven in tijd van 

werkloosheid hooger hangen dan de maan. 

En zij schamen hun niet meer te zeggen dat 

alle de inrichtingen die alhier tot stand 

kwamen, geen ander doel hebben dan een 

politiek doel, en het toekennen van welbetaalde 

postjes aan eenige lieve zeemers.
In den tijd, voegen zij er nog bij, wanneer 

wij regelmatig bij den zelfden bakker gingen, 

mochten wij 60, 70 ja 100  fr. schuldig staan, 

wij kregen nog altijd voort brood — “ Er zal 

wel eens een betere tijd komen, zei de bakker, 

en gij zult mij dan betalen! »

En nu, nu hebben wij die bakkers verlaten, 

en wij zijn beschaamd er nog terug te keeren. 

Nu, hebben wij eenen anderen weg ingeslegen, 

veel werd ons beloofd, maar wij krijgen niets. 

Zonder geld, geen brood! De tijd van mede

lijden is voorbij!

Zulke en andere klachten hoort men gedurig. 
£

Dat weten de kopstukken. En in hun blad 

nemen zij eene briefwisselirt’g'op uit... Lieze- 

ghem. W'aar die nijverheids center ligt, weten 

wij niet; doch het doet niets ter zaak.

Maar dat artikel uit Liezeghem komt hier 

op uit:
Zoo gij, werklieden, klaagt, dat is liet aan 

u alleen te wijten.
Zoo gij van uwe syndikaten geen onderstand 

krijgt, zoo gij uwe waren, in de syndikaten 

inrichtingen, komptant moet betalen en u 

niets als hnlp in deze werklooze dagen wordt 

gegeven, dat is uwé schuld. Gij zijt met te 

weinigen opgestaan om aan onze oproepen 

te volkomen en te beantwoorden en daar was 

nog niets in kas.
Troost u daarmede, arme werkmenschen!

—o—

In den namiddag, rond 4 1/2 ure, staat de 

Rousselarestraat onder te boven Een groep 

inwoners van Boesinghe wordt hier aange

bracht. ’t Zijn meest al vrouwen en kinderen, 

men ziet enkele mannen. Gezeten op driewiel- 

karren. waarop men wat kleederen en bedde- 

goed heeft geladen, slaan die ongelukkige 

lieden den weg in naar de kommandantur.

Zij vertellen al snikken en weenen dat zij 

Boesinghe gisteren hebben moeten verlaten, 

daar de duitschers in hunne gemeente waren 

doorgebroken.
Hier weet men niet waar die njenschen een 

dak te geven. Zij worden naar de Groote 

Markt gevoerd Na eenen betrek kelijken 

langen tijd daar vertoefd te hebben, nemen 

zij hunnen intrek in de zaal van Vereecke- 

Vermeulen, op den Boulevard.

De vijf koeien en het veulen dat zij mede 

gebracht hadden, worden in verzekerde bewa

ring gesteld.
—O

Het nieuws door die menschen ons kenbaar

gemaakt, verwekt in stad eene algeineene

verslagenheid. Men was blijde, tijdingen konden

gedaan, de zaken stonden goed voor ons,

velen waren van meening dat de duitschers

onze streken, gingen verlaten, en daar!...

En onze inwoners staan verstomd en verbaasd,

van droefheid ter neder gedrukt.
/

—o—

Ten 6 1/2  ure trekken drie wagens met 

gekwetsten voorbij, gevolgd door een dertig

tal andere gekwetsten die te voet voortstappen. 

Zij gaan naar Bendelede.

—o—

In den avond ziet men in het Westen de 

klaarte van eenen hevigen brand. Is het YperP

Zaterdag 2 4  April 1915.

Vroeg in den morgen is men aan ’t schieten 

naar eene Engelsche vliegmachien die boven 

den Abeele zweeft De oudste zoon der wed. 

Beernaert, achter de herberg « ln St ELy » 

wonende, komt zijn huis buiten om zich naar 

zijn werk te begeven. Plotseling voelt hij eene 

hevige pijn aan den voet. Hij is gekwetst. 

Een kogel slaat zijnen kloef in stukken, en 

op den rug van den voet, dicht do teenen, 

maakt hij eene bloedende wonde.

Volgerij het oordeel van kenners is het een 

Engelsche kogel die deze wonde veroorzaakt

—o—

Binst den nacht en binst den dag, zijn de 

automobielen van het Rood Kruis standvastig 

langs de baan en vervoeren gekwetsten op 

gekwetsten.

Personen uit Rousselare die hier aankomen, 

verzekeren dat. er sedert twee dagen verschil

lige duizenden gekwetsten in hunne stad 

vvorden aangei irach t.

’tMoet er wreed inoordadig gegaan zijn te 

Boesinghe!

Vandaag en gisteren worden aan vele 

landstormers helmen te dragen gegeven. Die 

menschen weten wat dat zeggen wil.

Aan de kommandantur hangt liet uitgeplakt 

dat de duitschers eene zegepraal hebben 

behaald te Boesinghe. Zij hebben lliOO krijgs

gevangenen gemaakt, 50 fransche kanonnen 

veroverd, en 9 kilometers veld gewonnen.

Maar het wezen onzer duitscjiers, ver van 

geestdriftig en opgeruimd te zijn, ziet er 

divevig en weemoedig uit.

Die zege — zoo het waarlijk eene is werd 

zeker duur betaald!
— O—

De gebeurtenissen van Langemarck en Boe

singhe houden eenieder bezig, en maken het 

onderwerp uit van alle gesprekken.

Men vertelt — zooals altijd — duizend dingen 

en nog. Moest men gehoor geven aan de maren 

die loopen, de duitsche zegepraal zoude eerder 

aan eene erge nederlaag gelijken.
W at er eigentlijk gebeurd is, zullen wij 

wel eens later vernemen.
— O —

h jp f j igsgevange .n  zijn gisteren en vandaag 

per spoorweg hier voorbijgetrokken.

In Ingelmunster heeft zulks gelegenheid 

gegeven tot eene vaderlandsche betooging. 

Aan de statie werden de gevangen soldaten 

luidruchtig toegejuicht en onthaald op den 

algemeenen kreet van « Vive la France ».

Daarvoor wordt deze gemeente, gestraft. En 

dezen morgen wordt in al de straten van 

het dorp uitgebeld dat alle de inwoners om
7 u re ’s aVonds zich in hunne huizen moeten 

bevinden. Voor elke overtreding die men 

bestatigd zal de gemeente eene boete van 

50.000 mark moeten betalen.

—O —

In den namiddag worden vijf vrouwsper

sonen en twee jongelingen naar de komman

dantur geleid. Zij werden aangehouden op 
Rumbeke, waarzij met postkaarten rondleurden.

Zondag 25  April 1915.

W ij hooren het donderen der kanonnen niet 

meer. In de stilte van den nacht kunt het 

gerucht der mitrailleuzen en der geweer

schoten niet meer tot hier. En nogthans de 

gevechten die men nu levert moeten ijselijk 

wreed zijn. *

I)e automobiel voerders genieten geen stonde 

rust meer.

Dag en nacht vliegen hunne machienen 

in volle snelheid de banen over, en brengen 

zonder ophouden gekwetsten en stervenden 

naar hospitalen en lazaretten.

Nooit werden zooveel gewonden hier over

gevoerd dan in de laatste dagen. En het 

nieuws dat uit naburige gemeenten ons 

toekomt, zegt dat het daar even zoo gaat.

Langeniarck en Boesinghe! Die namen 

zullen in bloedige letters in de geschiedenis 

geboekt staan!

En heden hangt aan de kommandantur 

uitgeplakt dat Luzerne, een wijk van Zuyd- 

schoote, op den Westkant der Yperlée gelegen, 

door de duitsche legers werd veroverd.

W at wij daar moeten van geloöven, weten 

wij niet.

Maar ’t is nu dat de menschen bitter 

betreuren dat de voordrachten, die in het 

begin van den oorlog werden gegeven opge

schorst zijn. — « Dan, zeggen de menschen, 

wisten wij alles. Alle dagen waren wij op 

de hoogte gesteld van hetgeen er voorgevallen 

was, en menigmalen word ons voorspeld wat 

er ging gebeuren. En dat alles werd zoo 

klaar en duidelijk uiteen gedaan, zoo zuiver 

echt, en zoo wondervol waar! »

(Wordt voortgezet.)

(weraarten en Avonturen
Vierde Vervolg — Verboden Na drul

Le M i r o i r
Het was alsof een steen van mijn hert vie 

toen Robert mij zegde dat het een mi ze 

medehelpers was van Aelter.

De gewaande politieman begon aan de 

zadel van zijn velo te werken alsof er iets a 

aan gebroken was en keerde en draaide zij 

rijwiel als een vernestelde baankoerser. Dit all 

was echter maar gebarenspel want feitely 

was er aan den velo niets uit den haak 

Albert Rondelez (zoo was den naam van der 

Aelterschen koerier) wilde de aandacht va 

eenige duitschers aftrekken die wat verde 

aan de gendarmerie stonden. Ondertussche 

waren wij bij hem gekomen en hielpen, al 

vrienden ol goedhertige voorbijgangers, zi eke 

en kijken naarde breuk van het machieri. D 

oorzaak van de breuk was een briefken dat 

Albert in d ’ hand van Robert stopte. Het 

papierken was gerold in vorm vaneen cigaret 

En altijd maar voorts onderzoekende wenscht 

Berten onze goede reis.
Benieuwd het briefken te lezen zetten wij 

onzen weg voort en laten den rijwielbreuke’ 

ling in den brand.
Geen één der twee duitsche soldaten die 

het spel van aan de poort der gendarmerie 

afloerden, hadden iets van de verhandelingen 

gemerkt en met een wederzijdsche « morgen „ 

stappen wij hen voorbij.
Vier honderd meter verder maakt den steen

weg van Aelter naar Ursel een draai. Dit 

bracht ons uit het gezicht der twee soldaten 

en we lazen het briefken:

Mijnheer,
Er is groote rook in de weide.
Houdt de koopwaren in en stop alle verzen

dingen. Ik zend U in de eerste dagen een 
koopman. Voor verdere inlichtingen wendt U 
naar de overeengekomen plaats ge zult mij 

daar vinden.
ROZE. ]

Het briefken is dus over commerce in geval 

het bij de duitschers geraakte.
Voor ons hebben die woorden een gansch 

andere beteekenis. Er viel te ontcijferen. En 

al gaande zochten wijde uitkomt :

Mijnheer Robert,
Er is groote rook in de weide. Er is gevaar 

aan de grens.
Houdt de koopwaren in en stop alle ver

zendingen. Houdt de rapporten in. Ik zerid 

U in de eerste dagen een koopman. Ik zal 

U geld zenden in de eerste dagen.

Voor verdere inlichtingen wendt U naar de 

overeengekomen plaats ge zult mij daar vin

den. Kom naar Ursel bij de familie Kerckhof 

en doet mij roepen, ik zal, l  verderen uitleg 

geven.
ROZÉ : Edmond Vandewoestyne.

Het briefken moest eigenlijk den Maandag 

avond in Thielt besteld geworden z ijn ; maar 

door zijne onverwachte komst waren de koe

riers niet op post en was het briefkeu 

gedurende den nacht in Aelter gebleven.

Er was dus geen middel om over den draad 

te geraken. Terugkeeren en herbeginnen ware 

ons opnieuw in ’t gevaar steken en we besloten 

naar Ursel te gaan. We konden daar of in 

Eekloo verblijven gedurende eenige dagen 

en de gelegenheid afwachten.

Ondertusschen waren wij een gevaarlijk 

punt van onzen weg genaderd. Up tien 

minuten van de gemeente Ursel hingt een 

groote witte plank aan een boom, waarop 

geschilderd was in groote zwarte letters 

“.Etappen ». Hier was dus de grens tusschen 

het operatie en het ettappengebied.
Deze planke was eene verwittiging voor de 

Belgen. In de herberg daar dicht tegenzaten 

de duitsche gendarmen of M. 1J. bijna gansche 

dagen de burgers al te wachten om hunne 

pasporten te vragen.
Het, was nogal vroeg in den morgend maar 

toch waren wij niet zeker. Er viel dus niet 

te aarzelen en onze revolvers zouden mis

schien op dat oogenblik te pas komen. Stout 

en bout door gestapt met den vinger op den 

haan van ons wapen. Neen, niemand te zien 

en verder getrokken.
Om in de gemeente te komen kan men 

twee wegen nemen. De t'erste loopt met de 

tramlijn rechtstreeksch het dorp in. De tweede 

is een smalle straat die voorbij de gemeente

school loopt om aan het einde van het dorp 

terug op den grooten steenweg te komen. 

Deze laatste maakt dan eene zwenking en 

loopt verder naar Eekloo.
Kalvarie.

In Ursel vond men zelden soldaten inge- 

kwartierd. De gendarmerie van Eekloo met 

de geheime- en militaire politie deden er

somtijds dienst.
Het verwonderde ons niet weinig by het 

inslaan der schoolstraat een groep soldaten te 

zien. Ze waren aan het « antreten ». We lieten 

hun officiers maar snouwen en tieren, daaraan 

waren we al een weinig gewoon.
(Wordt voortgezet).
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De Waarheid.

Op 17 Februari 1919 gaf het Nationaal 
Komiteit de onderrichtingen betrekkelijk liet. 

Vluchtelingsgeld aan de Provinciale Komiteiten.

Op einde Mei 1919 gaf het Provinciaal Komiteit 
van Gent diezelfde onderrichtingen aan de 

Gewestelijke Komiteiten.

Oj) 28 Mei 1919 zond liet gewestelijk komiteit 
van Kortrijk eenen omzendbrief naar de 

plaatselijke komiteiten waaronder dit van 

Ïseghem.

Eene ondervraging in de Kamers vanwege 

citoyen üebunne beschuldigde het gewestelijk 

komiteit van Kortrijk.

Het gewestelijk komiteit van Kortrijk deed 

zijne klachten aan het national komiteit dat een 

opziener zond om den toestand te onderzoeken.

Gent draagt de schuld van het te laat mede

delen der onderrichtingen.

De plaatselijke komiteiten der gemeenten 

moesten vóór 10 Augusti /./. de lijsten indienen 

van hunne ingezetenen die recht hadden tut 

dit hulpgeld.

Het plaatselijk komiteit van ïseghem heeft 

zijne lijsten ingediend volgens de onderrich

tingen hem gegeven.

Indien sommige Iseghemnaren van oordeel 

zijn dat hun naam moest staan op de lijsten ztj 

kunnen zich wenden om uitleg, bij het plaatse

lijk komiteit van Ïseghem.

Voor wat betreft de gemeenten die de 

onderrichtingen slecht toegepast hebben het is 

mogelijk dat het provinciaal komiteit van Gent 

diensaangaande die gemeenten rekening zal 

vragen.

Het gewestelijk komiteit van Kortrijk heeft 

tot heden 5 tot 6 .UOO.ÜUO fr. ontvangen en 
het berekende de hulpgelden op iets van 

1:2.000.000 fr. Geene nieuwe lijsten meer 

aanveerd zijnde zullen verdere hulpgelden 

ook niet gegeven worden.

Op 11 Augusti l.l. schreef burgemeester 

Carpentier aan Gent en aan Kortrijk om te 

vragen als ïseghem kon gelijk gesteld worden 

niet de omliggende gemeenten.

Op 18 Augusti en op 22 Augusti wierd daarop 

geantwoord ten l e dat de date van 10 Augusti 
deeindate was voor alle aanveerding tot hulp

geld; ten 2e dat bij misbruik de omliggende 

gemeenten gehandeld hadden tegen de onder

richtingen.

Ik geloof dat iedereen nu voldoende inge

licht is.

JesEPH S e y n a e v e , Gemeenteraadslid.

)Wie gaal ei* mij betalen

Heer Uitgever,

De oorlog was nog niet lang in gang, en daar 

kwam op zekeren dag een beenhouwer van 

ïseghem mijne hofstede binnen gesprongen. De 

man was ’t einden adem, en ’t zweet leekte 

hem van ’t voorhoofd, ’k Had waarachtig mede

lijden met den duts.

- « Haast u, sprak hij, ’k inoet eene koe 

mededoen. Tegen dezen avond moet ik ver

schillige beesten leveren, want zoo ik het niet 

doe, riskier ik dood geschoten te worden. Zoo 

zegt mij onze burgemeester >>.

En seffens waren wij overeengekomen over 

den prijs, en de beeste werd onmiddelijk ge

leverd.

— ’t ls op bevel van den burgemeester van 

Iseghein dat ik handel, zei de beenhouwer, en 

binnen 4 of 5 weken ga ik door den burge

meester betaald worden, en dan betaal ik u 

ook I »

— « Goed, was mijn antwoord, ik heb volle 

betrouwen in u. »

Niet alleenlijk verliepen er 5 weken, er wa

ren reeds verschillige maanden vervlogen, toen 

ik een bezoek aan den beenhouwer deed, en 

hem, zeer beleefd, mijn geld vroeg.

— « Hebt nog wat geduld, was het antwoord 

van den beenhouwer, ik zal mij bij den bur

gemeester begeven, en hem dat geld vragen 

en het u brengen. »

Maar ik zag niemand.

Een nieuw bezoek gedaan bij den beenheuwer, 

die mij gerust stelde door deze woorden : « Be

taalt de burgemeester mij niet, dan verschiet 

ik u zelf die som I »

’t ls nu bijna 5 jaren dat mijne koe geleverd 

werd. De burgemeester van Iseghein weigert 

den beenhouwer te betalen, de beenhouwer 

houdt zijne beurs gesloten, en ik sta hier te 

gapen.

Wat gedaan, heer Uitgever, om aan mijn geld 

te geraken ? V. A.

Emelghem, 26 Oest 1919.

Door wie werd ïseghem gered ?

Wanneer wij een bezoek doen aan de steden 

en gemeenten die ïseghem omringen, dan loven 

en danken wij den hemel, omdat wij zoo goed

koop uit den strijd gekomen zijn. Wat al puinen 

in Rousselare! Wat al schade in Rumbeke, in 

Winkel St Eloy!

En in ïseghem, bijna niets!

Op zienderlijke wijze heeft God ons beschermd 

ons geholpen. Ons eerste woord van dank is dus 

voor den hemel zelf.

Doch wie heeft er medegewrocht om onze 

stad te sparen ? Wie heeft er iets gedaan om ons 

aan het gevaar te ontrukken, om onze huizen en 

gebouwen te vrijwaren ?

Men noemt in de allereerste plaats Devos- 

Porteman, van den wijk de “ Mol „.

Devos werd gewaar dat de Belgische soldaten 

slecht waren ingelicht. Zij waren overtuigd dat 

er geen levende ziel der Iseghemsche bevolking 

nog in de stad verbleef. En zij gingen de stad 

plat leggen, en alles in gruis schieten.

Op levensgevaar liep Devos naar de Belgische 

soldaten, die juist de beschieting gingen beginnen 

en maakte hun den waren toestand bekend. Dit 

vernemende, weigerden de soldaten te schieten, 

en Iseghein ontsnapte aan alle gevaar.

Vrouwen van de wijk de « Mol » waren hunne 

huizen ontvlucht, zoodra de Duitschers voorbij 

waren. Te Moorslede gekomen, op den wijk 

“ De Koekuit „ werden de vrouwen aangehouden, 

en bij eenen belgischen Commandant gebracht.

— « Van waar komt gij? » vroeg men hen.

— « Van ïseghem » was het antwoord.

— « Zijn er daar nog burgers ? »

— « Bijna gansch de stad is daar. Slechts 

weinige menschen hebben de stad verlaten ! »

— « Welhoe? zei de Commandant, tweemalen 

heb ik eenen vlieger boven de stad gezonden, en 

hij zegt dat er in gansch de stad, geenen mensch 

te zien is „.

— « ’k Geloof het, zeiden de vrouwen, zij 

zitten allen in de kelders, daar durft niemand 

buiten gaan ». En seffens telefoneerde de Com

mandant, en gaf bevel op Ïseghem niet te schieten.

Zoo werd Ïseghem gered !

De T ra m l i jn  Iseghem-Ardoye.

Tot nu toe zijn reeds eenige openbare werken 

verricht, maar laat ons hier ook zeggen dat nog 

zoo veel te doen is om alles in zijn normalen 

toestand te brengen, ge kunt mij wel eene 

opmerking maken met ’t spreekwoord: Brugge 

en Gent zijn niet op één dag gemaakt, dat 

aanveerd ik heel gaarne ; maar daar hebt ge nu 

bier een werk die zooveel nut zou kunnen 

bijbrengen aan ons Iseghemsche volk ik bedoel: 

De Tramlijn van ïseghem naar Ardoye.

Heeren belanghebbende, ik zal hier maar niet 

opsommen hoeveel onzer Iseghemsche werklieden 

reeds langs den kant van Ardoye werken, hoeveel 

menschen dagelijks naar Ardoye moeten gaan om 

het noudige in hun huishouden aan te schaffen, 

hoeveel personen niet verderop moeten reizen 

langs dien kant, dit alles ware veel te langdradig; 

maar zou het hier toch zoo moeilijk zijn om ons 

met den tram te laten rijden ? Ik denk van neen, 

want deze lijn was bijna niet beschadigd, slechts 

drie stukken werden in de riggels gevonden, en 

die werden seffens vermaakt en den tram kon 

reeds rijden om boomen naar Ïseghem te brengen; 

rap en schoon werk voorwaar, maar ware het 

niet mogelijk nu voor onze werklieden, burgers 

en boeren deze lijn wederom in gang te steken, 

ook onze nijverheid zou veel bij winnen, en wij, 

Iseghemnaren, zouden ons gemakkelijker onze 

levensmiddelen kunnen aanschaffen, die nu de 

grootste zaak is in deze tijden ; en onze werk

lieden die langs daar werken, of deze van daar die 

hier werken zouden daar veel profijt door hebben.

Allo dan Heeren, Burgemeester, Schepen en 

Gemeenteraadsleden van Iseghein, werkt samen 

met deze van Ardoye en omliggende en ge zult 

u wel op voorbaat mogen verheugen nuttig en 

verdienstelijk werk te hebben verricht.

Lendelede.
De verleden maandag was ongetwijfeld de 

schoonste dag die de gemeente Lendelede ooit 

beleefd heeft.

’s Morgens was het droefheid snikken en 

weenen, ’s namiddags was het vreugde en 

blijdschap.

In de kerk werd ’s morgens eene plechtige mis 

gezongen tot ziele iavenis der 18 Lendeledenaars 

op het veld van eer gestorven.

Een Krijgsalmoezenier, beklom den predik

stoel, en sprak er over het lijden der soldaten 

binst den oorlog, over hunne ziekten en wonden, 

over den heldenmoed waarmede zij stierven. De 

menschen waren allen diep ontroerd, doch zij 

weenden en snikten wanneer zij ten offer gingen 

en hun de portretten van al de gesneuvelden 

werden overhandigd. Daar was niet een mensch 

die niet weende. Na de mis, moesten de ouders, 

echtgenoote, broeders en zusters naar ’t gemeen

tehuis gaan, waar, aan elke familie het portret, 

in ’t groot gemaakt, van den dierbaren overledene 

werd gegeven.

’s namiddags was het de hulde aan de over

levende soldaten. Een prachtige en indrukwek

kende stoet, waaraan alle gilden en maatschap

pijen van ’t dorp deel namen, doortrak al de 

straten van de gemeente. Drij wagens, puik 

opgetimmerd bekwamen eenen overgrooten bijval.

’s Avonds was het fakkeltocht. Wie had zich 

daaraan durven verwachten. Geheel de gemeente 

was daar: mannen en vrouwen, jongens en 

meisje. De blijde toonen van ’t muziek brachten

leven en begeestering onder ’t volk, en ’s nachts 

om 3 ure eindigden de welgelukte feesten in een 

inonsterachtig “ Bal Populair „.

Bestolen.
De Brusselsche gazetten maken ons bekend 

dat M. Holvoet, de Pelichystraat 22, te ïseghem, 

op den oogenblik dat hij van den tram stapte 

op de Stephanie plaats, bemerkte dat hij ontlast 

was van eene som van 3000 fr.

M. Holvoet heeft aan de politie de persoons

beschrijving opgegeven van eenen persoón die 

zich nevens hem bevond en waarop vermoedens 

wegen.

Cachtem.

De oud-wapenbroeders van Cachtem hadden 

zich korts voor den oorlog eenen wonderschoonen 

vaandel aangeschaft. Weinige gemeenten mochten 

op het bezit van zulk een overheerlijk kunststuk 

roemen.

Doch helaas! heel het begin van den oorlog 

viel het vaandel in de handen der duitschers en 

verdween.

Men dacht er niet meer op het geliefde- vaandel 

ooit terug te zien. Toen gansch onverwachts 

op 15 Maart laatstleden de voorzitter der Oud- 

Wapenbroeders, van wege den soldaat Verhaeghe 

uit Brugge eene kaart ontvong, waarbij deze liet 

weten dat het vaandel van Cachtem in eene 

aangeduide plaats van Berlin berustte.

De soldaat bevestigde dat hij met eigen oogen 

het vaandel gezien had.

Seffens werd er naar Brussel geschreven om 

de Minister op de hoogte der zaak te brengen.

Over eenige dagen is het vaandel, gansch 

ongeschonden en in goeden toestand, in Cachtem 
teruggekeerd.

Nalatenschap der Belgen in de 
Belgische Gasthuizen in Frankrijk overleden.

De Dienst der Verwoeste Gewesten heeft de 

nalatenschap der Belgische burgers, naar Franrijk 

uitgeweken en in de hospitalen, godshuizen of 

sanatoriums van het Ministerie van Binnenland- 

sche Zaken overleden, in bewaring.

De Dienst zal rechtmatige erfgenamen opzoeken 

en de vereffening, van deze nalatenschap, ver
zekeren.

***
Lijst der instellingen waarvan de Dienst de 

nalatenschap bezit der Belgen in Frankrijk ge
storven.

1° Godshuis voor ouderlingen te Conflans- 

Ste Honorine.

2 ° Burgerlijk Belgisch gasthuis van Neuville 
s/Montreuil s/Mer.

3° Belgisch sanatorium van Chanay.

40 Godshuizen voor ouderlingen van Puys- 
lez-Dieppe.

S T AD  I S E G H E M  (W ijk  Achter de Kerk)

Op Kermis-Maandag 8 September
om 3 ure namiddag

GROOTE VELOKOERSEN 2 7 5  Fr. PRIJZEN
1. Koers voor beginnelingen 50 kilom. 150 fr. pryzen 

50, 35, 25, 15 10, 5 Ir. 2 premien van 5 fr. Inschrijving 
bij Leopold Dewiele. Prijsdeeling bij Const. Grymonpréz. 
irileg 2 fr.

2. Koers voor alle rijders zonder license 30 kilomet. 
75 fr. prijzen 25. 20, 15, 10, 5 Ir. Inschrijving in St Josepli 
bij Alberic Cortebost. Prijsdeeling in Amerika bij V. De- 
muynck. luleg I fr.

3. Koers voor Iseghemsche eu Emelghemsche begin
nelingen met of zonder license 20 kilom. Pr’jzen : 18, 13, 
8, 5, 3, 2, 1 fr. Inschrijving In de Krieke bij A. Luckx, 
Dweerstraat. Prijsdeeling ln  de oude St Pieter bij Flor. 
Lefevere St Pietefstr.

De commissie is niet verantwoordelijk voor de 
ongevallen.

- SPORT -
Kampioenschap der Viaanders

voor Beroepsrenners onder de Reglementen der B  W  B

Het Kampioensdhap der Viaanders op de baan, voor
behouden aan de beroepsrenners, zal betwist worden 
te Coolscamp; (W . VI.) op Donderdag 11 September 
aanstaande.

Het vertrek zal men geven om 2 uren stipt ’s namid
dags in liet dorp te Coolscamp; de Zwevezeelstraat 
op tot aan « De Groene Boom gaard» de grintweg 
naar de Brugsche kalsyde; rechtsop langs de groote 
baan door Eeghem-Cappelle tot aan het huis van W e
H. Algoet; de steenweg op naar ’t dorp. 14 maal af 
te leggen. — ’t ZU 100 km .

600 fr. prijzen zijn voor dezen baankoers uitgeloofd, 
waarvan 250 fr. aan den l ' n, dan 125-75-50-25-15 fr. 
op volgentlijk aan den 2-3-4-5-611. Alle 2 ronden zijn
2 premiën te verdienen van 5 fr. aan deu l n en 3 fr. 
aan den 2", ’t z\j aan den 2-4-6-8-10-12 toer, aan de 7e 
ronde eene premie van 12 fr. op Eeghem-Cappelle.

De inschrijvingen worden van heden af aanveerd 
bij Raphael Dejonghe te Coolscamp.

-  DUIVEN -
ISEGHEM. -  Uitslag 

van Zondag 31 Augusti 

Ameye O. Emelghem 
Deblauwe ïseghem 
Vandeputte 
Billauw „ 
Vermeersch » 
Verhaeghe „ 
Vermeersch »

— STGHISLAIN van 

Ameye O. Emelghem 
Stragier >»
Dewiele Emelghem 
Ameye Emelghem 
Billauw Ïseghem

der prijsvlucht uit ST GHISLA1N 

met 48 jonge prijsduiven.

26 Berlamont Emelghem 11
18 Dortant ïseghem 11
13 Ameye Emelghem 3
8 Verhaeghe ïseghem 4

36 Dortant » 7
7 Reynaert Emelghem

25 »

Zondag 31 Oogst met 28 o. duiv.

25 Vermeersch ïseghem 11
18 Schacht ïseghem 2
40 Billauw »
21 Vermeersch „ 15
6 Berlamont Emelghem

I S E G H E M  — Leer- en Prijsvluchten bij 

Emiel Vermeersch.

Maandag 8 September HEULE
Inkorving to t^u re  - 15 cent. per duif.

Dinsdag 9 September BELLEGHEM
Inkorving tot 8 ure - 20 cent. per duif

Donderdag 11 September NECHIN
Inkorving tot 8 1/2 ure - 25 cent. per duif

Zondag 14 September Derbyvlucht
uit St GH1SLA1N

Inkorving Zaterdag tot 12 V2 ure 
50  fr. Vooruit verdeeld in 2 5  pr. van 2 fr.

Zondag 21 en 28 September
2 algemeene Prijsvluchten uit QUEVI
bij J .  Verhaeghe en Em. Vermeersch 

Vooruit en Voorwaarden later te bepalen
#* *

I S E G H E M  -Ter gelegenheid der Kermis
Prijsvlucht uit R I J S S E L .  Inkorving Zaterdag 
avond van 8 tot 9 ure aan 1,60 fr. per duif, 
alles medegrepen. Dinsdag 9 September, 
Prijsvlucht uit A R R A S ,  Inleg 2,10 fr. per duif. 
De prijzen per 4tal. Inkorving Maandag van 
6 tot 8 ure stipt, na dit uur zullen geene duiven 
meer aanveerd worden.

Inkorvingen bij Karei Degrendele, Kortrijkstraat

Namens de Commissie : Valère Seynaeve, Jules Deprez, 
Jan Heldenbergc, K. Degrendele,

.**
Toegekomen bij Camiel Sabbe, Vanden Bogaerdelaan, 

ïseghem eene jonge duif met ring ~ — 25 - 0390.

Terug te bekomen mits kleur aan te geven. Na titu 
dagen bekomt ze de vrijheid.

Toegekomen bij R. Mestdagh, Reeperstr. E u r^ 'ien i, 
eéne jonge duif geteekend Em. Vanliouwaert, iseghem.

Terug te bekomen mits kleur aan te geven.

*%

F O O T B A L L
Met Iseghem-Kermis staat er eenen bijzonderen 

match op ’t programma :

Brugge komt af met zijn elftal van Ie Divisie 
en zal Kortrijk ontmoetten. De laatstgenoemde 
zal alles in ’t werk stellen om met zijn beste 
mannen af te komen om zoodoende met eene 
overwinning naar huis terug te keeren ; het 
zal dezelfde equipe zijn die met ’t seizoen in 
Promotie zal spelen.

Wie er winnen zal valt moeilijk om zeggen. 
Kortrijk heeft veel, veel hoop, maar de Brug
gelingen zijn ook geen katten om zonder 
handschoenen te pakken, zij hebben reeds veel 
van hunnen vroegeren form ingewonnen.

’t Zal er spannen Zondag, zoodus sport
mannen, voetballiefhebbers allen naar ’t plein 
aan ’t Kasteel want zulke match zult ge niet 
veel meer te zien krijgen.

De Football Club heeft noch kosten noch 
moeite gespaard om dien match te bekomen 
met Iseghem-Kermis. Zijt op post dus.

Begin om 3 uur stipt.

Ingang: 1,00fr. - 0,50 fr.

S T A D  I S E G H E M

Groote Prijskamp met de TRABOL
0P KfiRMISVRIJDAG 12 SEPTEMBER 

ter herberg Café Royal, Nieuwstraat, bewoond 
door B. Kerkhof-Delrue.

2 0  Frank  vooruit en het inleggeld
SCHIKKINGEN :

De iuschryving begint om 2 ure. Pelotons vau 4 
spelers. Inleggeld 1 fr. pdt speler. De pelotons worden 
uitgelot tegen welk eenieder speelt.

In geval van oneffen peloton speelt het laatst uit- 
gelotte tegeu het eerste winnende.

Men speelt aan 10 punten.

Er zullen 3 of 4 prijzen zijn volgens het getal spelers. 

Men begint te bollen om 3 ure (statieuur; zeer stipt.
—  — — — ■■■- ■ ............   — —    i .

Gedurende de Kermis, eiken dag

G R O O T E N  B A L
in de schoone Danszaal der Herberg 

« D E  K U N S T K R I N G »  
bij Th. DEWIELE, Slabbaerdstraat I .

Tooneel- en Zangmaatschappij 

« DE L U S T I G E  V R I E N D E N  »

ZONDAG 28  en MAANDAG29 S E P TE M B E R
Zaal « F L A N D R I A »  Melkmarkt

opvoering van

KOBEliT en 15ERTRAM)
Beroemd Blijspel in 5 Bedrijven

C Ï N e I ï A  L Ü X Ë
Statiestraat 9, ISEü-HfiM.

ZONDAG 7 SEPTEM BER  
MAANDAG 8 S E PTEM B ER  

DINSDAG 9 SEPTEM BER
telkens om 7 ure ’s avonds 

Dagvertooning :

ZONDAG en MAANDAG om 3 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

DE KOERIER VAN DEN BANK
Detectiven drama in 3 deelen 

NINON - Drama in 3 deelen 

DE ZONEN VAN DEN GRAAF STE1NFELD
Drama in 3 deelen

ZIJN SCHULD GEBOET - Drama in 3 deele-i 

TEDDIE EN DE MODISTE - Kom. in 3 deelen 

MELKMEISJE ALS ACTRICE - Kom. in 3 d. 

Telkens opgeluisterd door schoone Komiek.

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

Dagvertooning : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1 fr. 
Avondvertooning : 0,50 - 1 - 1,50 - 2 fr.
De Kaarten zijn den dag der Vertooning op voorhand 

te verkrijgen bij Robert Huysentruyt, Nieuwstraat 17.



Studie van den Notaris Vande Moortele

Openbare verkooping van Een Woonhuis met 

100 vierkante meters erve, gelegen te Iseghem 

S' HilOniusstraat, bekend ten kadaster Sectie A, 

nr 615d.

OVERSLAG : Vrijdag 12 September 1919. 

Telkens ten 4 ure stipt in ’t Vredegerecht te 

Iseghem.

Een half ten honderd instelpenning. 

OPENBARE VERKOOPING VAN

Twee Schoone Woon huizen
waaronder de herberg

« JAN BREYDEL » — (Tramstatie) 

gelegen op E M E L G H E M - ( D a m )

De Notaris Vande Moortele, verblijvende 
te Iseghem, zal openbaarlijk verkoopen de vol

gende goederen :

Gemeente EMELGHEM 

Eerste Koop ■'
Een woonhuis dienende voor herberg genaamd 

Jan Breydel, gekend ten kadaster sectie A nr 
102d, niet 1 are 59 centiaren erve, palende 
noord M. Jules Stragier, oost M. M. Venet, zuid 
volgende koop en west de kalsijde van Iseghem 
naar Ardoye. Gebruikt door de W e Gustaf Buyse 
aan 400 fr. ’s jaars boven de lasten tot 15 Mei 1920. 

Tweede Koop : 
r e woonhuis gekend ten kadaster sectie A 

i • !E met 1 are 15 centiaren erve, palende 
noou voorgaande koop, oost M. M. Venet, zuid 
M. M. Maes en West de kalsijde van Iseghem 
naar Ardoye. Gebruikt door de W c Jules Van- 
derhelst aan 250 fr. ’s jaars boven de lasten 

tot 1 Maart 1921.
Recht van samenvoeging. — 1/2% instelpenning. 

z itd a g e n  :

OVERSLAG : Donderdag 18 September 1919 ; 
telkens om 3 ure namiddag in de te verkoo
pen herberg Jan Breydel te Emelghem.

Studie van den Notaris AMEYE Rousselare.

OPENBARE VERKOOPING VAN 

.1. WOONHUIZEN en ZAAILANDEN te Rous

selare, Ardoyesteenweg ri. 52 en 72, en aan 

de Tassche, woonhuizen en zaailanden, ge 

bruikt door W'Lansseus, Lattrez, Stove, enz.

2. Eene goede HOFSTEDE te Ardoye, aan 

de Roode Poorthoek, 5 Ha 66 a 03 ca, in pacht 

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

Sept. 1921, en eene TWEEWOONST met land

3 Eene goede HOFSTEDE te Emelghem, 

wijk Vijfwegen en te Caehtem, fi Ha 30 a 90 ca 

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

tot 30 Sept. 1922.
Zie de plakbrieven.

1/2 O/o Instelpenning.

ZITDAGEN : Dinsdag 26 Oogst en Dinsdag

9 September 1919, telkens OM 3 URE ZEER 

STIPT, in het hasthof « Den H e r t  » Zuid- 
straat Rousselare, ten overstaan van de hee

ren Vrederechter en Griffier van het kanton 

Rousselare en met tusschenkomst van de 

Notarissen BAERt te M e u le be ke  en VANDE 

MOORTELE te Iseghem.

Studie van den Notaris AMEYE te Rousselare

Openkare verkooping van een

Groot Handelshuis
met ruime magazijnen, peerdestallen en hof
groot 23 aren 29 centiaren te midden de Stad 
Rousselare, Noordstraat, 48, Sectie A, nummers 
74c-d en 153c verdeeld in 3 koopen, zie de 

plakbrieven.
Onmiddelijk in genottreding.

1/2 0/0 Instelpenning te winnen.

ZITDAGEN :

D insdag  9  S e p te m b e r  191 9 ,
D insdag  2 3  S e p te m b e r  1 9 1 9 ,

telkens om 2 1/2 ure namiddag zeer stipt in 
het Gasthof “ Den Hert „ Zuidstraat, Rousselare, 
ten overstaan van de heeren Vrederechter en 
Greffier van ’t kanton Rousselare

Kantoor van den Notaris LöCorbesier 

te Iseghem 

Openbare Verkooping van 

E E K  W O O N H U IS  M E T  H O F
ur 24, groot 2 a. 10 c. te Iseglieiu Ameyestr. 

lngeuottrcdingeene maand naden toeslag.

Instel op Vrijdag 5 September 1919.

Tc*', lag op Vrijdag 19 Septeruber 1919.
Telkens om 2 ure namiddag ter herberg de “ Oude St 

Pieter » bewoond door Heer 1m.okf,nt LEFEVERE

O cnbare Verkooping van 

schoon en allerbest Hoveke
• Iseghem - Boschmoleiis groot 5 h. 21 a. 40 c. 

Verdeeld in ü koopen 

Verpacht aan Constant VyncKier tot 1 Oktober 1921 
mits 100 fr. ’s jaars boven de lasten.

GOEDE Z A A IL A N D E N
te Rumbeke langs 'en steenweg van Rousselare naar 

Moorseele - Samen groot 3 h. 37 a. 70 c.

Verdeeld in 5 koopen 

Verpacht aan Petrus Vynckier mits 550 Ir. ’s jaars 
boven de lasten. Zonder pacht.

Instel 1G September ter herberg “ Nieuwe St pieter ». 

Toeslag 30 September ter herberg « Oude St Pieter » 
beide te Iseghem, telkens om 2 ure namiddag. 

Samenvoegingen zullen toegestaan worden.

Openbare Verkooping van 
Een schoone herberg < Zeebrugge »

te Sweveghem, Ooteghemstraat. 

en

Een hu is te Iseghem, Kortrijkstraat.
Koop 1. Eene schoone herberg “ Zeebrugge „ met 

magazijn en andere afhankelijkheden, inhoudende 
onder bebouwde erve, koer en land, 7 aren 35 cent. 
staande en gelegen te Sweveghem, Ootegemstraat. 

Gebruikt tot I Oktober 1919.
Koop II. Een 'woonhuis met achtergebouwen en 89 

centiaren erve en koer, staande en gelegen te Iseghem, 
Kortrijkstraat, 7. Verpacht per maand.

Instel op Woensdag 17 September 1919.

Toeslag op Woensdag 24 September.
Telkens om 2 ure namiddag ter zittingzaal van het 

Vredegerecht te Iseghem. 1/2 °/0 Instelpenning.

Op Maandag 8 September om 2 ure namiddag ten huize 
van Heer Jules Rommelaere, b ouwer Ie Ingelmunster. 

Venditie van

S C H O O N E  M E U B E L S

Openbare Verkooping van 

EEN  W O O N H U IS  MET E R V E
te Iseghem, Rousselarestraat 

Een woonhuis met erve, samen groot 4 a. 45 Cent. 

ten Noordkajite der Rousselarestraat.

Maandelijks verpacht.

Instel op Woensdag 17 September 1919.

Toeslag op Woensdag 24 September.
Telkens om 3 ure namiddag ter zittingszaal van het 

Vredegerecht te Iseghem.

Kantoor van den Notaris P a tty n  
te Beveren. 

Gemeente OUCKENE (Peenemolen)
Koop 1. Woonhuis met land groot 69 aren 58 cent. 

gebruikt door Cyriel Verbrugge tot 1 October 1920 mits 
250 frank 's jaars.

Koop 2. Woonhuis met land grofit 29 aren 10 cent.

Koop 3. Partie land groot 34 aren 20 cent. Gebruikt 
door René Verhelst tot 1 October 1920 mits 225 fr.

Gemeente RUMBEKE (Vossemolen)
Een Woonhuis met land groot 44 a. 82 c°nt. Gebruikt 

door de \\e P, Hoet tot 1 Oei. 19:.'0 mits 165 Ir. ’s jaars.

Stad ISEGHEM en Gem. W YNKEL ST ELOI 
(Boschmolens)

Een hofstedeken groot 3 heet. 77 a. 48 c. verdeeld in
6 knopen. Verpacht aan Justin Vinckier tot 1 October 
1934 mits 650 fr. ’s jaars.

Instel op Vrijdag 12 September om 2 ure namiddag te 
Ouckene in het Gemeentehuis. 1/2 »/0 Iustelpremie.

Uit der hand te koop Bureel-Pupiter 
met twee kanten en Bureelstoel in goeden 

staat, dienstig voor fabrikant.

Zich te bevragen ten bureele van dit blad.

Gezusters V ERM EU LEN
Slabbaerdstraat, 3 , ISE G H E M

Maken bekend dat zij van heden af in het 

bezit zijn van Elektriesche Lampen “ P h ilip s  „ 

van 25, 32 en 50 Bougies aan den prijs van 

3,20 fr. Alsook zijn wij voorzien van Gleiers, 

Glaswaren enz. en alles wat den artikel betreft.

- Mrae AMEYF.-HARÜY -
H. Hertestraat 6, ISEGHEM

Beveelt zich aan voor het ACCOR- 

DEEREN van PIANO'S en het geven 

van MUZIEKLESSEN.________________

— A L L E  SLA C H  VAN B O R S T E L S  -

in ’t groot en ’t klein

H. SEYN AE VE - HERM AN
Meenenstraat I I ,  ISEGHEM.

G E V R A A G D "
Goede Meubelmakers en Halve Gasten

Goed loon — standvastig werk 
Volgens keus per uur of per stuk

A l .  ROOSE-VIJYI..STEKE
Gentstraat 2 3 , IS E G H E M .

Ik beveel mij aan voor het maken 

van Meubels en alle Schrijnwerk. 

Door mijne genadige prijzen verzorgd 
werk en spoedige bediening, verhoop ik 

de gunst van eenieder te genieten

C r  R I  EL  ( 'A P P  EL L E
D Heye 35. ISEGHEM.

Te bekomen DR00GEN GIST « VICTORIA » 

b ij C A M IE L  A N S E E U W  

Roeselarestraat 191 Paterskerk ISEGHEM

- fl E L h E B IJB O T E B  -
goed en zuiver

altijd te bekomen bij AUG. MAERTENS
Krekelstraat 69 , ISE G H E M

W inke liers ! V raag t

— margarine “ EBA  „ —
zij overtreft alles

altijd versch in den Depot bij 

J U L E S  D A L L E - E O L V O E T
Meenenstraat 16, IS E G H E M .

TE KOOP : Assen, Poulies, Sup
ports, Kussens enz. 

40 M arktstraat, Iseghem.

Ernstige Reiziger van voor den Oorlog 
hebbende eene kliënteel in beide Vlaan
deren, zoekt vertegenwoordiging op 
commissie voor Schoenfabriek, wel op 
de hoogte van artikel.

Schrijven : Vereecke, Voitweg 220, Gent.

GROOTE KEUS VAN

S P R  E E K M A C H ! EN EN
en toebehoorten

—  J .  C l e m e n t - C l e m e n t  —
Gentstraat 2 0 ,  ISE G H E M

O D IE L  L O N C K E  S O E N E N
Nederweg 37* ISE G H E M

Maakt het geacht publiek bekend 
dat hij van heden af voorzien is van 

eenen overgrooten keus van Biscuiten 
en Chocolade De Beuckelaer.

Vermindering van prijs per hoeveelheid 

Ónmogelijke cocurrentie.

H u i s  S A I W t  1 5 - F L E l !  15K N T
Verandering van woonst sedert 1 Sep

tember naar de G E N T ST R A A T  35 .

Groote Keus van Gemaakte Biousen
[Matste Nieuwigheden - Matige prijzen. 

Aanzien vrij.

Handel in Speldewerkkanten
Schoone keus van alle slach van Kanten 

zooals voor Linnengoed, Stoors, Gordijnen enz.

Heeren &  Damen - Zorgvuldige Huismoeders

Vooraleer aankoopen van Huismeu- 
belen in alle geteerde houtsoorten en 

alle Stvlen (Louis XV  - XV I mo
derne enz.) te doen, herstellingen ol 
veranderingen te bevelen, komt zien

bij de

G e b r .  V  t M t i :  N V a l l e

Roeselaarstraat  8 0 ,
Groote keus - Spoedige bestelling- Voordeelige prijzen 

Huis van Vertrouwen.

Te Bekomen

Allerbeste Schaap- en Fiocon Wollen, 
Crin, Zeegras, Pluimen,

Windharen Matrassen Overtrekgoed 
Ressortkoorden

JULES ALLEWAEKT
Meubel- en Matrasmaker 

S t Amandstraat, B, ISE G H E M
(bij St Hiloniuskerk)

Ik gelast mij ook met het herstellen van 

Ressortbakken en Matrassen.

Verzorgd werk. — Spoedige bediening

A d o l f  B o u c q u e t - M e r c i e r
Ppincessastraat, E M E L G H E M

Beveelt zich aan voor herstellingen 
aan VELO s. 

Te bekomen nieuwe Velo’s van 
alle Merken.

Prijzen buiten alle concurrentie.

Ik heb de eer, het geacht publiek kenbaar 
te maken, dat ik een schoon assortissement 
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 eduwe L E Z Y
Ameyestraat 9. ISEGHEM.

_  JT i I T I — u iM f i  W i r i i n n B H i ^ t n i n   ............ i i u i i  ^ m h i I i '

Huis van vertrouwen

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

St Amandstraat 4. R0USSELAFRE
Waarom wordt het huis G. Hoet-Anne, na 

36 jaren bestaan, door de H.H. Oogmeesters meer 

en meer aanbevolen ?
1“ Omdat het gezicht met een nieuw stelsel van gezicht- 

aanduider goed onderzocht wordl, die ons juist het 

nummer van het gezicht aanduidt, om met den eersten 

bril die men beproeft, zoo klaar te. zien als op den 

ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht 

bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en 

alle verschillige modellen van Bril- en Pince-nez- 

monturen uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, 

Engeland en Amerika, in gotid, 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 montitren 6 a 7 fr.

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 

commercieële betrekkingen.

Men lette goed op ons adres : Germain HOET-ANNE, 

St Amandstraat 4, (tegen de Noordstraat) ROUSSELARE.

T e  koop : EEN B1ERFOURGON 
in goeden staat.

Zich te bevragen ten Bureele van dit Blad.

Geen Grijs Haar m e er! !  .

I I I  IS  TH EO P H  IE L E
Haarkapper Haarbewerker 

G roo te  M a r k t  3 ,  I S E G H E M .

Kapsalon met antiseptiseptische bediening 

naar de eischen des tijds.

Frictions — Champoing —- 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.

T h e o p h ie l  V a n d e w a e te re

J U L E S  B O N C Q U E T ~
R o u s s e la e re s t ra a t  1 3 8 ,  I S E G H E M

(Opvolger van Remi Desmedt)

l luis- Kunst en Sieraadschilder 
Verzorgd werk — Genadige prijzen

SCHOONE KEUS VAN

iu:<;i;.\ m a n t  e l s
( im p erm éa b les )

AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN
te bekomen bij Janssens Z u s te m

Statieplaats, ISEGHEM
U i tv e rk o o p  van Z o m e rb lo u sen  en S to f fe n .

a i  B l i l  EL D EV LYST
S taties traa t ISEG H EM

Maakt het geacht publiek bekend, dat hij 
zich komt te vestigen als V e lo m a k e r .
Hij beveelt zich ook aan voor alle herstellingen.

Genadige prijzen. — Spoedige bediening.

Tic BEKOMEN
C im e n t  en C e ra m iq u e  V loeren  

bezett ing  m et  g le iersche t ichels  
Spoedige bediening

M IC  H E L  B II Y S E
7 ,  de Pe l ichys traa t ,  I S E G H E M .

Corsel lk-\ op m a a l .
Will gij Ellegent zijn laat uwe Corsets 

en Soutien-Gorgen maken op maat. 
Laat u geen Corsets opdringen door 

winkeliers, die gesoldeerd zijn van voor 
den oorlog en geheel verstorven. 

Door mijne goede patronen heb ik 
steeds den besten uitslag bij de zwaar- 
lijvigste en gebrekelijkste damen en 
jufvrouwen.

Inkoopen verkoop van Lacures-balein, 
resort—buischen, resistans, enz. 

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

F A B R I E K  V A N

C i m e n  t b u i  z e n

van alle grootte voor Waterleiding. 
Beerputten en Cinternes. 

Watersteens en Muuidekselb. 
Steenputbuizen.

Op mijnen koer altijd verkrijgbaar : 
Arti/icieele Ciment - Rhijnzand 

órenaitle - Poussier, enz.

Onderneming van Cimentwerken.  
A m an d  D enys-H ochep ied  

Dweerstraat. 15, ISEtiHEM

V o o r  uwe
E L E C T R I E 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

Frans IlUYUIIti&ZONGN
Dweersstraat 19, ISEGHEM.

Ook te verkrijgen 

E L E C T R I E K E  M O T E U R S
in a lle g ro o te n .

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.

V e rz o rg d  W e r k

W I J N E N
St Estèphe 2 .2 5  fr. - Witte Tours 2 .2 5 -Porto 3 ,5 0  Ir. 

Ledige (lesch of 25 cent. opleg.
Deze wijnen zijn garantie voor te bewaren, 

fcioede Kurken aan 4 en 5 cent. 't  stuk. 
afslag bij groote hoeveelheid.

Leon  V e rd u y n ,  Markt; ISEüHFM.

Geene gr i jze  H a r e n  m e e r ! !

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

S tatiep laats 7, ISEG H EM

Reukartikels - Haarborstels - Kammen Stressen enz 

Herstellingen vernieuwing mei uitgekamd Haar. 

Verhuring van Pruiken voor Concerten en Feesten. 

Aankoop van allerhande Haar.


