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ONS ISEGHEM
lNSCHRijViNGSPRijS 

aar 6.00 fr.

haanden 3.50 fr.

maanden 1,75 fr

aar binnen stad 5.50 fr.
Men schrijft in bij de 

DRÜKKER-UiTQEVER:

M estdagh-Debo s s c h e r e
Emeighem-Dam-lsegbem

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

GELIJKE PLICHTEN ! GELIJKE KECHTEN !!

0.15 ir. den regei 

Rechterlijke aankondig. 0.50 ir » »

Aanbevelingen 0.25 ir. » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten; of programmas bij 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal ln het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

verspreiding van ons blad

blad wordt elke week meer en meer 
Ien en voortaan hebben wij eene wekelijksche 

van minstens 2100 nummers, waarvan 
tier zich eiken Vrijdag namiddag kan 
luigen.

(u/A't- oplage werd nog nooit door geen enkel 
melijk blad verwezentlijkt, want nooit had 
\ten blad het geluk meer dan 800 nummers te 
tien.

handelaars en neringdoeners die willen 

om maken kunnen niets beter doen dan 
I aankondiging in ons blad te plaatsen, 
I dat is de schoonste en grootste reklaam 

kn tille voordeelen oplevert.

I inrichters van feesten en vermakelijkheden 
ook hun meeste profijt vinden met hunne 

'ammas en kaarten ten bureele van dit 
/e doen drukken, want dan worden zij 
is opgenomen en door minsten 5000 menschen 
ten.

iedereen dus zijn profijt zoeke!!

O NZE K E R M IS
&t een prachtig weder 

begunstigd.
Kermis van 1919 is afgeloopen en heeft 

;r in zijne verwachting bedrogen, daar 

llkstoeloep overgroot was, en in niets 

onderdoen voor deze van voor den oorlog. 

:htans heeft Moeder de Natuur daarin de 

gespeeld, want van uren in 't ronde 

wij vrienden en kennissen die een bezoek 
mze kermis uiavtit^n.

Marktplaats en Koormarkt waren goed 

met alle slach van barakken, zooals den 

issel, Wafelhuis, Theaters, Lustig Wiel, 

toni, Caroussel van den Yzer, Sleer-af, 

tkoten, enz. enz.
der de barakken die meest bijval genoten 

ie het volk op sommige oogenbnkken niet 

en slikken, noemen wij de Caroussel, het 

f Wiel en de Veiodrom, doch daarom 

n wij niet zeggen dat de andere te klagen 

■en integendeel, want allen hebben zeer 

geld ontvangen.

de Danszalen ? ’t Was overai te weinig 

j, men kon op de hoofden loopen en 

Jer men in die groote zalen een bfik wierp 

men die menschenzee als samengepeist de 

-thillige dansen aan vangen. De bijval was 

laai en om zulks te bewijzen, zal het vol

de zijn te zeggen dat men in eene enkele 

zaal den Zondag meer dan 4000 fr. ont- 

en heeft.
Zondag hadden geene feestelijkheden 

en 't viel gemakkelijk voor onze bevolking 

bezoek te brengen aan Cinema Luxe, iets 

ook talrijk is geschiedt en de ondernemers 

die schoone instelling hebben eveneens 

kunnen klagen. Maar ja, die heeren ver 

;n zulks, te meer omdat ze nog kosten 

moeite sparen om het publiek met praehtge 

rammas te verassen, 

en Maandag was het velokoers achter de 

en ’t krioelde van het volk. De rijders 
ien nogthans door de toeschouwers gedurende 

toersen geen de minste hindernis ontmoet, 

aan de inrichters die de orde langs gansch 

laan goed wisten te handhaven. De koersen 

en prachtig, gezien het groot getal mede- 

:rs in elke koers om de schoone prijzen 

«twisten.
en Dinsdag hadden de peerdekoersen plaats 

voor den oorlog vele uren in ’t ronde zoo 

stig gekend waren. Dit jaar waren zij 

minder, en bekwamen den bijval niet van 

iger, maar zulks had ook al zijne oorzaak 

de laattijdige bekendmaking. Niettemin was 

Vel volk en alles laat verhopen dat de 

ên elke jaar zullen verbeteren, 

aarmede waren de bijzonderste dagen van

i Kermis voorbij, en Woensdag morgend 

en.wij vele Iseghemnaren naar de statie 

l om zich eens naar het front te begeven 

iaai de verwoeste stieken in oogschouw te 

ien.

Daar hebben zij het verschil gezien tusschen 

Iseghem waar het kermis is en de aangename 

toonen vari het muziek ons vorig lijden doen 

vergeten, terwijl er in de frontstreek niets 

dan lijden, stukgeschoten huizen, vernietigde 

boomen en duizende andere verwoestingen onder 

hunne oogen vielen. Daar is het geen kermis, 

daar is er geen muziek en eene rilling gaat 

door hel lichaam wanneer men er aan denkt 

dat zoovele jongelingen op die uitgestrekte 

velden de dood vonden en daar tusschen die 

puinen begraven liggen.

Ja, Iseghem, mag zich gelukkig achten zonder 

overgroote schade uit den wereldoorlog gekomen 

te zijn, en reeds enkele maanden na het sluiten 

der vrede te kunnen kermis vieren.

Wal hooren wij?

De Kiezingen voor de wetgevende Kamers 

naderen met rappe schreden. Nog twee maanden 

en de slag wordt gegeven.

Ten allen kante van ’t land komen kopstukken 

van partijen bijeen om kandidaten aan te duiden, 

en om te onderzoeken op welke wijze men best 

gaat te werke gaan om eenen goeden uitslag te 

bekomen. In veel plaatsen zelf zijn die kandidaten 

reeds aangeduid, en men verwacht het bevel om 

de eerste aanvallen te beginnen..

En hier in onze streken, schijnt nog eene groote 

onverschilligheid te heerschen. Het volk is nog 

weinig bekommerd in den strijd,

— “ ’t Is al hutsepot t’hoope, zeggen de men

schen, het wordt ons gelijk wie er gekozen wordt I »

En iedereen geeft open lucht aan zijne mis

noegdheid en men hoort gedurig en standvastig 

de hevigste uitvallen tegen ons ministerie', dat 

nuch min noch meer, voor eene echte verrat,<i'

Zij waren aan het hoofd van het land, wij 

hadden betrouwen in de mannen die door de 

meerderheid van ’t land waren aangeduid om 

onze zaken tot een goed einde te leiden, en 

zonder iets te zeggen, zonder iemand te ver

wittigen, vallen zij te kort aan hunne plichten 

en laten ons zitten.
Waarom moesten zij drij ministeries afstaan 

aan de liberalen ?
Waarom drij socialisten tot ministers uitge

roepen, en hun juist de bijzonderste en gewichtig

ste ministerie toevertrouwd?

Omdat er niemand de verantwoordelijkheid 

alleen hadde moeten dragen, voor den herstel 

van ’t ongelukkige vaderland. De inzichten kon

den goed zijn, maar ge ziet tot waar men gekomen 

is ; tot aigemeene misnoegdheid, tot algemeene 

klachten-
ln de aanstaande Kiezingen gaat er een nieuw 

iets ook eene rol spelen, die waarschijnlijk van 

grooter gewicht zal wezen dan men het wel 

denkt,
Onze soldaten, die gedurende den ganschen 

duur van den oorlog aan het front stonden, 

weten te spreken van de ongelukkige plaats aan 

onze vlaamsehe moedertaal geschonken. Zij weten 

te zeggen hoe de Vlamingen, om hunne taal, 

waren veracht en vervolgd, en zij e.ischen thans 

dat aan hunne taal de plaats gegeven worde, 

waaraan zij volkomen recht heeft.

En meent gij dat M Vandevyvere de man is 

om de Vlamingen te bevredigen ?

Wanneer M. Vandevyvere minister was, en 

binst den oorlog in Frankrijk verbleef, wat heeft 

hij gedaan, om de rechten der Vlaamsehe taal te 

doen gelden? Vraagt het eens aan onze soldaten.

Men gaat Mijnheer Sap, professor aan de 

Leuvensche Hoogeschool voorstellen. Dat men 

hem daar late. Er zijn mannen genoeg in ons 

arrondissement die katholiek zijn, die Vlaming 

zijn, die eerlijk zijn en die spreken kunnen, en 

wij hebben niet noodig naar het vreemde te 

loopen om kandidaten te zoeken.

Daar komt ook op onze lijst een werkman 

voor. Deze kan gelukken zoo alle de christene 

werklieden hem hunne voorkeurstem geven.

De socialisten gaan zegevieren. Betwijfelt gij 

deze voorspelling, gaat en hoort wat het volk 

zegt.
Het valt grootelijks te betreuren dat de Heer 

Baron K. Gilles de Pelichy de lijst der volksver

tegenwoordigers verlaat. Hij is geacht, geeerd, 

bemind, geprezen door allen. Hij kon de lijst doen

zegepralen. Men begaat een zeer groote misslag, 

’t Is nog niet te laat, men kon op een genomen 

besluit terugkfeaj^n, Volherdt hij in zijn gedacht 

op de lijst van Tgt’ SenaaJ te-tomen, toen,, ®cb 

weï zwielite als'Hjjjgevoegtle
Kandidaat aaö^te‘duiden. Dan ster ’ ' ....... "______f  Wij’ nóg

liever voor dar duivel, zulks ware nog minder 

kwaad.

Dal is ln Iseghem 
niet gebeurd

Daar was een komiteit-heere gestorven,

Men moest eenen opvolger benoemen.

En na lang wikken en wegen vielen de 

gedachten op den heer Z.

— « ’k Wil wel, sprak de heer Z., doch op 

voorwaarde dat alles recht en rechtveerdig gaat. 

Anders !... » En de heer Z. stak den rechter 

wijsvinger omhoog, als wilde hij zeggen :

’t Zoude bij mij niet gepast zijn !

Van ’s anderendaags woonde de heer Z. de 

komiteitsvergaderingen bij, en hij deed opmer

ken dat alles moest in regel gaan, en recht 
in de schoenen.

Twee dagen later komt de heer Z. den 

domestiek van het komiteit tegen, die in elk 

hand eenen zwaren pak draagt,

— « Ah, vriendschap, zei de heer Z. gij doet 

commissien ? »

« Ja, Mijnheer, klonk het antwoord, ik ga 

met eenen pak suiker bij Mijnheer de Burge

meester, en met eenen pak cacao bij Mijnheer 
den Secretaris,

De heer Z. sprak niet meer, doch zijne 

oogen schocteij ylapjgt^ .v^n m^endure kolen. 
léiV. ’Uaar was men Tiöogst verwonderd o» 

de kinderachtige simpelheid van den heer Z.

— « Maar, sprak de Voorzitter, dat gaat hier 

reeds geheel den oorlog alzoo. Wanneer men 

ons iets zendt, en dat de hoeveelheid te klein 

is om onder al de burgers te verdeelen, dan 

verdeelen wij dat tusschen ons, en wij geven 

ook iets aan de bijzonderste personen der 

gemeente 1 »

Die uitleg voldeed den heer Z. niet.

— « Is er te kort voor allen, geeft het aan 

de armsten en de noodlijdenste. »

Twee dagen vervlogen.

Rond den middag kwam Mijnheer Z. t’huis

— « Hier, zei zijne meid, zijn vijf pakken 

chocolade en eene bol kaas, die de domestiek 

van het komiteit hier gebracht heeft 1 »

Mijnheer sprak met een woord. Maar hij 

schreef een klein, zeer klein bnefken. Dit be

stelde hij aan zijne meid, met last het te dragen 

naar het komiteit. Wel deed hij opmerken dat 

zij de kaas, en de chocolade niet mocht ver 

geten.
In ’t vervolg zette de heer Z. nooit eenen 

voet meer in ’t komiteit.

b ö b m s T

Maar bijzonderlijk is het vóór den dag ge

komen hoe droevig het leven der fransch- 

onkundige Vlamingen in het leger is/ .

.Wij waren van gedacht dat-onze frontmannen iM .4 
hu’nnen toestand van dea oor-log in al te zwarte 

kleuren afschilderden. En wanneer wij den 

minister van oorlog in volle.kamer — dus voor 

gansch het land — hoorden zéggen d?1. er 

niemendalle waar was van hetgeen verteld ' . ordt, 

en dat de geschiedenis der houthakkers uit de 

duimen was gezogen, waren wij bereid hem te 

gelooven.

Doch op den tribunaal is Pol Davidts als 

getuige verschenen) en onder eed verklaarde 

hij, dat de geschiedenis der houthakkers eene 

volstrekt ware en echte gebeurtenis was, en dat 

de minister van oorlog gelogen had.

Een harde slag voorwaar op den kop van 

eenen minister:

Is Borms gevallen als een landverrader, ver- 

dwijnd hij uit de samenleving, toch heeft hij 

aan onze vlaamsehe zaak en nut en voordeel 

geschonken.

Op zijn proces heeft hij hem verdedigd op 

meesterlijke wijze. Hij heeft den waren toestand 

van ons land aan vele onzer medeburgers be

kend gemaakt, hij heeft blinden doen zien, en 

dooven doen hooren.

Hij heeft de feiten welke hij aanhaalde doen 

staven door katholieken, liberalen en socialisten ; 

ook door geestelijken, paters en priesters.

En dat proces, dat de godsklop moest wezen 

van onze vlaamsehe zaak, zal aan ons kampen 

en aan ons strijden eene nieuwe prikkel bren

gen om te vechten tot de volkomene over

winning.

ne^Lför£$B£ste meer zullen wij het goede uit 
Zlen sonaten.

Het Proces Borms gaat in veroretung.

In de eerste zitting van het proces Borms 

is een incident opgerezen tusschen de verde

diging en het hof. Borms en zijn verdedigers 

hadden besluitselen neergelegd strekkende om 

door het hof te doen bevestigen dat de voor

zitter M. Gombault het recht niet had als leider 

der debatten op te treden, vermits een voorzitter 

der assisen boven verdenking en partijdigheid 

moet verheven zijn, hetgeen het geval niet 
was met M. Gombault. Deze heeft inderdaad 

tijdens de duitsche bezetting vervolgingen doen 

inspannen tegen Borms en zijne aanhouding 

bevolen. De verdedigers oordeelen dus dat M. 

Gombault terzelfdertijde beschuldiger en rechter 

was, hetgeen een geval verbreking is.

Er is nog een tweede geval van verbreking. 

Borms is voor de assisen verzonden geweest 
door de kamer van inbeschuldigingstelling, 

waarvan de drie raadsleden eveneens tijdens de 

bezetting opgetreden zijn als beschuldigers van 

Borms.
Deze twee redenen tot verbreking zullen 

mgeroepen worden, benevens nog andere 

redenen, waarvan we weldra op de hoogte 

zullen zijn.

Niet een proces zoo belangrijk werd sedert 

den oorlog gepleten, als hetgeen verleden week 

in Brussel plaats had.

Borms stond te recht als vertader van zijn 

Vaderland.
De beschuldigde werd ter dood veroordeeld. 

Daaraan hadden wij ons verwacht, en wij 

zijn niet van gedacht dat vonnis te beknibbelen, 

of verzachtende omstandigheden voor den ver

oordeelde in te roepen.

Doch dal proces gaat aan alle Belgen iets 

geleerd hebben.
Daar zijn mannen van alle standen, van alle 

gezindheden, die zaken onder eed komen ver

klaren, waarvan er veel en lang zal gespro

ken worden.

Er is iets rot in Belgie.
Het vlaamsehe volk wordt niet bestuurd, 

zooals het recht heeft bestuurd te worden.

Uit de verklaringen voorden tribunaal gedaan, 

worden de Vlamingen die geen fransch kunnen, 

als menschen aanzien van minder weerde en 

aldus behandeld.
Aan het onderwijs der Vlamingen en aan 

hunne opvoeding, wordt er veel min zorg be

steed, dan aan het onderwijs der walen.

I N G E Z O N D E N E  S T U K K E N

Van tijd tot tijd wordt er van uw blad ge

bruik gemaakt, om eenen stadsoverheid recht

matige klachten te onderwerpen. En ik meen 

te voldoen aan. den wensch van alle Abeelenaren, 

met den herstel der Electrieke verlichting voor 

hunnen wijk te vragen
Vóór den oorlog, was de kalsijde Iseghem- 

Rousselare tot aan den Abeele-molen, dooi 

elektrieke lampen verlicht. Nu is het pikdor ker.

In alle de huizen had men elektrieke leiding 

doen leggen; quinquets of petrollainpen zijn 

weg, en nu heeft men niets meer m licht te 

maken. En de winter is nakend.

Zou de stadsoverheid niets kunnen doen voor 
ons ? ______________ ABKELENAAK.

K o l e n  &  B o u w s t o f f e n

JOSEPH SEYNAEVE
K o r t r i j k s t r a a t  6 4 ,  I S E G H E M

Bureel alle werkdagen open 
lederen Donderdag, Vrijdag, Zaterdag,

kan men mij p e rs o o n l i jk  vinden ; de ^,.ic*er^ 
dagen dat ik op reis ben is altijd iemand die mij 

vervangt.



ta w i'w i lil»

ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
fverboden nadruk) — 25e vervolg

Vervoig van zondag 25  April 1915. j Defoort en zijne zuster Marie, die allen ge- 

Van de 123 automobiels die langs de vaart j zamentlijk in eene plaats verbleven, aan de 

« gestald » zijn, zyn er 1 2 1  standvastig in j brouwerij palende.

werking om de gekwetsten af te halen De 
twee die blijven staan zijn gebroken en 

onbruikbaar.

In den namiddag, tusschen 2 en 6 ure, 

rollen vijf treinen van het Roode Kruis voorbij 

in de richting van Ingelmunster.

Die treinen bestaan gezamentlijk uit 1-50 

wagons. Zoo wij schatten dat iedere wagon 

30 gekwetsten vervoert, dan komen wij tot 

een totaal van 4500 gekwetsten die in 4 uren 

tijd langs hier per ijzeren weg voorbij rijden.
M aa nd ag  2 6  A p r i i  1915  

Gisteren schreef ik dat men in de laatste 

dagen niet meer had hooren schieten. Hebben 
de soldaten dat, gewaar geworden?

Om middernacht ging men er erg op los 

Nooit dreunden de kanons zoo geweldig, nooit 

werden de knallen der mitrailleuzen en 

geweeren zoo klaar waargenomen. Alle men

schen waren eenparig van gevoelen dat men 

nooit zoo dicht van onze stad geschoten had. 

Ook is men in veel huizen opgestaan om 

zich tegen alle mogelyke gebeurtenissen gereed 

te houden.

Dat was bijzonderlijk het geval te lande.
t  ' » ., j

—° —

Gansch den nacht ook schudden en daverden 

de huizen bij het snel voorbijvliegen der zwaar 

geladen automobiels

—o—

Ten allen kante in den binnen der stad 

komen duitschers de woningen binnen Zy zijn 

gelast een onderzoek te doen over het water.

Zij komen zien waar de potnpe staat, waar 

de pompeput gelegen is, hoe groot hy is' 

en hoe diep, hoever afgelegen van den aalput. 

Zij onderzoeken de waterleidingen, langs waar 

die loopen, waar zij uitkomen;

In een woord, zij doen een onderzoek dat 

in de bevoegdheid eener Gezondheids-Com 
missie valt .

Bij het verlaten der woningen wordt het 

nummer van het bezochte huis in witte verf 

op den lijst der deur geschilderd 

—°— .
Een dertigtal gekwetsten, te voet naar 

hier gekomen, bieden zich in den voormiddag 

in de kommandantur aan. Zij worden naar
dé' statie geleid.

* w ' ....... -*— nrrmgvruue, en ge
boren in de jaren 1894-95 en 96, vérgaderen 

om 2  ure op de Groote Markt. De naamaf roeping- 

heeft plaats en allen mogen huiswaarts keeren 

Eene nieuwe bijeenkomst zal plaats hebben 
op zaterdag en acht dagen.

—o—

“Vier gesneuvelde duitschers werden op het 
gewone uur begraven.

. . . —o—
Korts na drie uren, staan vele inwoners 

eene vliegmachien^ gade te slaan die van uit 

den Zuid-westén opdaagt, en zeer leeg over 

de huizen der stad zweeft, Zonder den minsten 

twijfel heeft men met een duitsch vliegtuig 

■ te doen, want welke andere zoude stout genoeg 

zijn om zoo dicht van den grond te vliegen.

Maar plots hoort men een schrikkelijke slag, 

onmiddelyk door een andere gevolgd. Gansch 
de stad davert.

De menschen beseffen onmiddelijk dat er iets 

ongewoons gebeurt en vluchten in de kelders.

— ■«. t Zyn bommen ! 't Zijn bommen ! » dat 

zegt eenieder en met angst vraagt men zich 
af wat er voorgevallen is.

Na eenige minuten komen de menschen op 
straat. Met de vrees op het lijf vraagt men 

nieuwsgierig wat er is Voorgevallen. Men weet 
het weldra, twee bommen zijn aan de statie 
gevallen.

De eerste viel tusschen de riggels van den 
trein, dicht bij statie, recht op den koornmarkt.

De ontploffing was geweldig, doch richtte 
aan het spoor geene schade aan.

Roode kruisers, die daar stonden met 

gekwetsten die met den aangekondigden trein 

moesten vertrekken, werden ten gronde ge
slingerd.

In het statie gebouw, bevond zich de heer 

Constant bits, m gesprek met eenen bediende. 

Beidé vlogen ten gronde Of er dooden en 

gekwetsten waren, weten wij niet.

Maar op liet statieplein was er veel schade 

Ter herberg « de Spoorhalle » waren tal van 

ruiten gebroken. In « ’t, PaviHoen » bij Flor. 

Devos, waren 88 ruiten in stukken. Verder 

in de Wulvenstraat, bij den Heer Bral-Donego, 

in zij ij magazijn, bij.de heeren Quaeghebeur 

en Morel, waren ook vele vensters kapot 

De tweede bom viel m de brouwerij van 

den heer Vandromme, in de Brugstraat?

Hoe daar geen menschen het leven verloren, 

is onverstaanbaar. Mevrouw Vandromme was 

bezig nifct hare kinderen aan te kleeden om 

ten wandeling te doen met den heer Ernest

Met een helsch gedruisch viel de bom op 

enkele meters afstand van deze personen 

Eene stikkende poedemuk vervulde onmid

delijk het huis, en de be woners vluchtten in 

allerhaast den kelder in,

De schade aan de brouwerij aangebracht is 

zeer groot. Het dak werd grooten deele ver 

nield. Zware balken waren doorgebroken, het 

brouwersmateriaal onbruikbaar gemaakt.

Dezelfde vliegmachien vloog dan naar Ingel

munster, wierp daar eene bom, die recht 

over de statie op de katsijde ontplofte. De 

weduwe Prosper Vanwynsberghe en hare 

dichter Hélène, die zich in hun huis bevonden, 

werden beiden gekwetst. Ruïtgn vlogen in 

stukken, vensterramen zelf werden medege 

rukt.

De vliegmachien vloog verder op en wierp 

bommen aan de herberg “ de Vlasbloem » 

langs de Brugsche kalsyde gelegen, en dan 

verder nog in Kort,rijk,

Roud 4 1/ 2  ure, toonde zich eetie tweede 

engelsche vliegmachien boven stad, en om 

6 ure, komt er eene derde. Deze had niet het 

minste goed in ’t zin Lang bleef zij boven 

Ingelmunster hangen, en wierp daar nog 

verschillige bommen. Traagzaam kwam zij 

langs hier over, bleef lang hangen tusschen 

Ingelmunster en Iseghem. Intusschen werd 

zij langs alle kanten beschoten. Gedurende 

meer dan 10 minuten schoten alle de soldaten 

alhier verblijvende naar het vliegtuig, ’t Was 

standvastig pit! poef! paf! uit alle straten en 

hoejten van stad,

Eindelyk ïloeg de vliegmachien den Zuid 

westen ui en verdween.

Is het om ons verschot in te spoelen ? Is 

het, om de gebeurtenissen tot in de minste 

omstandigheden te kunnen verhalen en bespre 

ken? Wie weet het! Maar voor de eerste 

maal mogen de herbergen tot 9 ure ’s avond 

openblijven.
Din&dag 2 7  A p r i i  1915

Onder de menschen die uit Boesinghe naar 

hier zijn overgekomen zijn er verschillige 

die van alle geldmiddels ontbloot zijn. Hier 

en daar geherbergd, bij onbegoede lieden 
1-rtrrri- geert orftiëR Ex. wordt 

gegeven worden en dat zij in vreemde stad 

om verblijf en onderstand zuilen moeten 
zoeken.

De Heer Georges Van Wtberghe, bewogen 
door het lijden en den nood dier ongelukkige 

menschen, zendt eene inschrijvingslyst rond 

en smeekt de hulp in zijner stadsgenooten, 

om de lieden van Boesinghe te ondersteunen.

—o—

Het Gildenhuis, dat reeds zoovele verschil

lige dingen gediend heeft, gaat wederom eene 
nieuwe bestemming vinden

Het « Soldatenheim » gaat Verhuizen naar 

de zaai van « Flandria » in ’t Gildenhuis 
wordt in de eerste dagen 

« Lazaret »

Onze timmermans hebben 
200 bedden gereed te maken.

herschapen in 

last ontvangen

Zes gestorven 

begraven

—o—

duitschers, worden heden

Fr. Descheemaeker-Dubaere, landbouwer aan 

den Mentenhoek, ontvangt in den namiddag 

het bezoek van eenige duitschers. Zij eischen 

strooi Descheemaeker doet opmerken dat hij 

maar weinig strooi meer bezit dat hij er 

voor zijn zei ven noodig heeft, doch te vergeefs. 

Seffens begint men het strooi op eenen wagen 
te laden

Doch nauwelijks hebben zrj dat werk 

begonnen of zij ontdekken éen oud beroest 
geweer

Onmiddelijk wordt Descheemaeker aange

houden en naar de Kommandantur geleiti

—o—

Vier Engelsche en een Fransche krijgsge

vangen worden naar hier overgebracht Bij 

het dalen van den avond, ontvlucht de Fransch ’ 

man uit de statie waar hij gevangen zit. 

Hij geraakt ruet ver. Op den Koornmarkt 

wordt hij aangehouden en aan strengere 

waakzaamheid toevertrouwd.

—o—

Op den « dam » van het Kasteel schildert 
men een groot r od kruis.

W oensdag  2 3  A p r i i  1915 ,
— «Voor twaalf minuten te laat t huis t,e 

komen! Moet men zindelijk zijn! „ Dat zei 

Valère Driesens gisteren avond, toen twee 

landstormers , hem naar de kommandantur 

vergezelden en hem daar opsloten om er den 

nacht over té bréngen

—o—

Fr. Descheemaeker mag van geluk spreken. 

Ten 11 1/2 ure, dezen voormiddag, is hy op 

vrije voeten. Zijne vrouw en kinderen die 

va.n ver hem zien naar huis terugkeeren, 

loopen hem te gemoet en schreien en weenen 

van vreugde en van blijdschap.

-o—

Louis Gryspeert, zoon van Adolf, komt met, 

eenige vrienden door de stad gewandeld. 

Gansch onvrijwillig, botst hij op het gaanpad 

tegen eenen duitschen officier. Deze roept, 

onmiddelijk twee soldaten die daar voorbij

stappen, en Louis Gryspeert wordt naar de 

kommandantur geleld waar men hem den tijd 

geeft om te overw'egen, dat men langs de 

straat wel vooruit moet zien en tegen niemand 

loópen. Na 24 uren opsluiting wordt hij los

gelaten.

D on de rda g  2 9  A p r i i  1 9 1 5 ,

Aan wien behoort de « lange vette >j ?

Dat gewichtig vraagstuk staat, aan ’t, order 

van den dag en wordt druk besproken, ln 

vele huizen, waar sedert lang een vrede

lievende omgang bestond, al was het maar 

in den schijn tusschen de duitschers en 

lseghemnaren, is thans de toestand erg gespan

nen, de gemoederen zijn opgehitst, en een 

oorlog dreigt uit le breken.

Aan wien behoort de “ lange vette »?

De duitschers eischen die op als hunnen 

eigendom. ’t, Is ons strooi dat wij in de peerde- 

- stallen bestellen, ’t zijn onze peerden die op 

: dat strooi trappelen, liggen, slapen De mest 

komt ons t,oe.

Doch de herbergiers houden \an hunnen 

kant hardnekkig staande dat de mest hun 

moet toekomen. “ Wij moeten, zeggen zij, de 

peerdestallen huren Wij pachten die gebou

wen om er geld aan te winnen. Voor het, 

gebruik dezer stallen geven de duitschers ons 

niets. Daarbij wij moeten den elektriek ook 

voor nieten geven, en gedurende den winter 

werd veel licht verbrand en door ons betaald 

’t Is maar recht en billijk dat de lange vette 

ons wórdt afgestaan, als eene kleine vergoe

ding voor onze kosten »,
Wie het geding zal winnen, leert ons onge 

twyfeld de toekomst.

Voor den oogenblik ziet men in vele 

herbergen leelijk kijken, muiken, muilen 

van“ Dloe?fig^fèv^efi%nropris hooreri treken

De eigenaars van peerden onderstaan heden 

eene verrassing die niet al te aangenaam is. 

Door de politie bedienden wórden zij verwit

tigd, dat op zaterdag aanstaande, ten '2  ure 

’s namiddags, hunne peerden zich op de Groote 
Markt moeten bevinden.

—o—

Theophiel Leynseele, herbergier in St Arnol- 

dus, verschijnt voor het duitsch gerecht. 

Er is hem ten laste gelegd dat hij ’s avonds 
te laat op .straat bevonden werd, en dat hij 

zekere haastige woorden had gericht tot de 
duitsehe soldaten die hem in foute gevonden 

hadden Dochter Leynseele is insgelijks opge
roepen ,

Theophiel wordt gestraft met zestien dagen 

gevang, en zijn meisje met drie dagen.

De gezusters Maddens, uit, den Molenweg 

doen een emdeken wegs uitgeleide aan eene 

vriendin die zich naar Thielt begeeft Zij zijn 

van geen pasport voorzien, daar men, zeggen 

zij,, maar weinig op het vrouwvolk iet dat 

voorbij stapt Doch het valt, anders uit Zij 

worden naar de kommandantur geleid, en daa 

opgehouden Gelukkiglijk nogthans is die 
opsluiting van korten duur, en reeds in den 

namiddag zelf, mogen zij naar Iseghem terug 
keeren.

—o—
Hangt te lezen :

Monstering van Paarden

De Burgemeester, op bevel van den heer Com 
man dan t.

Brengt ter kennis van de belanghebbenden 
dat eene monstering van al de paarden plaats 
zal hebben op zaterdag 1 Mei, ten 3 ure ’s na
middags (Duitsehe uur) op den Qrooten Markt.

Al de paarden, zich in Iseghem bevindende, 
moeten er gebracht worden 

De paardsn moeten eenen halster met twee 
koorden of eenen teugel met toornen dragen, 

iseghem, 29 April 1915.

EUG. CARPENTJER. 

V r i jd a g  3 0  A p r i l  191S 

In ’t Gildenhuis is men neerstig aan ’t werk, 

Groote fournoizen woorden ingemetst. “ Stevig 

en deugdelijk werk, dat aan eenen langen 

duur kan wederstaan! » is het hevel aan de 
metsers gegeven.

(Wordt voortgezet).

Gevaarten en Avonturen
Vijfde Vervoig — Verboden Na dn

Le M ir o ip

Het was echter maar uiterlijk dat we 

zoo stout toonden , innerlijk klopte hi 

’t Geroep en getier van «Zweinhund», ] 

andere beschaafde (?) uitdrukkingen van <j 

Kultuurvolksken hadden geen indruk op o( 

maar hun achtervolgende wantrouwige bli 

ken schenen ons verraderlijk We waren ni 

bedrogen ! Nauwelyks waren wje de scha 

straat, ten einde, aan den draai van den ste 

weg gekomen, of Robert die twee stapj 

zijdelings van mij gaat, bemerkt twee « gro< 

duivels ». Ze staan achter de jasmijnestruik 

die over de straat hangen,

Gendarmeren !... fluistert hjj mij toe. Zon< 

verder uitleg te vragen loer ik j^ok v™ 

zichtig van onder de klep mijner klak] 

bemerkte eveneens de twee gendarmen] 

een tiental meters van ons. Ze stonden d; 

met den velo aan de hand,

Laat ons hier dat huis binnengaan ! vrl 

ik stil aan Roberl.

Ik ben de eerste om het ijzeren poon 

van hel voorhoveken te openen en de dc 

van den winkel open te steken.

We trekken op het gemak binnen als t« 

koopers.

Eene oude vrouw kwam voor. Volgens 

hoorde was het de meid want mynheei 

madame waren naar de kerk.

“ Vrouwken, hebt, ge hier niets te verkoop* 

vroeg ik haar, en in den zelfden adem int 

pelde ik seffens: we zijn van hier niet] 

staan zonder pas; ’t dunkt me dat de gi 

darmen daar staan aan het hoeksken. i  

Mijne ^woorden waren m g niet koud. d 

hoor ik reeds het ijzeren poort jen we 

openen. Ik moest het. geen tweemaal gei 

worden, er is daar een, om de keuken 

t,e vliegen gevolgd van R« bert. Zonder ic 

uit te kennen van het huis vluchten wij d 

de achterdeur den hof van het huis in En 

had ik een duitsch bemerkt in de keul 

die aan de stoof stond met eene pan in 

hand. Wat hij braden wilde heb ik hem 

gevraagd Al waren . nze beenen moe 

den langen weg dien we reeds afgei 

hadden, de hooge haag die den hof omzoo| 

belette ons niet om als twee katten er d 

te springen. Maar een der duitsehe gem 

men deed hetzelfde en zat ons kort op 

hielen.

Ons verdedigen met de revolvers in
'~*w'  I-' n w , v  p n  jsfow<

Het was ons blootstellen aan eene zei 

dood en daarom rekenden wij op onze beei 

De rapporten moesten kost wat kost ] 

dwijnen. Het kooren beschutte ons eenigs 
tegen de drie eerste kogels die den dui 

ons naar het hoofd zond. We hadden re 

een vijftigtal meters veld gewonnen op on 

achtervolger, ik -liep voort de aandacht 

den gendarm op mij trekkende om Rot 
de gelegenheid te geven in een dro 

gracht te springen en de rapporten in 

grond te steken Dit laatste was gebeurd 

den tyd van hem te laten vallen, het paks 

met aarde te overdekken op den zoom 

beek, recht te springen en verder te loei 

Onze voorsprong op den knul belette i 

dat deze maar immer schoot en zoo zt 

hij ons nog vier kogels weike wy boven: 

hoofd hoorden wegzoeven. En ais ha 

vluchtten wy over landen en beken door e« 

hofstede en kwamen zoo zonder te 

terug op den steenweg.

Zonder dralen vervolgen w y onzen k<i 

en loopen in eene tweede hotstede aan 

overkant van den weg.

Hier kon Robert niet verder meer en 

viel bijna ademloos in het gras van 

boomgaard. Ik vond nog den tyd om ach 

de schuur weg te springen om op een wei 

ken t,e recht te komen. Ik ontlastte my ga 

van een pakje met kaarten en portretten 

my hinderden in het loopen. Dan draaid< 

mstinktmatig het hoofd om en zag op t« 

nieters achter my den tweeden gendarm 

juist, aanlegde om op my te schieten en 
bleef staan.

Öndertusschen was de eerste gendarm 

Robert gekomen en zoo stonden wy daar 

tegenover een vyand zonder ons te mog 

verdedigen. Ik stond daar nog met ui 

revolver en zocht hem weg te krijgen. I

(Wordt voortgezet.

G eseh i& dw riis  van  r e n  P a p g y a a

’t Was binst de duitsehe bezetting, te Lui 

Eene dame uit de stad had een papegaai, ei 

pracht van een vogel, die klappen kon alb ei 
advokaat van slechte zaken.

Op zekeren dag viel er een troepje duitsd 

policiemannen het huis binnen en een hunn 

maakte zich meester van de kooi, waarin 

advokaat... de papegaai wil ik zeggen, b< 

was een stukje suiker, eene weelde voor

a e>|l



n

,'aJn

‘Te 1  
hi 

», I 
y ii (

1 ' I 
- hll

-11 ni

Iio

i sM

la pp
ë ro< 

i iiikl

Z> .n( I 

vq

j

i' n j 

11

' ra 

i,,. rtj 

r- d l

I' tü

i.-.-r

.... .|i< 

i m< 

iii f t  

I.' g

u i . dl 

WH

«e« 
i k i '11 
■i' in 

l' tl d 
Rn 

keu!

i in

- hl | ' 

n >e I 

iijjel 

i/:. ii>1 

!-r fl 

;:^n( 

opj

iii vj 

. ' « h

zei 

been 

.st 1 

riigsi

u UI

ii n 

j. on 

: lit

Rol 

. J ro 

m  i | 

i unl 

-iKsl 

.lil 

i i. >D r
te 
. i
* cfi

na
jr  e<

we]

ka 

)ii <

tfi 

n < 

:iuh 

"  'H
i «■« I
i.'u (

> i.ie

> t» i
nu d t.

en I

[ lil | I;

a re  |

lilOgl

ui

i

c!J

aa i

Ï.S*

tijd, te veroberen. Op de vragen der dame werd 

er geantwoord dat de vogel beticht was geroepen 

te hebben : «Mort aux Boches! » wat in goed 

vlaamsch beduidt: Ter dood de Duitschers!»

De eigenaarster hieid bij hoog en laag staan 

aat de beschuldiging valsch was, ’t kon met 

baten. De klapzieke geluimde werd meêgedaan 

naar de kommandatuur en de dame kreeg verlof 

hem tweemaal per dag eten te brengen. Zuiks 

mocht echter maar geschieden in bijwezen van 

een duitsch onder-officier want de betichte van 

hoogverraad was in ’t geheim opgesloten.

De oorlogsrechter onderzocht het proces van 

meester-papegaai. Dezes eigenaarster bracht ter 

zijner verdediging in dat het arme dier niet bij 

machte was eene «B» uit te spreken; dus kon 

hij het woord «Boche» onmogelijk uitgebracht 

hebben.

Nu werd er een onderzoek ingesteld dat niet 

minder dan eene maand tijd vroeg. De verkla

ringen der eigenaarster werden echt bevonden 

en ei werd een bevel tot niet- vervolging van 

den gevleugelden betichte at'geleverd. De kerel 

kwarn er bijgevolg goed vanat. Neemt nu eens 

dat de betichting goed en wel bewezen waie, 

wat zou er dan wel met den misdadiger geschied 

zijn? Zou men hem gefusiljeerd, tot levenslangen 

dwangarbeid of tot vestingstraf veroordeeld 

hebben ? Ofwel zou zijne meesteres voor hem 

hebben moeten boeten ? Het laatste is het waar- 

1 hijnlijkste.

Neen maar, als men ziet welke onzinnige 

beuzelarijen de Duitschers ernstig opnemen 

konden, zal het geen kwaad spreken zijn als 

men beweert dat menigeen onder die stroef 

uitziende kerels van lotie gestikt is.

Wie doet er iels voor den 

Middenstander 1
Tusschen al de droevige ervaringen en het 

oorlogswee, die den middenstand en den kleinen 

handelaar gedurende deze vijf rampvolle jaren 

achtervolgens hielpen ter neer drukken, treedt 

ongetwijfeld heden de zoo brandende kwestie 

van den hoogen geeischten intrest op het 

voorplan.

Onlangs is er in de Kamers sprake geweest 

die kwestie van den intrest op de verloopen 

schulden gedurende de vijf oorlogsjaren te her

zien, en dezen door een wetsontwerp op een 

meer redelijke wijze opnieuw te bepalen.

Minister Delacroix verklaarde toen dat het 

hem gelukt was, het akkoord van verschillende 

groote banken hieromtrent in te winnen, die 

iich hadden bereid verklaard den intrest slechts 

op 3 1/2 p. c. te stellen en in rekening te 
nrengen. Dit nieuws was vooral verheugend 

voor het groot getal kleine handelaars, voor 

de neringdoeners, die stilaan hunnen handel 

of hunne nijverheid hadden moeten stilleggen, 

de inkomsten geleidelijk zien verminderen tot 

dat zij zich eindelijk gedwongen zagen tot 

geldleeningen over te gaan en rechts en links 

schulden te maken.

Het was dan ook met eene niet geringe 

verbazing dat kort nadien in de dagbladen een 

bericht verscheen, die al de blijdschap als met 

een stortbad van koud water moest teniet doen, 

en die vaststelde als zou deze maatregel der 

vermindering van den te vorderen intrest slechts 

zijne toepassing vinden voor diegenen die hun 

bedrijf hadden moeten stilleggen en die, wei te 

verstaan, den geheelen duur van den oorlog 

in het bezette land hadden doorgebracht. Van 

al die anderen werd er bijgevoegd, kon er 

hoegenaamd geen sprake zijn, want het was 

niet te betwijfelen of deze hadden in het bui

tenland ruimschoots geld kunnen verdienen en 

zich uit den slag trekken.

Zooals men ziet, k mt het erop aan, als zou 

de bewuste belofte van Minister Delacroix slechts 

een uitzonderingsmaatregel voor enkelen worden, 

want reeds te voren werd er aangenomen, dat 

al diegenen die in den vreemde verbleven, daar 

de middelen hadden gevonden om massas geld 

te verdienen.

iedereen toch, die een weinig op de hoogte 

van de toestanden is, of die heeft omgegaan

> met lieden die naar het buitenland trokken, 

weet zeer goed dat de groote hoop daar zijne 

spaarpenningen heeft moeten verteeren. Velen

zijn nog armer terruggekeerd dan ze vertrokken 

waren, en hebben weinig of niets van have en 

goed teruggevonden.

Het is daarom niet meer dan billijk dat de 

vermindering van den gevorderden intrest op

3 of 3 1/2 gebracht een algemeene maatregel 

wordt op eenige uitzonderingen na, en dat 

dergelijke maatregel ten spoedigste door een 

wetsontwerp wordt vastgesteld.

Om een weinig verder over deze kwestie 

van intrest uit te weiden, laat ons eens inzien 

op welke manier het rato van den intrest door 

de banken wordt toegepast. Wanneer het er 

op aan komt, intrest op kredietrekeningen te 

vergoeden, beweerden banken slechts 1 1 /2 , ja, 

1 O/o (in enkele gevallen zelfs geen) te kunnen 

vergleden, doch in het tegenovergestelde geval, 

als liet saldo op de debet zijde sloot, ging het 

er heel anders toe en sommige banken vonden 

niet het minste bezwaar hunne ongelukkige

schuldenaars met 6 1/2 ja zelfs 7 O/o te belasten.

In het eerste geval wordt beweerd dat er 

geen gebruik voor het geld was en dus onmo

gelijk een hoogeren intrest te verleenen, en in 

het tweede geval hield men staan dat, daar het 
geld schaarsch was, dit dan ook duur moet 

worden betaald.

De bewering als zou er geen gebruik zijn 

geweest voor contant geld, schijnt dan ook 

wei onaannemelijk, daar de bankiers zeker de 

gelegenheid hadden het beschikbaar geld op 

provincie- of gemeenteleeningen om te zetten, 

tegen 5 1, 2 en zelfs 6 0 o, en daarom ook had

den zij, naar ons inzien wel 3 of 3 1/2 kunnen 

uitkeeren op kredietrekeningen.

Hierop zou kunnen worden geantwoord dat 

men vrij was het krediet saldo te ontvangen, 

maar ook dit kan niet bestaan, want volgens 

een Belgisch Besluit, mochten de banken die 

uitkeering ook desnoods wettelijk weigeren, omdat 

slechts bij hen wekelijks kleine sommen kon 

innen en dan nog slechts om loonen te betalen.

Om de zaak nog beter toe te lichten, zullen 

wi] een geval aanhalen. Een handelsfirma 

wenschte eenen wissel te hetalen met haar in 

bank bestaande geld, waarover zij nog beschikte. 

Zij kon den wissel niet vinden en moest dus 

wachten tot de internationale briefwisseling 

heropend was. Nu moet de firma 5 1/2 0/0 intrest 

betalen, al ontving zij slechts 1 1/2  0 ,0  op het 

geld dat zij beschikbaar had ter aflossing van 

dezen wissel.

Is zulken toestand voor den handel aannemelijk 

en nog houdbaar? Wij gelooven het niet. Er 

bestaat hier volkomen miskenning van recht en 

en billijkheid! *
Waarom wordt door eene wel niet vastgesteld 

dat de intrest voor debet-rekeningen gedurende 

den oorlog niet hooger dan 3 1/2p. h. zijn? 

Zulks verleent den schuldeischer nog een over

schot van 2  0/0 d. w. z. tusschen 1 1/2 p. h. op 

debeit, die ouk voldoende is, daar dit verschil 

juist dit is van vredestijd en er geen mensche- 

lijke rede bestaat om schuldeischers nog groote 

winsten te doen maken ten nadeele van den 

reeds zoo beproefden middenstand.

Blijven wij nu een oogenblik stilstaan bij de 

eischen van allerhande aard, die de werkman 

sedert eenigen tijd heeft ingevoerd, aangaande 

de voorwaarden van zijnen arbeid. Aan alle 

deze voorwaarden werd geredelijk toegegeven 

en nu rijst de vraag op, waarom de midden

stand en de handelaars in hunne dierbaarste 

belangen getroffen, ook niet hunne stem zouden 

vèrheffen en op hunne beurt hunne eischen 

zouden inbrengen.

Zal er dan eindelijk toch geen enkele afge

vaardigde gevonden worden die de belangen 

van het algemeen wil verdedigen, en ook van 

die burgerij welke tot op dezen oogenblik 

alleen schijnt bestemd te zijn om altijd zwaardere 

belastingen te betalen en in alie mate het 

gewicht van eenen altijd zwaarderen levens

standaard alleen te dragen?

En, om te eindigen als een laatste bewijs 

hoe gegrond onze klachten zijn, tegen den 

hoogen intrest die in rekening wordt gebracht 

geldt hier dat de regeering geen intrest toestaat 

van den beloopen intrest op de verschuldigde 

huur geheel is uitgesloten.

Indien dus de regeering zelve geen intrest 

toekent, zij die ais voorbeeld zou moeten dienen 

en als basis van alle wetteiijke verhandelingen, 

waarom dan toch wordt deze intrest van den 

beproefden middenstander onverbiddelijk geëischt, 

hij die zijne spaarpenningen heeft moeten opdoen 

om het einde van den oorlog af te wachten en 

ook uit vaderlandsliefde zijn bedrijf en handel 

heeft moeten stilleggen.

Wie zal helpen onze billijke eischen te doen 

verwezentlijken?

at doen onze Ministers°/

Er is geen dag in de week of ons Staatsblad, 

anders gezeid : & Moniteur Beige », staat vol 

namen van gedekoreerden ; en de brave burgers 

die zien hoe onze twaalf ministers er op uit 

zijn lintjes, medalies en eerekruisen aan hun 

personeel uit te deelen, moeten wel zeggen dat 

men nuttiger werk zou kunnen verrichten in 

de ministeries, dat het daartoe gebruikt per

soneel zeer groot moet zijn in getal en veel 

geld moet kosten. Zelfs, socialisten, zooals 

ministers Anseele en Vandervelde, brengen 

hunnen tijd door, met hunne talrijke ambtenaren 

te vergulden en te verzilveren, omdat zij 25 

of 35 jaren dienst tellen. En alzoo ziet men 

de straten vol loopen van gekruiste!

Men zou waarlijk zeggen dat wij zwemmen 

in eene zee van overvloed, en er is geen geld 

om onze soldaten te betalen; ook niet oude 

beambten aan wie de staat vijf jaai wedde 

schuldig is !

Dat minister Delacroix eerst de staatsschul

den betaalt, en dan zullen wij zien of er nog 

iets in de kas is. Maar de kiezing nadert, en 

iedereen vraagt zijn deel van de suikertaart.

Men had ons veel duitsche miljoenen beloofd, 

maar woorden zijn geen oorden. Overal vindt 

men duitsche koopwaar, die ons toekomt lang?. 

Holland voor rekening van Engelschen, die er 

meer dan 30 t. h. bij winnen

Een mijner vrienden betaalde alzoo 25 t. h. 

meer dan indien hij rechtstreeks in Duitschland 
besteld had.

Alzoo worden wij door onze vrienden 

behandeld.

Men moet trouwens niet uit het oog verliezen 

dat de duitschers voor een derde hun kapitalen 

in Engeland geplaatst hebben en dat, in dit 

land, ten minste een fabrikant op drie van 

duitschen oorsprong is.

— En wat doet onze Regeering ? Niets!

W E D E R K O M S T  !
Bij het wederkomen van het leger, aan onzen zoon 

aangeboden :

Het leven was zoo somber, droef!
’t Was klagen en ‘t was zuchten,

En ’t hert van pijn en smert doorboord 
Wij moesten, moesten vluchten 

“ Vaarwel „ werd aan het huis gezeid 
Waar wij ‘gelukkig waren,

Vol angst en vreeze zijn wij naar 
Het vreemde strand gevaren.

Helaas ! daar mochten wij niet lang 
Gelukkig samen blijven 

’t Bevel kwam toe ! Wij zagen u 
Naar ’t bloedig slagveld drijven.

En menig maanden zijt gij daar 
In ramp en wee gebleven 

Bereid uw laatsten druppel bloed 
Aan God en land te geven

Wat hebben wij in ’t diepst van ’t hert 
Toch bittervol geleden !

En wat al stonden hebben wij 
Voor ii geweend, gebeden 

“ O Heere, wat gij doet is wel!
Maar mocht hij wederkomen 

Wat tranen van geluk, gaan langs 
Ons oudren wangen stroomen.

Hourrah I nu zijl gl] weer bij ons.
Bij vader en bij moeder,

Bij zusters die ti geerne zien 
En bij uw iiefsten broeder 

En samen danken wij den Heer 
In blijde jubelkreten.

Nu leven wij in vreugd genot,
Ons leed is thans vergeten !

De duitsche viggens
W ij hebben reeds gemeld dat onze soldaten, 

die uit. Duitschland in verlof komen, zonder

linge geschenken, namelijk viggens en jonge 

varkskens meebrengen. Dat wordt een invoer 

op groote schaal, derwijze dat het spoor weg

bestuur voor het vervoer der viggens een 

bijzonderen wagon aan den trein uit Keulen 

heeft moeten haken Dinsdag morgen is er 

een dergelijke trein in de Noordstatie te 

Brussel, aangekomen. Heel de trein krioelde 
van soldaten en viggens en ’t was een geknor 

en geronk als op eene verkensmarkt. De 

viggens zijn “ ingepakt „ in kisten, voorzien 

van luchtgaten, speciaal getimmerd voor dit 

vervoer Benevens viggens brengen onze 

soldaten nog mede: rijwielen, motocyclelten, 

stoven, verlakt keukengerief. enz.

Deze trafiek neemt steeds grootere uitbrei

ding. Onze soldaten maken van de minder

waarde van den duitschen mark — men heeft 

drie marken voor een belgischen frank — 

gebruik om in duitschland hunne aankoopen 

te doen.

- SPORT -
W I E L R I J D E N

Uitslag der Veiokoersen van Maandag

8  September

/wijk Achter de Kerk)
Kerste koers voor aile beginnelingen 50 Km. — i5 

vertrekkers : i Nys Rumbeke, 2 Gaeremyn Oost-Roo- 
sebeke, 3 Devaele Kortrijk, 4 Vuylsteke Kortrijk, 
5 Dujardin Zwevezeele, 6 Vanlerberghe Lichtervelde.

Eerste en tweede premie gewonnen door Gaeremyn 
Oost-Roosebeke.

Tweede koers voor aile rijders zonder iicense 30 km.
— 11 vertrekkers : 1 Dekeyser Thourout,. 2 Deseranno 
Eeghem, 3 Bostoen Rumbeke, 4 Clibaut Waerdamme,
5 Deiraye Remi Rumbeke.

Eerste premie Clibaut Waerdamme, tweede premie 
L/esérranna Eeghem.

Derde koers voor iseghemsche en Emelghemsche 
beginnelingen met ol zonder licence. — 15 vertrekkers.

1 Van Eenis Emelghem, 2. Windels Cyr. Iseghem,
3 Bourgeois Emelghem, 4 Dufoer Gerard Iseghem, 5 
Heldenbergh Fr. Emelghem, 6 Dejonekbeere Georges 
Emelghem, 7 Windeis Michel Emelghem

-  DUIVEN -
ISEGHEM. Uitslag der prysvlucbt uit QUÉVI van

zondag 7 September bij Jos. Verha^jhe met 34 jonge d.

Ameye Emelghem 101 Reynaert Emelghem 11
Decoene Iseghem 24 Demeurisse Iseghem 7
Decoene » 50 Ameye Emelghem 2
Bollauw 15 Verscheure » 2
Verhaegbe 15 Vertinde 'Cachtem

QUÉVI met 27 oude duiven.

Ameye Emeighem 121 Verhaeghe » 19
» » 27 Demeurisse » 2

Decoene iseghem 22 Verlinde Cachtem
» » 15 Windeis Iseghem 43

Bollauw Iseghem 11

Iseghem.
Op Zondag 14 September 1919 ten 10  ure 

’s voormiddags bij den Heei jos. Strobbe, Hotel 
Royal, rechtover de statie. — Openbare ver
kooping van 30  goede reisduiven, zijnde 
bijna gansch het hok van M Ern. Respen, 
Haekendover.

kassen : Weghe, Lier ; Verhaegen, Contich ; 
Janssens, Brussel. Deze liefhebber heeft in 1914 
honderd negen en dertig prijzen gewonnen.— 
De duiven zullen tentoongesteld worden vanaf 
’s morgens 7 ure. De onkosten van verkoop 
zijn ten laste van den kooper. Uiteist goede 
gelegenheid voor liefhebbers die zich willen 
inspannen. — Men zegge het voort.

De Ve rze n d in g en  In F r a n k r i j k )
’t Is dus bepaald ! Al de ioslatingen van Belgische 

duiven op den Franschen bodem zyn verboden. Dit 
besluit was te verwachten, daar het verzet algemeen 
werd, daar de protesten in de pers tegen de uitzon
deringsmaatregelen met eeue buitengewone kracht
dadigheid werden aangsvoerd en tevens ons terdege 
met volle recht en gegronde reden werden gestaafd 
en geklemd. Het gaai ten andere niat op, dat zekere per
sonen de toelating krijgen de duiven te lossen in Frank
rijk als aan andere lieden, even achtbaar en onberispelijk 
van levenswijze, verbod wordt opgelegd. Het stelsel 
van twee maten en twee gewichten is uitgeleefd 
omdat het veroordeeld is, daar zijne gevolgen altijd 
en overal noodlottige uitslagen hebben opgeleverd.

,Dus voor het loopende jaar mogen wil een kruisken 
niaken over dé prijskampen in Frankrijk. Hop' wij 
dat te beginnen van 1920 de Fransche Regeering in 
gemeen overleg met. het bestuur van den Belgischen 
Duivenliefhebbersbond niet alleen hare heerlijke pleinen 
te onzer beschikking zal stellen om onze duiven los 
te laten, maar dat zy tevens verscheidene beperkende 
maatregelen, als bet verbod van duiven te lossen in 
zekere grenssteden, het aanbrengen van vele stukken 
de bijzondere toelating van een commissaris, het 
betalen van hooge taksen, zal afschaffen of toöh ten 
minste zal veranderen en verbeteren.

Onbetwistbaar was het. voorzichtig en geraadzaam 
van wege de Fransche regeering voorbehoedende 
maatregelen te nemen tegen de ««Duitschers, maar 
overdreven belachelijk tegenover de Belgen, die ge
durende de vreeselijke wereldramp getoond hebbe> 
dat de grootheid van een volk niet afhangt van du 
uitgestrektheid van hun land, die getoond liebtxn, 
dat hun moed en oppofferingsgeest immer ten dienste 
staan — zonder belang en ikzucht -  voor el... recht
vaardige zaak.

Met recht vragen wy dan ook aan de Fransche 
regeering, al die strenge, nuttelooze bepalingen in te 
trekken, die voortaan eene beleediging voor de Belgen 
zijn en nog immer verdacht zouden worden Duitsche 
duiven met hunne verzendingen in Frankrijk u* 
brengen. Op dat punt mag de Fransche regeering 
op de beide eoren slapen.

Tot hiertoe hebben af onze roemrijke verbondenen 
op alle gebied weinig erkentelijkheid getoond jegens 
ons kleine land, dat zooveel bloed gestort, zeoveel 
ellende gekend heeft voor de redding en bet heil 
der menschheid en der beschaving.

Hopen w(j, dat het Fransche regeering. immer zoo 
grootsch en edelmoedig, zich ten onzen opzichte 
inschikkelijker zullen toonen zoo iu woorden als in 
daden, en dat zij ons behandelen als vrienden en 
broeders, één in den strijd, ook één in de zege.

Burgerstand van Iseghem.
Geboorten ;

Alina Irena Maria Perneel dv. Jules en Ameye Helene.

— Noëlla Magdelena Vanderheeren dv. Petrus en Bourgeois 

Eulaiie. - Paula Magdalena Demuynck dv. Florimond en 

Oosterlynck Estella. — joseph Albert Gryspeert zv Jules en 

Demets Florentina. — Georges Maurice Perneel zv. Cyriel 

en Breemeersch Celina. — Marie Louise Mathilde Vandom- 

mele dv. Arthur en Cattry Camilla. — Lea Marcella Van- 

keirsbilck dv. Alois en Coucke Celina. — Roger Henri Sabbe 

zv. Eugeen cn Lezy Emma. — Marie Louise Francisca 

Pauwels dv. jules en Van der Taelen jozefina. — Marie 

Gabrielle Verschatse dv. Gustaf en Vanbeylen Germana. — 
Rachel Maria Samyn dv Remi en Maria Carlier — Valère 
Albert Vancompernolle zv Leo en Elisa Bardoel — Simomie 
Eline Parte dv August en Theresia Kesteloot — Paula 
Maria Hanson dv Joseph en Theresia Pauwels — Marie- 
jeanne Augusta Madaleine Baes dv Octave en Maria Van 
Landeghem — Alice Rachel Vandeputte dv Michel en 
Rachel Mestiaen — Rachel Gabrielle Callens dv Victor en 
Theresia Declercq — Maria Theresia Ivonne Vierstraeté 
dv joseph en Magdalena Vansteenkiste — Zuzanne Madelena 
Hellebuyck dv Henri en Maria Craeynest — Roger Aimé 
Valère Vanrumbeke zv August en Rachel Girof — Willy 
Julien Valentin Tavernier zv Oscar en Irma Dekyvere — 
Marie Louise Adrienne Maes dv Constant en Helena Van 
Walleghem.

Overlijden$.

Alina Cousinne zb. 47 jaar echt. van Güstave Delaere.

— jules Vanmoen schoenm. 26 jaar zv. August en Mathilde 

'vandommele. — Ivonne Decoene 2 jaar dv. Valere en Anna 

Depuydt. — Alphonse Slambrouck 3 maanden zv. Auguste 
en Elisa Reynaert — Celine Declercq huisw. 26 jaar dv 
Constant en Elodie Verhelle — Antoon Bruggeman 1 jaar 
zv Alberic en Marie Deduytschaver — Maria Dupont 
huish. 83 jaar echtg. van joseph Delrue — Georges Ver- 
maut 8 maanden zv Victor en Valentina Verledens.

Huwlijken :

Michel Dalie, Stadsbediende 26 j. Ghislena Devoldere 

naaister, 30 j. beiden alhier. — Georges Theunis, soldaat’

26 j, met Bertha Vanmoen, spinster, 27 j. beiden alhier. — 

Leo Dewaele, schildersgast, 23 j. met Heiena Vens, borstel- 

maakster, 26 j. beiden alhier. — Camille Vansteenkiste, 

schoenmaker, 37 j. met Magdalena Huysentruyt, huishoud

ster, 30 j. beiden alhier. — Alois Roose, schoenmaker, 46 j 

met Marie Orymonprez, botienstekster, 44 j. beiden alhier. — 
Victor Debaveye van Avelghem, landbouwer, 27 j. mtt 

Alida Rogévan Iseghem, dienstmeid, 26 j.— josué De Blaere, 

iandwerker, 28 j. met julia Tytgal, huishoudster, 20 J. * -iden 

alhier, — Oscar Ghekiere, landbouwer, 42 j. met Maria 

Deplancke, landbouwster, 43 j. beiden alhier, - Valère De 
jaeghere borstelm. 30 jaar met Suzanna Dewulf huish
28 jaar beiden alhier — David Decoene schoenfabrikant
29 jaar met Zelie Hensele bijz. 29 jaar van Baüleul — 
Victor De Coker werkman 29 jaar van Ardoye met ür- 
bania Mortier kantwerkster 24 jaat.

CINEM A^ L U X E
Statiestraat 9, Ï3Ï3G-HEM

ZONDAG 14 SEPTEMBER  
MAANDAG 15 SEPTËifiBËK

tö ik e n s  o m  7  u r e  's  a v o n d s

O a g v e r to o n in g  :

ZONDAG om 3 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

HET RAADSEL VAN SENSENHEIM
{Detective in 5 deelen)

MET GEVAAR VOOR HAAR LEVEN
(Drama in 3 deelen)

GEBRADEN HAAS
(Komedie in 2 deelen)

Telkens opgeluisterd door schoone Komiek.

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

Dagvertooning : 0,30 - 0,50 - 0,7.5 - 1 fr 
Avondvertooning : 0,50 - 1 - 1 50 - 2 fr
De Kaarten zijn den dag der Vertoon’ing 0p voo’rr.and 

te verkrijgen bij Robert Huysentruyt, Nleuwstraat 17



OPENBARE VERKOOPING VAN

Twee Schoone Woonhuizen
waaronder de herberg

«JAN BREYDEL » -  (Tramstatie) 
gelegen op E M E L G H E M = ( D a m )

De Notaris V a nd e  M o o r te le ,  verblijvende 
te Iseghem, zal openbaarlijk verkoopen de vol
gende goederen :

G em e en te  EMELGHEM 

Eerste Koop ■'
Een woonhuis dienende voor herberg genaamd 

Jan Breydel, gekend ten kadaster sectie A nr 
102d, met 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 1.5 Mei 1920.

■ Ingesteld met 9500 fr. 

Tweede Koop :

Een woonhuis gekend ten kadaster sectie A 
nr 102E met 1 are 15 centiaren erve, palende 
noord voorgaande koop, oost M. M, Venet, zuid 
M. M. Maes en West de kalsijde van Iseghem 
naar Ardoye. Gebruikt door de W e Jules Van- 
derhelst aan 250 fr. ’s jaars boven de lasten 
tot 1 Maart 1921.

Ingesteld met 850Ü fr. 

Recht van samenvoeging. — 1/2 °/0 instelpenning.

ZITDAGEN :

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

Kantoor van de Notaris Vande Moortele 
te ISEGHEM.

Merkweerdige venditie van ALAAM en MEU
BELS ten hove van Jufvrouw Theresia Verhelst 
te Cachtem op W o e nsd ag  1 Oetober.

Om 1 1/2 ure : Huismeubels 

Om 2 1 2 ure : Landbouwalaam groot en
klein. Groote en kleine wagen, karre, jumelle, 

keirnalaam.

Gewone voorwaarden - 10 °/ö verhoog

Studie van tien Notaris AWtEYË te Rousselare
Openkare verkooping van een

(irool Haiulelshuis
iriet 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 :

Greffier van ’t kanton Rousselare

Kantoor van den Notaris LeCorbesier 
te iseghem 

Openbare Verkooping van

EE N  W O O N H U IS  MET HOP
*nr 24, groot 2 a. 10 c. te Iseghem Ameyestr. 

Ingenottreiiing eene maand na den toeslag.’

Toeslag op Vrijdag 19 September 1919.

Telkens om 2 ure namiddag ter herberg de “ Oude St 
Pieter » bewoond door Heer F lor ent LEFEVERE

Openbare Verkooping van 

Een schoon en allerbest Hoveke
te Iseghem - Boschmolens groot 5 ti. 24 a. 40 e. 

Verdeeld in 6 koopen 

Verpacht aan Constant Vynckier tot i Oktober 1921 
mits 100 ir. ’s jaars boven de lasten.

GOEDE ZAAILANDEN
te Rumbeke langs den steenweg van Rousselare naar 

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

Verdeeld in 5 koopen 

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

Instel 16 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 huis te Iseghem, Kortrijkstraat.
Koop I. 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. Ootegemstiaat. 

Gebruikt tot 1 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 
T ekens om 2 ure namiddag ter zittingzaal van liet 

Vre legerecht te Iseghem. 1/2 %  Instelpenning..

Openbare Verkouping van 

EEN WOONHUIS MET E R V E
te Iseghem, Rousselarestraat 

Een woonhuis met erve, samen groot 4 a. 45 cent. 
ten Noordkante 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.

OPENBARE VERKOOPING VAN

H U I Z E N  en L A N D
te ISEGHEM

De Notaris ïie Csrbisiei te Iseghem, daartoe in rechte 
benoemd, zal met de pleegvormen der wet van 12 Juni 
1816 en ten overstaan van den Heer Vrederechter 
\an ’t kanton Iseghem, openbaar verkoopen.

KOOP EEN 1
Een Woonhuis zijnde Westkant eener tweewoonst 

en land, samen groot 19 a, 40 cent. staande en geiegen 
te Iseghem, w yk  Trienhoek.

Gebruikt door Rosalie Van Robays tot 1 Oktober 1920.

KOOP EEN 2

Een Woonhuis zijnde de oostkant van ’t voorgaande 
en land, samen groot 21a. 70 cent.

Gebruikt door August Depreitere tot 1 Oktober 1920 

mits 100 fr. ’s jaars.

KOOP TWEE

Eene partij Zaailand groot 34 a. 90 cent. gelegen te 
Iseghem bij de Kleekerijstraat.

Gebruikt door Joseph Dewitte tot i Oktober 1920 
mits 85 ir. ’s jaars.

KOOP DRIE

Een Huis met Land samen groot 16 aren staande en 
geiegen te Iseghem, B'.eekery straat.

Gebruikt door de Wed, Al. Casier tot 1 M°i 1920 
mits 85 fr. 's jaars.

KOOP VIER

Eene Tweewoonst en Land samen groot 32a. 80 cent. 
staande en gelegen te Iseghem bij de Molstraat.

Gebruikt door Val. Fraye en Pieter Noppe, ieder 
mits 8,50 fr. per maand.

KOOP V

Eene partij zaailand groot 19 a. 20 cent. gelegen te 
Iseghem bij de Molstraat.

k o o p  Zes

Eene partj Zaailand groot 35 a. 20 cent. gelegen te 
Iseghem bi| de Molstraat.

KOOP ZEVEN

Een Huis met stalling en Land samen groot 13 a. 
20 cent. staande en gelegen te Iseghem, Molstraat.

Koopen 5, Gen 7 zijn gebruikt door Leonard Brulez 
tot 1 Oktober 1920 mits 210 fr. ’s jaars.

KOOP ACHT

Een huis en Land samen groot 7 a. 90 cent. staande 
en gelegen té Iseghem, Molstraat.

Gebruikt door Joseph Brulez mits 5 fr. per maand
Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

Ii2 o[o INSTELPENNING

ZITDAGEN

Instel op Vrijdag 10 Oktober 1919
Toeslag op Vrijdag 24 Oktober 1919 

Telkens om 2 ure namiddag ter zittingzaal van t Vrede
gerecht te 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 : Vereeeke* Voetweg 22 0 ,  Geul.
Uit der hand te koop B u r e e l - P u p l t e r  

m e t tw e e  kan ten  en B u ree ls toe l in goeden 
staat, dienstig voor fabrikant.

Zich te bevragen ten bureele van dit blad.

Te koop gerievig H ANDNAA/MA
CH I EN, merk «S in g e r». Zich te bevragen 
ten bureele van ’t blad.

Aanstonds gevraagd voor Bureel werk 
in fabriek Defoort- Veranneman, deftige 
jufvrouw fransch kennende.

Eerlijk en deftig klein huishouden 
verlangt een huis te huren in of rond 
de gemeente Cachtem.

Voor verdere inlichtingen wende men 
zich ten bureele van dit blad.

Gezusters VERM EULEN
S ia b b a e rd s t ra a t ,  3 ,  I S E G H E M

Maken bekend dat zij van heden af in het 
bezit zijn van Elektriesche Lampen “ PHiLiPS „ 
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.

- Mme AMEYE-HARDY -
H. Hertestraat 6, ISEGHEM

Beveelt zich aan voor het ACCOR- 
DEEREN van PIANO'S en het geven 
van MUZIEKLESSEN.

HUIS

COSTEUR a GHEKIERE
W e s ts t r a a t  6 6  . 

i s e g h e m s t ra a t  1 8 3  I I N G E L M U N S T E R

Levert alle slach van Vensterglazen, Droogsels, 

Kleuren, Vernissen, Mastiek enz. ennz.

Matige prijzen — Spoedige bediening

■— A L L E  S L A C H  V A N  B O R S T E L S  
in ' t  g ro o t  en ' t  k le in

H. SEYN AEVE =■ HERMAN
Meenenstraat I I ,  ISEGHEM.

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

Goed loon — s ta nd vas t ig  w e rk  
Vo lgens  keus p e r  u u r  of p e r  s tuk

Al. ROOSE-VUY LSTEKE
G e n ts t ra a t  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 eenie Ier te genieten

V IR IE L  C A P P E L L E
D Heye 35, iSE HEM

Te bekomen DR00GEN GIST « VICTORIA »
bij CAMIEL ANSEEUW  

Roeseiarestraat 1 9 1 Paterskerk ISEGHEM

- M E L K E R IJB O T E R  -
goed en zuiver

altijd te bekomen bij AUG, MAERTENS  
K re k e ls t r a a t  6 9 ,  IS E G H E M

Winkeliers ! Vraagt

=  Margarine E R A  „ =
i ï j  o v e r t r e f t  alles

altijd versch in den Depot bij 

JU L E S  D A L L E  H OLV OET
M e e n e n s t r a a t  1 8 .  I S E G H E M

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

40 Marktstraat, Iseghem.

G RO O T E  K EU S VAN ’

S P R  E E K  M 1 i  H l  EN EN
en toebehoorten

—  J .  C l e m e n t  -  C l e m e n t  —
G e n ts t ra a t  2 0 ,  IS E G H E M

O D IE L  LÖNÓKB SOENEN
N e d e rw e g  3 7 *  I S E 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.

V e r m in d e r in g  van p r i j s  p e r  hoevee lhe id  
Ó n m o g e l i jk e  c o c u r re n t ie .

TÏÏwTs a b  m:-F L e ïtr e \t
V e ra n d e r in g  van w o o n s t  s e d e r t  1 S e p 

te m b e r  n a a r  de G E N T S T R A A T  3 5 .

Groote Keus van Gemaakte Blousen
Laatste Nieuwigheden - Matige prijzen. 

Aanzien vrij.

Handel iu Speldewerkkanten
Schoone keus van alle slach van Kanten 

zooals voor Linnengoed, Stoors, Gordijnen enz.

Heeren &  Daiiten - Zorgvuldige Huismoeders

Vooraleer aankoopen van Huismeu- 
belen in alle geteerde houtsoorten en 
alle Stylen (Louis X V  - X V I mo
derne enz.) te doen, herstellingen of 
veranderingen te bevelen, komt zien

bij de

(iebr. \ .4INDE NV ALLE
Roeselaarstraat  @0,

Groote keus - Spoedige bestelling - Voorueeliye prijzen 
H u ls  van V e r t ro u w e n .

T e  Bekom en

Allerbeste Schaap- en Flocon-Wollen, 
Crhi, Zeegras, Pluimen,

Wmdharen Matrassen Overtrekgoed 
Ressortkoorden

J U L E S  A L L E W A E R T
M e u b e l -  en M a t r a s m a k e r  

S t  A m a n d s t r a a t ,  5 ,  I S E 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 f t
P r in & e s s e s t ra a t ,  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 R eg en seh e rm s  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
Aineyestraat 9, ISEüHEM

HUIS

1  H O U S E  - M O E S
R o u s s e la e re s t ra a t  2 9  

I S E G H E M  --

HQRLÜGIEËN - JUWEELEN
Verzorgde Herstelling.

Brillen - Glazen - Neusnijpers
M a t ig e  p r i jz e n .

N. B, — Als voorheen worden alle reparatiën 

van horlogifen en juweelen, spoedig en met 

zorg afgewerkt.

Bijzonder werkhuis voor het herstellen van 

phonographes.

H u is  van v e r t ro u w e n

G e n m a l n  H O E T = A N N E
Opticien

St Amanistraat 4. R0USSELAERE
Waarom wordt het huis G. Ho e t -An n e , na 

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

1° Omdat het gezicht met een nieuw stelsei van gezicht- 
aanduider goed onderzocht wordt, 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 modelien 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 è 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.

Oermain 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.

Te koop : EEN BIERFOURGON
in goeden staat.

Zich te bevragen ten Bureele van dit Blad

Geen Grijs Haar m eer! !

H U IS  TH E O P H I E L E
Haarkapper Haarbewerker 

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

Kapsalon met antiseptiscptische 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

SCH OON E K EU S VAN

i\  i :< ; i : . \  . m a n t e l s
( impermeables)

AAN ZEER VOORD ELIGE PRIJZEN 
te bekomen .bij Janssens Zuster»

Statieplaats, ISEGHEM

U itv e rk o o p  van Z o m e rb lo u sen  en S to f fe n .

TE BEKOMEN 
Cim ent  en Ceram ique Vloeren  

bezetting met gleiersche tichels  
Spoedige bediening

M I C H E L  B U Y S E
7, de Peiiehystraat,  I S E G H E M ,

Corset li-Y op maat.
W ilt gij Ellegent zijn laat uwe Corsets 

en Soutien-Gorgen maken op m aat. 

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

H I M P E - V R ö M A N  
Voorloopig: Electriciteitslaan, 3, Iseghem

F A B R I E K  V A N

C im e  n t  b u i z e n
van alle grootte voor Waterleiding. 

Beerputten en Cinternes. 
Watersteens en Muurdeksels. 

Steenputbuizen.

Op mijnen koer altijd verkrijgbaar : 
Artificieele Ciment - Rhijnzand 

Grenaille - Poussier, enz.

Onderneming van Cimentwerken.

Amand Denys-Hochepied
Dweerstraat, 15, ISEGHEM

- 'o o r  uwe
Ë 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 lllJYGHi: ftZONEN
Üweersstraat 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 e» he i
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 Mesch of 25 cent. opleg.
Deze wijnen zijn garantie voor te bewaren. 

Goede Kurken aan 4 en 5 cent. ’t stuk, 
alslag bij groote hoeveelheid 

U e o n  V e r d u y n ,  Markt; ISEGHEM.

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


