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ONS ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS 

l 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 - U i t g e v e r :

R. M e s t d a g h -D e b o s s c h e r e
Ewelglieni-Dam-Iseglieiu

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

g el ijk e  p l ic h t e n *, g e l ijk e  r e c h t e n ü

Aankondigingen 0.15 tr. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » » 

Aanbevelingen 0.25 ir. » »

Verkoopingen, wij kfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten, of programmas bij 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over 

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

C IN E M A  L U X E
liie sedert zijne opkomst alles in het 
werk stelde om liet publiek met bijzondere 
programmas te verassen, zal eveneens 
iets buitengewoons geven op

21 en 2 2  September
TOCH DAT IS NIET ALLES!!
Het bestuur wil eens de bezoekers van 

Jen Cinema een programma voorstellen op

2 8  en 2 9  September
die iedereen op alle manieren zal voldoen 
3ii daarom moet alle man er naar toe, 
want wie niet gaat zal het zich beklagen.

Ingei munster-Kerm is
op 2 8 ,  2 9 ,  3 0  S e p te m b e r

1 en 2 October

Ingelmunster viert dit jaar ook zijne Kermis 

na vijf jaren aan alle feesten en vermakelijk

heden te hebben moeten vaarwel zeggen uit 
oorzaak van den wereldoorlog.

liii ’t eerste waaraan de Burgemeester en 

Schepenen gedacht hebben, is hulde te brengen 

aan de gesneuvelde helden der gemeente die 

hun bloed voor land en volk ten beste gaven.

Daarom zullen zij op 28, 29 en 30 September 

hunne gevallene, alsook de teruggekeerde sol

daten van den Yzer, op bijzondere wijze huldigen.

Het Gemeentebestuur heeft naar de legeroversten 

een schrijven gericht om de soldaten der gemeente 
op de Kermisdagen verlof roe te staan tèn einde 

aan deze huldebetoogingen deel te nemen.

Maar buiten deze huldebetooging zullen er 

eiken dag feesten plaats hebben, waaronder den 

Zondag een prachtig C o n c e r t  door de gekende 

Philharmonie en ’s avonds B a l P o p u la ir e  in 

het Park van ’t Kasteel.

Den Maandag zullen er bijzondere grootsche 
plechtigheden plaats grijpen en een prachtigen 

S to e t  met verscheidene wagens zal de straten 

der gemeente doortrekken waarin al de onder 

wapens zijnde soldaten der parochie zullen 

aan deel nemen.

’s Morgens Onthulling van het Praalgraf op

gericht ter nagedachtenis onzer gesneuvelde 

Helden. Om l ure vorming aan de statie van 

den hoogergenoemden stoet. — Vrijen toegang 

tot het park van het Kasteel. — Concert — 

Fakkeltocht. — Volksmuziek. Prachtig

Vuurwerk.

Den Dinsdag hebben de P e e rd e k o e rse n  plaats 

met 3000 fr. op het oud plein langs de kalsijde 

die voor den oorlog zulken grooten volkstoeloop 

teweeg brachten van de omliggende steden en 

gemeenten.

Den Woensdag groote V e lo k o e rs  en Valise- 

koers op de plaats en aanpalende straten.

Den Donderdag B o e r t ig e  S c h ie t in o  om 

l 1/2 ure.

’t Zal dus een buitenkansje zijn als het goê 

weder is om op deze dagen een wandelingske 

naar Ingelmunster te doen, want daar zal het 

aan geen volk ontbreken.

De Rodeubachsfeesten 

te Rousselare
Rodenbach’s standbeeld

Wij herinneren ons nog hoe in Augusti 1909 

heel het vlaamsche land trilde van geestdrift, 

wanneer het standbeeld van Albrecht Rodenbach 

op het Sint-Amandsplein onthuld werd. Albrecht 

Rodenbach, de wekker en de ziel van Vlaan- 

dtreiis studentenbeweging, het symbool van onze 

reehlveeidige beweging om rechl voor een 

volk, eilaas te vroeg door den dood wegge- 

inaaid, werd in zijne geboortestad een stand

beeld opgericht, en al wat in Vlaanderen liefde 

voelde voor zijn volk, al wat in Vlaanderen 

leed onder de verfranschende dwingelandij en 

«treed om zich uit die knellende nijptang lós 

te wringen, stroomde toen naar Rousselare en 

legde er belijdenis af van zijn vlaamsch geloof.

Vele jaren zijn daarover heengegaan, vele 

jaren van lijden en strijden, van hoopvolle 

verwachtingen en van bittere ontgoochelingen/1

jaren van oorlog ! En juist ons Vlaanderen 

werd door den oorlog het bitterst geteisterd 

en in een woestenije herschapen. Rousselare, 

de lieve en rustige Mandelstad, onderging het 

lot van zooveel andere vlaamsche steden. In het 
vreeselijkste krijgsgevoel werd de stede deerlijk 

gehavend en geschonden.

Rodenbach’s standbeeld werd van zijn voet

stuk gehaald en naar (Jent overgebracht, waar 

het door de aktivisten in de Iloogeschool werd 

opgericht. Dat was verkeerd.

Na den wapenstilstand hebben de frans

kiljons daar Rodenbach’s stainbeeld afgebroken 

en op den vuilnishoop geworpen. Dat was 

hatelijk, laf en dom. Dat was eene ploerten

streek, bedreven door menschen, in wier ziel 

enkel haat en nijd huist niet alleen tegen de 

aktivisten — dat is hun recht — maar tegen 

de bewuste Vlamingen, tegen Vlaanderen iu 

’t algemeen, die Rodenbach vereeren en lief

hebben, omdat hij de wekker was van zijn 

vernedert volk.

Deze heiligschennis eischt eerherstelling, en 

daarom was Zondag weer heel Vlaanderen 

naar Rousselare gestroomd, waar Berten Ro

denbach terug op zijn voetstuk geplaatst en in 
eere hersteld werd.

Vanaf Zaterdag morgend stroomden er talrijke 

Vlamingen Rousselare binnen. De stad zou 

welhaast te klein zijn om de menigte te be

vatten. Zondag morgend krioelde Rousselare 

als een mierennest van deelnemers, uit alle 

hoeken van het land toegestroomd. De feeste

lijkheden werden Zaterdag avond geopend met 

een liederavond, waar ook verscheidene sprekers
hftt, c ^ -r -s ••

□en Zondag

Gansch het vlaamsche volk, van aan de 

boorden der Noordzee, tot aan de Maas, heeft 

verleden Zondag den onsterfelijken Rodenbach 

gehuldigd.

In Rousselare heeft het Vlamingen geregend 

uit alle steden en dorpen waren mannen opge

komen, om aan hunne gedachten lucht te 

geven, om Rodenbach te verheerlijken, om eene 

onwrikbare trouw aan onze Vlaamsche taal te 

zweren.

En ’t was niet alleen een gloriedag, ’t was 

een dag van triomf.

Zondag morgend, ten 10 ure, woonden de 

deelnemers eene plechtige mis bij, in de St- 

Michielskerk. In den voormiddag hadden er 

ook verscheidene vergaderingen plaats, zooals 

van het Davidsfonds, de Hoogstudenten, enz. 

Ten 2 ure namiddag werden de leden van het 

inrichtingskomiteit ten stadhuize ontvangen, 

waarna eene overprachtige stoet werd gevormd. 

De vorming van den optocht gebeurde aan 

het Statieplein.

Honderden maatschappijen, muzieken, turn- 

afdeelingen van geheel het Vlaamsche land 

waren vertegenwoordigd, onder andere: Iseghem, 

Meenen, Coolscamp, Poperinghe, Veurne, Gent, 

Beveren-Waes, Deynze, Wyngene, Yperen, 

Oost-Roosebeke, Brugge, St-Michiels, St-Niko- 

laas, Lembeke, Brussel, Antwerpen, Boschvoorde, 

Ingelmunster, Thielt, Wevelghem, Ghistel, 

Oostende, enz., enz., met kartels en leeuwen

vlaggen, onder het zingen van de Vlaamsche 

Leeuw en andere vaderlandsche liederen. 

Prachtig was hef zicht toen men uit de Oost- 

straat die bonte wemeling van veelkleurige 

vlaggen zag opkomen, lieflijk die groepen 

maagden, treffend en gepast die welgelukte 

wagens verbeeldende de eerste « O.-L.-Vrouw 

van den Yzer » met haren wijden mantel twee 

soldaten beschermende, terwijl op het voorplan 

andere soldaten in de loopgraven lagen schie- 

tensgereed, midden zandzakken en allerhande 

gebroken getuig en krijgsalaam.

O. L. Vrouw van Vlaanderen heeft onze jongens 

op de slagvelden beschermd. Nu nog bidden 

zij haar om hulp en bijstand :

Geef gehoor aan onze bede 

Nu vooral, o Moeder-Maagd,

Dat uw volk U smeekt om vrede 

Daar het oorlogrampen draagt.

Vrij eu Vlaamsch, zoo is de kreet,

Die ons hart steeds trillen deed,

Moge nooit die leus veranderen

O 1 Maria, red uw Vlandren !

De tweede wagen is « ’t Kerelskind », verbeel

dend, een jong Kerelskind, wiens vader gesneu

veld zijnde, zijn gebroken zweerd naar den 

smid brengt om het te hersmeden en zijn vader 

te wreken ; « Rodenbach’s verheerlijking», ver

beidende heldenfiguren uit Rodenbachs gedich

ten, voorstellende onze voorouders door den 

loop der eeuwen, Kerels, Klauwaarts, Minne- 

zangèrs, zich rond den dichter scharende die 

hen in zijne onsterfelijke zangen verheerlijkt 

heeft.

Aan het Standbeeld

Om 3 1 4 ure kwam de stoet op het St-Arnand- 

plem, die, hoe uitgestrekt ook, het volk niet 

bevatten kon, en alwaar de onthulling plaats 

had onder de luidruchtigste toejuichingen en 

het roepen van « Vliegt de Blauwvoet ! Storm 

op zee ! » waarna verscheidene redevoeringen 

uitgesproken werden.

Pastoor Hugo Verriest, Rodenbach’s vroegere' 

leeraar, woonde de plechtigheid bij en werd 

geestdriftig toegejuicht.

Des avonds had er eene muziekuitvoering 

plaats op de Groote Markt, gevolgd van 

fakkeltocht door de stad, waarna de stad 

hare levendigheid verloor, door talrijke bij

zondere treinen de duizenden Vlamingen naar 

alle hoeken van het Vlaamsche land terug 

voerden.

Rousselare heeft nogmaals geleefd en met 

haar gansch Vlaanderen, openlijk getoond wat 

zijn meening, zijn wensch en eisch is :

Hervorming op vlaamschen leest van alle 

openbare besturen, leger, onderwijs, enz. en 

recht voor Vlamingen als voor Walen.
*vf%:gT'ae Blauwvoet! storm op /.ec * ï

De 14 September zal voor altijd een onver

gefelijke dag blijven in de geschiedenis der 

Vlaamsche beweging. Ons volk is ontwaakt, 

voortaan zal het zijn eigen leven leven.

De tijd verslind de steden,

Geen tronen blijven staan.

De legersbenden sneven,

Ons Volk zal nooit vergaan.

Wij ontkenen aan « De W it t e  Kaproen »

Openbare Aanklacht
tegen Eug. Carpentier, burg. te Iseghem

(onder verantwoordelijkheid van den inzender)

Bij koninklijk besluit van 9 Augusti 1919 

afgekondigd in het Staatsblad van 19 Augusti, 

wordt de burgemeester van Manage, afgezet 

als burgemeester, omdat hij met vijandelijke 

duitsche officieren vriendschappelijke betrekkin

gen onderhield door eetmalen en jachtpartijen 

en dat deze handelwijze aanstoot gaf in gansch 

de streek van Manage en zijne waardigheid 

en het aanzien, noodig om burgemeester te 

zijn, benomen heeft.

Die burgemeester ondergaat dus zijne wel

verdiende straf.

Wanneer zal het de beurt zijn der andere 

burgemeesters die nog plichtiger zijn dan deze 

van Manage ?

Wanneer zal de burgemeester van Iseghem 

gestraft worden V

Wat heeft die gedaan ?

Eetmalen heeft hij gegeven, aan duitsche 

officieren ’s middags en ’s avonds ; geheel Ise- 

ghein weet d it ;

Openbare wandelingen met duitsche officieren, 

Madame van den burgemeester voorop tot aan 

het gehucht « Abeele » ; Madame rechtsch van 

den duitschen officier en de burgemeester volgde 

daarachter. Vooraleer te scheiden handkus van 

den duitschen officier op het band van Madame ; 

al de bewoners van de wijk « Abeele » hebben 

dit gezien ;
Tegenwoordigheid van den burgemeester van 

Iseghem op het duitscli concert ;

Schriftelijk eu persoonlijk bevel aan iederen 

werkman gericht die moest arbeiden op het 

front van den duitsch of elders ; dit bevel was 

opgemaakt op het adres van iederen werkman 

met naam en voornaam, straat en nummer; 

dit bevel droeg den stadsstempel en den naam

trek van den burgemeester ; dit bevel wierd 

gedurende verscheidene maanden uitgegeven ;

Inroeping der duitsche overheid om een 

gemeenteraadslid eene boet te doen betalen ;

daartoe schreef de burgemeester van Iseghem 

eenen brief aan den duits <en Kommandant 

om zijne tusschenkomst in te roepen ; dit 

gemeenteraadslid heeft, met een bijzonder middel 

te gebruiken, den brief in handen gekregen van 

den burgemeester, heeft dien brief doen pho- 

tographieeren en hem dan teruggegeven aan den 

duitschen soldaat van wien hij dien briel ont

vangen had.

Benevens die uiterst laakbare en tevens zeer 
strafbare punten, welke in gansch de streek 

van Iseghem door iedereen gekend zijn, bestaan 

er nog vele andere die allen getuigen van de 

groote en schuldige vriendschap welke bestond 

tusschen den burgemeester van Iseghem en de 

duitsche officieren.

De Militaire Veiligheidspolitie heeft de zaak 

in handen sedert 26 April laatst.

De Minister van Binnenlandsche Zaken kent 

de zaak.

Minister Vandevelde is insgelijks op de 

hoogte van dien toestand.

Het volk van Iseghem wacht met ongeduld 

op de afzetting van dien duitschen burgemeester.

De traagheid waarmede er te werke gegaan 

wordt is niet te verschoonen of te vergeven.

De onverschilligheid waarmede Minister de 

Broqueville de zaak aanziet wekt het misprijzen 

van de Iseghemsche bevolking.

Wanneer zult g ij recht laten geschiedtn ?

Wanneer zult g ij het volk van Iseghem ver
lossen van dien dwingeland ?

Wij vragen eene oniniddelijke oplossing !

Joseph SEYNAEVE,
drc-1/itcrro.i uuttotnr, rot-gnx,m.

G E LD  V E R T E E R

Een kermis maar  

Binst gansch het ja a r ’

Wij mogen ons toch zeker wel eens ver
zetten !

Inderdaad, daar valt niet veel op te dragen. 

En wanneer vijf jaren vervlogen zijn zonder 

kermis, in ramp en droefheid, in sniert en ver

driet, dan kan men zeer wel verstaan dat de 

menschen hun hert ophalen en er met vuile 

voeten doorgaan. Er zijn er die wat lang in 

de herbergen gebleven zijn en die te midder

nacht of nog later, al wiegelen en waggelen 

naar huis zijn gegaan, dat houdt eigentlijk al 

niet veel in, het zoude aan eenen pater gebeuren, 

zegt het liedje.

Maar acht dagen lang kermissen, acht dagen 

lang drinken en schinken, acht dagen lang de 

eene barrak uit en de andere in, is in de 

tegenwoordige tijden wat veel, wat zeer veel. 

En onze ooren gaan open wanneer wij ver

nemen welke overgroote sommen geld in Iseghem 

werden verteerd.

De barakken van de markt zijn met kolossale 

sommen geld heengegaan.

Moet het waar zijn wat men over de win

sten verteld door den « Carrousel » opgedaan, 

dan vragen wij ons af, of ons volk zot geworden 

is. Men zegt dat de Carrousel op eenen enkelen 

dag meer dan 10 .000 franken heeft opgeraapt. 

En dat wordt door veel menschen bewezen en 

bevestigd.

En welk plezier is er in eenen Carrousel te 

vinden.

De danszalen — 50 centiemen ingang — waren 

immer stampvol. En men zegt ook, dat een 

dezer zalen boven de 4000 fr. heeft ontvangen.

lk laat, nu al het overige daar.

Maar zoohaast de kermis voorbij, dan nadert 

de winter met rappe schreden. En dat de 

aanstaande gaat lastig zijn en kostelijk, lijdt 

geenen twijfel. Alle de levensmiddelen gaan 

verhoogen in prijzen, hout en kolen gaan stuk

ken van menschen kosten. Schoenen en kleederen 

gaat men niet weten hoe betalen.

En zullen er dan geene zijn, die gezien de 

armoede en het gebrek waarin zij verkeeren, 

op hunne borst zullen moeten kloppen, en 

zuchten — « ’t ls mijne schuld 1 ’t Is mijne schuld I 

’t is mijne allergrootste schuld ! »



ISEGHEM
Vervolg van Vrijdag 30  April 1915.

De herberg « St Joseph » in de St Pieter- 

straat, stond sedert verschillige maanden 

opgesloten. Dat was natuurlijk een gevoelige 

schade voor den eigenaar die in zooveel 

maanden geene cent pacht, kon trekken van 
eene zoo schoone en welgelegene herberg, en 

die ook geen profijt meer doen kon aan de 

levering van ’t hier.
Maar wie, in zulke tijden, voelt zich 

genegen eene herberg te openen en zich aan 

eenen lioogen pacht te verbinden ?

Z.,o stond “ St Joseph » daar onbewoond, en 

bleet' zoo staan.
Doch sedert eenige dagen is er een pachter 

gekomen en ’t huis is bewoond. De duitschers 

hebben er eene o Werkmansstube „ ingericht. 

En thans zitten daar' schoenmakers, kleer

makers, gareelmakers, enz. te werken dat 

zij zweeteri.

Wat is de eigenaar tevreden!

—o—

Vin ons Postbureel hebben de duitschers 

na uuiv nene andere bestemming gegeven. In 

de groote zaal, waar men vroeger den 

Postdienst regelde en schikte, is thans eene 

bibliotheek en leeszaal ingericht.
—o—

Langs den noordkant van stad, korts rïa 

|,,un middag, ziet men eene vliegmachien 

«_ci\.Lctieu. Zij valt aan « de Weeze » op het 

grondgebied van Ardoye. De twee vliegers 

steken onmiddelijk hun vliegtuig in brand»'. 

Men zegt dat het twee Engelschmans zijn die 

door de duitsche soldaten zijn aangehouden.

Zaterdag 1 Mei 1915.

I Oost 1914 - 1 Mei 1915! ’t Is negen maanden 

geleden,, dat in den stillen nacht de klaroenen 

zoo akelig schalden, de klokken zoo angstig 

luidden, dat ónze mannen beantwoordden aan 

den noodkreet van het bedreigde Vaderland. 

Negen maanden!
—o—

Hier en daar in de herbergen hangt op een 

klein stukske papier, uitgeplakt:
« De 1 •eghëumaren die krijgsgevangen 

soldaten in Duitschlaud hebben, worden 

vriendelijk, verzocht hun adrfes alhier aan te 

geven.
Er zal aan deze krijgsgevangen een genegen

heids geschenk gezonden worden ».
,3UüL-i i/ Jpumgv tragtrn v «:i mijn. mn« m si;m.u

een, duitsche priester. . Hij draagt, zwarte 

burgerskleederen. Hij heeft den armband van 

priester aan, en aan het, knopsgat een zilveren 

kruiske. Hij biedt zich aan bij de ouders der 

krijgsgevangen, en belooft hunne zonen in 

Duitschland te zullen bezoeken.

Gisteren en vandaag worden de belastings- 

biljetten rondgedregen.

In roode letters, om wel de aandacht in te 

roepen, staat er op gedrukt: « Deze belas 

tingen zijn uitsluitend ten voordeele van de 

stad. Verzoek de 1/2 seffens te betalen ».
—o—

De gezusters Maddens bevinden zich dezen 

voormiddag voor den duitschen rechter, daar 

zij zonder pasport op lngelmunster werden 

bevonden. Zij bekomen 5 mark boete, oj drij 

dagen gevang. — « W ij gaan den bak in » is 

hun onmiddelijk antwoord.

— o

In onze verslagen bepalen wij ons zooveel 

mogelijk met feiten te melden, die alhier 

voorvallen. Zoo wij van dien a-lgemeenen regel 

afwijken, ’l. is dat er in de omliggende steden 

of gemeenten iets heel bijzonders is gebeurd, 

dat met recht de aandacht van eenieder 

gaande maakt.
Om die reden geven wij heden nieuws uit 

Rousselare. Verleden week werden aldaar 

fransche krijgsgevangenen aangebracht en 

’l volk had « Vive la Kranee » geroepen.

STAD ROUSSELARE 

De Burgemeester aan de Bevolking zijner stad.

Geachte Medeburgers,

■: i het uitbreken van den oorlog heb ik 
„ uvu. - . .geuecide druksels en door plakbrieven 
menigvuldige raadgevingen bekend gemaakt en 
de bevolking steeds aangemaand om in alle 
omstandigheden rustig te blijven en alle nutte- 
looze bijeenkomst op straat te vermijden.

De gebeurtennissen in den hier onder staanden 
' 1 van den heer Majoor en Ortskommandant,
__ 0.,.uuia, verplichten mij nog eens daar op
aan te dringen ten einde onze geliefde stad van 
<dle verdere moeilijkheden, straffen, boeten en 
schaden te bevrijden. Ik verzoek tevens de 
bevolking haar te onthouden van alle betooging 
en haar deftig te gedragen jegens de duitsche 
overheden en soldaten.

Bij het voorbijgaan van stoeten van gelijk 
welken aard, moet de bevolking vermijden van 
op straat te blijven.

Ik steun bijzonder hierop, en reken daarvoor

BINST DEN
(verboden nadrukj 2Öe vervolg

op de • welwillende medewerking van al mijne 
medeburgers.

,Rousselare, den 28 A]>ril 1915.
De Burgemeester,

.1. MAHIEU-UEBAERT.

Ortskommandantur, Rousselare, 27 4 1915.
Aan den heer Mahieu-Liebaert, alhier.
Ik was steeds bewust van den moeilijken toe

stand waarin de stad Rousselare verkeert, en van 
het lastig ambt dat g ij in dezen ernstigen tijd te 
vervullen hebt en ik ben u behulpzaam geweest 
voor zooveel mijn dienst het mij toeliet. Ik heb u 
en de stad raad en hulp verleend in den moeilijken 
geldelijken toestand uwer stad. Ik zorg voor uwe 
verwonden zoo goed als voor de onzen. Eergisteren 
liet ik de gevanggenomen Fransche en Engelsche 
officieren uit de tramwagens niet afstappen om 
hen de pijn te sparen door iedereen bezien te 
worden. Voor al dat voorkomen en deze hulp van 
mijnentwege verlang ik van it en van de stads
bevolking wederkeeriglijk hulp, en vooruit vooral 
dat de bevolking haar deftig zou gedragen tegen
over de duitsche soldaten.

Dit is helaas het geval niet geweest, zooals de 
veroordeeling van Carbonez met 3 jaar vesting- 
zitting, getuigt, wijl op den doortocht van 
Fransche en Engelsche gevangen opentlijk eene 
toejuiching aan Frankrijk en Engeland werd 
uitgebracht en de omstaande menigte tot instem
ming in die toejuiching verleidde. Volgens mijne 
meening is Carbonez er gelukkig van af gekomen, 
want Engelschen, Franschen en Belgen hadden 
in dergelijk geval eenen duitschen ter plaats 
doodgeschoten. Daar een deel der bevolking aan 
die betooging heeft deel genomen moet dan ook 
eene straf ervoor beslist worden, De onschuldigen 
moeten ongelukkiglijk met de schuldigen mede
boelen. — Of de stad nog eene geldboete zal 
opgelegd worden, hangt af van den atgemeenen 
Intendant des legers bij het groot-Hoofdkwartier.

Indien dergelijke gebeurtenissen zich nog 
moesten voordoen, zou Rousselare ten gronde 
moeten vernietigd worden.

De duitsche krijgsoverheid is eene voorname, 
eerlijke en behulpzame overheid; als zij de 
ondervinding heeft dat hare eerlijke behandeling 
enkel als zwakte door de bevolking uitgelegd 
wordt, dan zou de Stad Rousselare haar zeer 
bedrogen vinden.

Het volk is geheel in de hamJen der Geestelijken;
Gij zijt met de Geestelijken zeer bevriend ; werkt 
vrrj uy «re—neexnrtrjn cn, ojiiiut zij ire oewi ftTi'Of
niet ophitsen maar bedaren zouden.
. Gij en de Geestelijken hebt het alléén in de
handen, Rousselare voor slechte tijden le
bevrijden.

(get.) DRASSE, 

M a jo o r  eu Ortscommaud'aut.
O-

ln de verleden week werden op het duitsch 

kerkhof zestien gesneuvelde soldaten begraven, 

tegen twee in den loop der vijf voorgaande 

weken.
—o—

Aan den op roe] > d e r  duitschers hebben de 

eigenaars van peerden, in groot getal beant

woord. Doch de hoedanigheid der dieren laat 

veel te wenschen. Slechts 45 worden opge- 

eischt-
Zondag 2 Mei 1915.

lil de Hoogmis vraagt de pastor der St. Hilo- 

nius kerk, dat de geloovigen zoo weinig 

mogelijk de 7.ure mis, op den Zondag, zouden 

bij wónen. Zulks alleenlijk en u it sl uitelijk om 

den duitschen katholieken pastor in het uit

oefenen van zijn ambt niet te stooren.
—o—

Na de hoogmis zien wij Mijnheer Aime 

Dupont, onzen welbekenden borstelfabrikant, 

uit de Kommandantur komen. Gisteren avond 

werd hij zeer korte stonden na het politie uur 

op straat bevonden, en naar de Kommandantur 

geleid, waar hij thans den nacht en den 

voormiddag heelt doorgebracht-. Mijnheer Aimé 

gaat tijd gevonden hebben om wel den gene

ra! en toestand te overpeïzen.

De spaarkas is uit het Gildenhuis moeten 

verhuizen. Nu is zij ingericht in het huis 

vroeger door den Heer Florent Tanghe bewoond, 

op het Kerkeplein.
O—

De menschen kunnen daar alle veertien 

dagen 50fr. trekken van hunne spaarboekskes; 

Doch zoo men tien malen om 50 fr. gaat, wordt 

men op de volgende wijze betaald :

I" 50 lr , 2" 50 fr., 3°'50 fr., •!■■ 4Ü fr., 5 ’ IS fr.,

l)° 47 fr., 7" 4(5 fr., 8- 45 fr., 9° 11 fr., 10" 43 fr. 

Dat maakt te zamen 472 fr. Dus 28 fr. verlies 
op eene som van 500 fr.

-- « Hoe laat is het ? »
Geheele dagen hoort men d e ze  vraagstellen. 

En gaat de horloge in Imis niet goed, of peist, 

men dat het zakuurwerk voor of achter is, 

men ziet, ntta.r den toren en men raadpleegt 

de kerk horloge. Maar het uur der kerk is nu 

niet meer geldig. Men moet zich schikken naar 

het uur aangeduid in de statie, of op het

OORLOG.
uurwerk dat boven den ingang hangt van 
het huis bewoond door den Heer .los. Roose- 

Ma.es. Rousselarestraat, 27a.

Maandag 30  Mei 1915.

Van over maanden reeds lazen wij in Hol- 

landsche bladen dat de oorlog maar ging 

beginnen mot Mei

Zoude deze voorzegging zich nu werkelijk 
verwezenlijken ?

Sedert donderdag avond grollen de kanons 

zonder ophouden en dat met een onbekend en 
schrikkelijk geweld wij gelooven niet dat wij 

ze ooit, zoo dicht hoorden. Gedurende uren en 

uren soms volgden de kanonslagen zich zoo 

dapper op, dat men geen seconde tijdruimte 

zoude kunnen tusschen tellen. Gisteren avond, 

tot na 10  ure, schudden en beefden al de deuren 

en vensters van gansch de stad. De verwoedste 

der slagen is thans volop aan den gang.

Kn zeggen dat wij in de onmiddelijke nabij

heid dezer groote gebeurtenis wonen, en dat 

wij er niets van weten !
—U —

Ver van verbeteren verergerd den toestand 

van het werkvolk nog. In de fabrieken is 

omtrent geen werk meer te vinden, De patroons 

bezitten geen grondstoffen meer, en alle 

voortbrenging wordt onmogelijk. Het werk 

op den akker loopt, voor eeuigen tijd ten einde, 

en men zal alleenlijk de hulp van eenige 

vrouwspersonen inroepen om te kruiwen.

En van eenen anderen kant is het verkeer 

der duitschers zeer gekrompen, ’t, ls niet, meer 

te vergelijken met, vroegere dagen. Herbergiers, 

winkeliers, beenhouwers, horlogeurs, worden 

dat, verschil gewaar. .

Dinsdag 4 Mei 1915.

. Binst de vijf laatste maanden zijn t_.ii ze 

gemeenteraadsleden niet eene enkele maal 

jaamgekomen. Alhoewel de oorlogstijd ons 

menige onvoorziene en verrassende omstandig

heden medebracht,, toch werd het onnoodig 

geoordeeld die heeren te raadplegen. Dat was 
ten minste klaar en duidelijk zeggen dat de

■ heeren van den gemeenteraad, zooveel tellen 

als het vijfde wiel aan den wagen.

Doch het schijnt dat men zich in de eerste 

dagen aan eene bijeenkomst, van het, bestuur 

mag verwachten. De H. Emiel Vanden Bogaer- 

de, gemeenteraadslid, die over verschillige 

maanden naar Engeland gevlucht, is, gaat,
i.erirghotiren. I rs dien M g  dar m e n  'niet 

blijkbare vreugde wenscht, te begroeten. Punten 

gaan op het dagorder komen die geen eenvou

dige sterveling gemakkelijk kan op de pool,en 

stellen. Men hoopt dal, het groot, overleg, de 

grondige redeneering, de diepe studie van den 
Heer Vandenhogaerde de moeilijkste en inge- 

wikkelste vraagpunten met de grootste h e ld e r 

heid zal oplossen.

Zoodra de heer Vandenbogaerde zijnen v oet, 

op lseghemschen bodem stellen zal, vergaderd 
de gemeenteraad.

Dat, verteld men in stad. Hoewel ik er hef 

eerste woord niet van geloof, toch ben ik wel 

verplicht als onafhankelijke en onpartijdige 

geschiedschrijver, dit nieuws aan festippen.
• — O—

De geburen, de ontelbare vrienden en 

kennissen van Cyriel Dejonghe, molenaar in 

de Kortrijkstraat, verkeeren in diepe droefheid. 

Cyriel immers zit in de Kommandantur gevan

gen. Gisteren was hij naar de markt van 

Kort,rijk gegaan, zooals hij telken Maandag 
doet.

s Avonds, in ’t, naar huis keeren, in tegen

woordigheid van twee kameraden, ontmoette 

hij eenen duitschen soldaat, die per velo 
Voorbijreed.

Cyriel riep, «V ive la Krance» of te wel 

«V ive la Flandre ! „ men weet het eigenlijk 
niet stellig zeker.

Ongelukkiglijk werd hij aangehouden, en 

naar de Kommandantur geleid. Hopen wij dat, 
het voor niet, lang is.

—O —

Nieuwe landstormers zijn hier toegekomen 

en bij de burgers geinkwartierd. Hef schijnt 

dat zij een deel der hier verblijvende land

stormers, die in den loop dezer week naar 

’t, front, moeten, komen vervangen.

Een vijtigtal bakkers zijn reeds weg naai

den slag.
—o—

De fabrieken Bral en Desmet die sedert 

verscheidene weken tot stapelplaats dienden 

van allerlei waren, worden ontruimd. Wagens 

op wagens komen zich aan deze fabrieken in 

lange rijen schikken en voeren hooi, strooi * 

haver, suikerijboonen, kof tij, suiker, rijst,, 

conserven', enz. zoo spoedig mogelijk weg.
—o —

Aan de Kommandantur hangt, te lezen dat 

het, leger der kusten schrikkelijke verliezen 

heeft ondergaan. Niet, min dan^OO.OOO werden 

krijgsgevangen genomen, lW ,000 mannen 

gedood en gewoond, 12 0 0  kannonnen buit 
gemaakt enz., enz,

(wordt voQrtgezet).

(gevaarten en Avonturen
Zesde Vervolg — Verboden Nadruk

Le M i r o i r  1 )ei
Het spel begon op zijn duitsch ! I  te]

Pas! snauwt de gendarm mij toe, terwijl hij I  m

mij zijn revolver op het hert, plaatst,. I  he

lk antwoord niet en zet mij met den rug 1 1
tegen de haag van den hol'die aan het wegelken 1  h(

paalt, I  le

De laatste troef moest hier gespeeld worden, V  la 

mijn re vul ver had ik nog op zak ! m in

’t Ging nog eens van « Pas ! » 8  di

Ik zweeg en keek den gendarm strak inde 

oogen.

Waarschijnlijk had hij mijne eenzelvigheids- 

kaart bemerkt, want met eens grijpt hij er

naar en snokt ze uit. — ’k Had er voor gezorgd JB v, 

deze met een hoeksken te laten uitzitten in ■ n-

het bovenzaksken van miine vest. m g

Die gelegenheid liet ik niet voorbijgaan. ■ n

En terwijl hij zijne hand naar mij toestak is ! 

mijne rechterhand reeds achter den rug in hét ■ V

broekzak je waarin mijn revolver stak. Met I  o

mijn linkerhand krauw ik den duitsch in de I  z

hand dat het bloed er uit spuit en terzelvertijd I  a

uit ik een schreeuw dat mijn bedreiger ontsteld 

achteruit springt. Plof! Ik hoor een dof ■ v

geruisch, ’t is mijn revolver die achter mij over m d

de haag in lang gras valt. A y

Ik was als verlost. ■ n

En soldaat kwam bij. Zijne eerste woorden 8  e

waren « zwei spionen ! » en hij trok een w  n

keizer-gezicht,. Voor alle antwoord trok de 9  e

wachtmeester een oogsken naar den nieuws- B v

gierige knul.

Onze aanhouders wisten voorzekers niet J8  £

beter dan dat we met drie waren want ze ■ s

vroegen : waar is de derde ? ’k Hield staan m  t

dat we maar met twee waren. Ze geloofden S  i

ons echter niet. Een oud manneken die wat 8  (

verder op zijn gemak langs het wegelken 

sta])te werd voor den derden spion genomen 

Halt! riep de wachtmeester naar hel, boerken

maar ’l, ventje had niets gehoord en ging, 

rustig voort.

Met mijne kaart, in de hand zette den duitsch 

tiet boerken achterna en loste twee schoten. 

Gelukkig werd het ventje niet, getroffen en 

’t keerde onthust; het hoofd om. Dan eerst zag 

het den gendarm en zag aan deze zijn gebaren 

dat hij hem wilde spreken. Hef onderzoek 

bewees dat, het boerken in regel was eu de 

duitsch keerde terug.

'fie zyl van isegl|èin ? vrucg tic wacht meester 

mij.

En als antwoord zei ik dat hel, op mijne kaart 

stond.

Deze is hier van Rumbeke sprak de andere 

de eenzelvigheidskaart, van liobert overgevende 

aan de eerste.

De bijgekomen soldaat kreeg bevel over de 

haag te springen en den hof af te zoeken.

Niets Ie vinden ! sprak de soldaat.

Met barsch gesnauw moest hij terug op zoek.

Wij, ondertussehen kregen gebod onze vest 

en ondervest af te doen. Deze werden afgetast, 

en overlast. (Jok onze schoenen en kousen 

moesten al.

Maar niets vindende mochten wij alles terug 

aandoen eu wierden hand en hand te zamen 

gebonden met eene dikke koord.

De soldaat had voor de tweede maal den hol' 

doorsnuffeld en niets gevonden. Hij verzoekt, 

terug over de haag te komen en lerf op een 

hard voorwerp. Hij buigt zich, kijkt tusschen 

liet gras en... vindt mijn revolver. Als een 

zegevierende krijger steekt hij het, wapen 

umhoog en roept «gefunden >>.

liet onderzoek van onze kleederen herbegon. 

Ik loochende eerst mijn revolver maar beken

de alswanneer ze het revolverzaksken van 

Robert uithaalden. 11 ij had het vergeten weg 

te werpen.

'k Nam alles op mij eu zocht alle middelen 

uit om de gendarmen te doen gelooven dat 

ik zakje en revolver gevonden had langs den 

weg van Aeiter naar Ursel.

Fransch leereii

Slechts met lang genoeg te kloppen geraakt 

een nagel in de in uur.

De flaminganten zijn niet tegen het aanleeren 

van fransch.

Hoe zouden ze dat ? De flaminganten zijn 

geen achteruitkruipers, wel vooruitstrevers, zij 

zoeken niet den domper op het volk te zetten, 

integendeel, ze zoeken het meer en meer te 

ontwikkelen. Hun overgroote werking was steeds 

en is nog op volksontwikkeling gericht.

In alle landen van de wereld, leeri men in 

de middelbare studiën ten minste één tweede 

taal aan. In alle kleine landen, zooals Holland, 

Zweden, Noorwegen, Roemenie, enz. leert men 

rapper en beter eene tweede taal, een wereld

taal aan.

Alhoewel het Fngelsch als wereldtaal nu van 

oneindig meer nut dan het Fransch zullen wij, 

Vlamingen, als eerste tweede taal steeds het



Fransch leeren. Want we zullen en willen niet 

vergeten, dat we Belgen zijn, en dat onze 

broeders, de Walen Fransch spreken.

De flaminganten zijn dus niet tegen het aan

leeren van Fransch. Waar ze tegen zijn, ’t is 

tegen het aanleeren van andere vakken bij 
middel van het Fransch, tegen het gebruik van 

het Fransch als voertaal in het onderwijs.

Als de Hollander naar school gaat, leert men 

hem rekenkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, 

leert men hem alles bij middel van het Neder- 

landsch. ’t Zelfde in Denemarken en Noorwegen, 

in Polen en Serbie, overal is de moedertaal 

de voertaal van het onderwijs. Maar in Holland 

leert men Engelsch of Fransch, in Denemarken 

Duitsch of Engelsch, enz., als vak. 

ln Vlaanderen is dat anders.

Te Gent kan een werkman de dagleergangen 

van de nijverheidsschool niet volgen, of hij 

moet eerst zeer goed Fransch leeren, want men 

geeft daar de wetenschap niet in zijne taal, 

maar in 't Fransch.

Men kan geen middelbare studiën doen in 

Vlaanderen, noch in college, noch in Athenea, 

of men moet eerst Fransch kennen, want er 

zijn vakken, die bij middel van het Fransch 

aangeleerd worden.

In andere woorden, Vlaanderen is het eenige 

vrij land in de wereld, waar de wetenschap 

door een omweg, door een vreemde taal, ondér- 

wezen wordt. Of beter, die vreemde taal is 

meer dan een omweg, het is een hinderpaal, 

eene onoverkombare hinderpaal, die de volks

massa verwijdert houdt voor de wetenschap, 

en de wetenschap als uitsluitelijke eigendom 

wil van een kaste.

De Vlamingen leven onder dit opzicht nog 

als in de middeleeuwen. Dan werd de weten

schap gansch de wereld door bij middel van 

een doode taal, van ’t latijn onderwezen. Maar 

de opkomende democratie heeft in alle landen 

dien slagboom tusschen het volk en de weten

schap weggevaagd.

Eindelijk is hel de beurt aan Vlaanderen. 

De Gentsche kaste-universiteit zal en moet 

verdwijnen.

Laat ons, Vlamingen, dus Fransch leeren, 

veel l’ransch en rap Fransch, maar laat ons 

hel onderwijs van alle vakken, buiten hei 

Fransch zelf, in ’l Vlaamsch eischen.

Dal is de natuurlijke weg lol den vooruit

gang._________ _______________ _________________

De laatste vreugde.

I’en zware steeïi is van het hert van onzen 

burgemeester gevallen.

En voor de laatste dagen waarop hij nog ons 

Iseghem alleen beheerscht, jubelt zijne ziel van 

een onbeschrijfelijk genot.

De brieven zijn ingekomen de mare bevesti- 

I (jende dat Jos, Seynaeve geen gemeenteraadslid 

I  meer is.

Hoe jammer toch dai de politieke dagen van 

onzen zeer achtbaren burgemeester geteld zijn. 

Hij Jiad nu alles naar hartelust, er ging hem 

f niemand meer tegenspreken in de zittingen van 

j den gemeenteraad, hij was boven op alleen- 

lieerscher.

Doch binnen enkele dagen, zal de burgemeester 

ook ons stadhuis moeten verlaten, en dat op 

eene wijze die veel min eerlijk zijn zal dan deze 

van Jos. Seynaeve.

Toch jubelt onze Eugeen. Toch trilt zijne 

ziele van genot en vreugde. Maar het zal van 

korten duur zijn.

Met de eerste gemeentekiezing zetelt Jos. 

Seynaeve opnieuw in onzen gemeenteraad.

VAN ONZE SOLDATEN

In het Bever loosche paradijs
NOG EEN !

Een vrijwilliger, 18 jaar oud, uit Sint-Gillis, 

heeft zich in de vaart bij Beverloo verdronken.

’t Moet er toch geen “ Paradijs „ zijn, zooals 

de franskiljonsche bureelratten van minister 

Masson het beweren. De S ta n d a a r d .

* *
De Geneeskundige Behandeling 

Een soldaat schrijft ons :

Ik heb in “ Ons Vaderland „ gelezen dat de 

Regeering heeft willen logenstraffen dat er zich

5 jongens gezelfmoord hebben in ’t kamp van 

Beverloo.

| Ehwel ik ben nieuwsgierig om te weten of 

ze het volgende voorval ook zullen trachten te 

logenstraffen.

[ Sedert eenige dagen is er hier in de R. J.

6 D 1 2/1 eene eigenaardige ziekte. Vele mannen 

Ilijden aan hevige buikpijn. Als die soldaten dan 

hiaar ’t Rapport van den geneesheer gaan (die

een Vlaainschonkundigen majoor is) dan doet 

deze nog de moeite niet de jongens zelfs eens 

'Ie bezien, dus ver van ze eens te onderzoeken, 

hij geeft order aan de ziekenoppasser van wat 

poeder of iets anders te geven, en dan vliegt 

ge aan de deur met de woorden « Allez car- 

rotier » en op den hoek staat er « vu et soigné » ; 

dus moogt ge naar de oefeningen gaan. Zoo 

komt het dat er in 2 dagen reeds 4 jongens

erg ziek gevallen zijn ; ze hebben buikkrampen 

in den hoogsten graad. Die krampen komen 

zoo alle 5 minuten op, dan moeten we die 

jongens vasthouden met 3 mannen anders 

zouden ze alles aan stuk slagen. Gisteren avond 

om 10  ure deed er weder zoo een geval voor 

met eenen Vlaamschen jongen. De mannen van 

de '.amer liepen aanstonds naar de ziekenzaal 

om hulp. De ziekenoppasser die wederom een 

vlaamschonkundigen is, kwam op zijn gemak 

eens zien en dan met een glimlach op de lippen 
zegde h ij: “ Daarvan zal hij toch niet creveeren.,, 

We hebben dan zelf dien jongen naar de zie

kenzaal gedragen. De geneesheer was natuurlijk 

in ’t kamp niet ; hij woont sedert eenige dagen 

in Bourg-Leopold; dat maakt dus, als er in den 

nacht iets voorvalt of iemand erg ziek wordt 

dat die jongen het maar moet weten. Ik geloof 

dat er wel een geneesheer zoude moeten in 

’t kamp zijn binst de nacht. Maar och ja ’t is 

waar wij zijn toch maar arme soldaten.

Moest er zich een geval van krampen voor

doen met een paard, dan zouden zeker al de 

veeartsen van ’t kamp samenkomen om te zien 

wat er hun te doen staat met dat dier.

Zoover brengt ons het Belgisch militarisme 

in de 20ste eenw.
** *

Men loochent het zonnelicht!

Betreffende de klachten der rekruten heeft 

het Ministerie van Oorlog een nota tot weer

legging laten verschijnen. Een van onze mede

werkers zal eerlang ter plaatse een onderzoek 

instellen, ln afwachting kunnen wij den volgenden 

zin uit de nota niet onbesproken laten, namelijk:

“ Eindelijk is het een laagheid te beweren, dat 

de Vlaamsehe rekruten minder goed zouden 

behandeld worden dan de overigen.„ Dat is 

toch wat al te kras! De Vlamingen worden 

bij het leger aangevoerd in een taal die de 

hunne niet is, in de laai der Walen. De Vla

mingen worden afgesnauwd door meerderen, die 

trouwens niet eens, wegens onkunde van der 

Vlamingen taal, met hen fatsoenlijk kunnen 

spreken. Men spant de Vlaamsehe rekruten in 

het gareel van den ergerlijksten taaldwang en 

dan komt men met een stalen gezicht verklaren, 

dat de Vlaamsehe rekruten niet meer te klagen 

hebben dan de Waalsche. Zoo volslagen beroofd 

van eergevoel en eigenliefde, zijn de Vlamingen 

nu echter niet, om dergelijke pil te slikken !

L. N.

Een b r ie f  u i t  de 12e  C ie  C. D . D,
1)E I lARTELOjOSIIElD VAN HET MILITARISME 

Ik behoor sedert den Mi Ociober 1918 tot de 

1 2 1' Eerherstellingscoihpagnie (li L. A.) en sta er 

aangeteekend ais een goed en voorbeeldig 

soldaat, aangezien ik er geené andere straffen 

heb opgeloopen dan om mijne kindertjes zonder 

de toelating mijner oversten den eersten kus 

te hebben gegeven, na bijna 5 jaar van bittere 

scheiding.

Mijn vader ontving als antwoord op een 

schrijven aan Zijne Excellentie den lieer Minister 

van Oorlog gestuurd op datum van 29 Mei 

laatsteden, de belofte dat zijn zoon eerstdaags 

zou voorgesteld worden om zijn regiment te 

vervoegen, als ik voort hét bewijs leverde van 

boetedoening voor mijn bedreven fout.

Op het einde van Juni zond mijne echtgenoote 

een soortgelijk schrijven aan den Kommandant 

mijner compagnie, üie zich niet gewaardigde 

mijne echtgenoote ontvangst te melden van 

hua. schrijven, en het ook niet noodig achtte 

mij op de hoogte te stellen van haar voetstap.

Op einde Juli nog geen antwoord ontvangen 

hebbende op dit schrijven, zond mijne echt

genoote 'een smeekschrift naar Hare Majesteit 

de Koningin er op drukkend, dat zij in geze- 

genden toestand verkeerde en een van onze 

Kindertjes erg ziek was en in zijne ijlkoorts 

gestadig naar vader smeekte. Ook die brief 

bleef onbeantwoord en zonder gevolg.

Wij zijn nu den 14 September. Ik heb heden

9 maanden voorbeeldigen dienst. Mijne echt

genoote gaat moeder worden en ligt ziek te 

oed door de beproevingen onderstaan tijdens 

de duitsche bezetting. Mijn oudste kind (7 jaar) 

verzorgt nu op hare beurt hare moeder en tracht 

haar zooveel mogelijk te troosten met te zeggen, 

dat vadertje nu welhaast zal komen.

Over vier dagen neb ik nu mijn kommandant ' 

een geneeskundig getuigschrift ter hand gesteld, 

welke melding geett van de <S 1/2 maanden 

zwangerschap van mijne vrouw en hare volledige 

onbekwaamheid tot het minste werk. Een 

tweede stuk droeg het handteeken der vroed

vrouw, welke hoogergezegde toestand beves

tigd.

Mijn kommandant antwoordde mij, dat ik hem 

begon te vervelen en dat mijne echtgenoote 

zich maar moest tot den heer Minister van 

Oorlog wenden, waarop hij mij zegde, dat ik 

kon gaan.

Tot zoover staal nu mijne zaak. 

lJat ik de gevolgen moet draden van mijne 

bedreven fout, schijnt mij heel natuurlijk en 

reclitvaardig, alhoewel ik nocit dief noch moor

denaar, noen brandstichter ben, doch dat mijne 

vrouw misschien de dood zal ingaan bij gebrek 

aan verkleefde zorgen, welke naar toestand 

vereischt, en dat ik mijne lieve kinderen nog

niet mag zien, dat is in mijne oogen een veel 

slechtere daad, waarbij eene desertie van 3 uren 

eene belachelijke kinderheid is.
Gaat nu eindelijk de heer Minister van Oor

log ingrijpen, terwijl het misschien nog tijd is, 

of zal de gerechtvaardigde vraag van mijne 

echtgenoote en kinderen voort blijven afhangen 

van de willekeurige onverschilligheid mijner 

oversten ? V a d e r la n d .

Een te onderzoeken gedacht
Het prachtig gebaar der Engelsche men- 

schenvrienden die eene gemeente van het 

verwoeste Vlaanderen onder hunne bescher

ming komen te nemen zal wel velen doen 

nadenken aan de belangrijkheid der plichten 
die u ij ten opzichte onzer ongelukkige land- 

genooten te vervullen hebben.

Zoo wat overal worden roerende feestzangen 

aangeheven door dewelken in jubelende tonen 

en geestdrift volle verzen, die onzen kunste

naars en dichters tot eer strekken, het helden- 

Jand wordt gehuldigd en geroemd; overal 

juicht men den bewonderenswaarigen Yzer 

toe, met hartstochelijk belang leest men alle 

boeken die den heldenstrijd verhalen, maar... 

dat alles brengt geen aarde aan den dijk ! De 

geestdrift is geen’ voedsel waarvan men leven 

kan en ik vrees zelfs dat onze rampzalige 

West-Vlaamsehe broeders vaak aan het klaag- 

woórd van den hongeriger! haan denken die, 

bij een perel, te drupneuzen z a t :

“ De minste korrel kaf zou beter voor me 

zijn ! „

Bedenken wij dat, in het Vlaamsehe land, 

waar er ongeveer 100 ,000 woningen herop te 

bouwen zijn, dat de overgroote meerderheid 

harer vroegere bewoners zich zonder dak 

bevinde en dat hunne steden en dorpen als 

'1, ware niet meer bestaan. Is het, mogelijk 

zonder hertzeer aan deze duizende daklooze 

mannen, vrouwen, grijsaards en kinderen te 

denken ? Bijgevolg, is het allernoodzakelijkst 

eerst en vooral er voor te zorgen dat men 

hen herberge, da.t, men hen tegen de guur

heden des weders bescherme en dat men hen 

niet blootstelle den dood der ellende te sterven 

op dienzelfden grond waar zij het Vaderland 

zóóvele blijken gaven van onbaatzuchtige 

opoffering.

De heropbouwing zal niet het werk van één 

dag zijn. In afwachting moet er, allerdringenst, 

vixir Houd woningen worden gezorgd, er dient, 

voorde teruggekeerde bevolking minstens en 

onïfiiiklt lijk een dorpskom ie worden daarge- 

steki waar het haar zal tnogelijk zijn het 

economische en familieleven te herstichten. 

Dat begrepen de Engelsche philantropen zeer 

goed. Zal, daarmee onze eigenliefde niet aange

prikkeld zijn en zullen wij ons niet even 

altruïstisch willen tuoneu als zij bizonder, 

vermits het hier om Belgen gaat, om land- 

genooten.

-  SPORT «
W I E L R I J D E N  

Kampioenschap van V laan deren
Het kampioenschap van Vlaanderen is een dag geweest 

van trionit, van triomf voor het sport, en een dag van 
neering, van ongehoorden volkstoeloop voor üe gemeente 
Coolscamp.

Triomf voor het sport. Inderdaad, van al dat de koers 
bestaat, hebben nooit zooveel en zulke degelijke rijders 
aan den rit deelgenomen. Marcel en Lucien Buysse, Defraye, 
Van Lerbergne, Verstraeten, Vanhevel, Dejonghe, Anseeuw, 
Vandevelde en zooveel anderen, kortom al wat naam heeft 
in Vlaanderens rijwielwereld, stond op de bres. En met 
eene harnekkigheid zonder weerga, werd de koers betwist. 
Sprekende over 't kampioenschap van Belgie, heb ik er 
op gewezen in ons nummer van Vrijdag, hoe bitsig er 
gekamp werd, en k zegde onder meer in. Ter Hulpen de 
geweldigste koers van mijn leven gezien te hebben. En 
k blijf Dij mijn woord, en voeg er aan toe dat ’t kam
pioenschap van Vlaanderen er onmiddelijk mag nevens 
staan.

Volgens Buysse en Defraye was de koers van Coolscamp 
lastiger, omdat de wegen zoo slecht zijn.

En er zijn rijders geweest, lijk Govaert, Vanhecke en 
Van Lerberghe die van in den aanzet demarreerden, alsof 
het een premiekoers gold. Wilt ge een bewijs ? de eerste
7 km. werden afgedraaid in t l min. 4 sek. wat tegen 38 
km. in 't uur is. Als men nu rekening houdt dat de lijders 
daarin S korte draaien hadden, en d’helft van den weg in 
deerlijken staat is, dan zullen alle lezers met mij bekennen, 
dat het ongehoord is. Ten anderen, ik kan rijders noemen 
die van a'eerste ronde reeds 5UU meters achterstel hadden 
en ik ken heel goede rijders die nooit in de vijf eerste 
geraakten. Wat meer is de hoofdgroep werd in stukken 
getrokken van in den aanzet, door Vanhecke en Qovaert, 
en we hebben hem nooit meer teruggezien, lijk hij het 
werkelijk, volgens de logiek, had moeten zijn.

’t Waseenechte afvallingskoers. Kijkers en rijders zochten 
een voorwendsel in d’hitte, in de bandbreuken en de 
slechte wegen; welnu, ik niet! ’k Geef toe dat deze drie 
elementen er toe bij droegen, om de koers te verlastigen 
maar de groote oorzaak ligt hooger. en wel in den moed, 
in de hardnekkigheid en de offerveerdighëid van zekere 
rijders. Eere aan wlen eere toekomt, en 'k noemde Rieten 
Van Lerberghe, Arseen Govaert en vooral Eons Vanhecke, 
als hebbende zich geofferd en ongemeten in den strijd 
geworpen, van in den aanzet.

De baan was voor hen even zoo slecht als voor de 
andere, voor hen was ’tniet min warm, en van ongevallen 
zijn ze ook niet gespaard gebleven, want Rieten heeft niet 
min dan 8 keeren van rijwiel veranderd en Vanhecke heb 
ik persoonlijk 6 jnaal zien “ kreveeren „. . :

’k Weel het wel, er zijn gegronde redens, lijk Claerbout 
bijvoorbeeld die viel en zijn rijwiel beschadigde, lijk Loens 
die nem verweerde met den moed der wanhoop, lijk Lucien 
en Cyriel buyse uie ’t maar opgaven, als ze zagen dat 
alle moeite nutteloos was ; k weet net, daar zijn dagen 
aat men slecnl gedispoaecid is, en aeerlij* uit ae voeten 
komt, maar... “ les excuses sont faites pour s’en servir „
- da's Eransch hé i — in ’t Vlaamsch snattKen ze ’t Korter,

en ’t heet kortweg: plantrekkerij! Welnu, ja: bandbreuk, 
keten afloopen, buikpijn, maagkrampen, moest ge dat alles 
goed ontleden, wat ge heel dikwijls zoudt vinden ? — 
niet meê kunnen !

Ziehier de uitslag:

1. Vanhevel, Ichteghem;
2. Devos, A.doye;
3. Vanhecke, Cachtem ;
4. Méchant, St-Niklaas;
5. Vanrenterghem, Gent;
6. Vanlerberglie, Lichtervelde;

— DUIVEN —
ISEGHEM. — Uitslag dot- prijsvluclii uHStGHiSLAUN 

van Zondag' 14 September, bij Emiel Vermeen-. . met 
118 jonge duiven.

Van den tiende Ardoye Deblauwe Iseghem 13
Ameye 0. Emelghem ■M Kerckhol 13

Kerckhof iseghem o Windels » 2

Decoene P. lsegliem lp.) Denys » 9

Demeurisse G.- » 16 Winüels » 8
Ameye 0. Emelghem 73 Bruynooghe Emelghem 8
Schacht Iseghem 8 Galle Em.lghem 8

Kimpe » 2 Demeurisse E. Iseghem 8
Vandetihende Ardoye •> Vermeersch 4

Kerckhof Iseghem 11 » 2

Verscheure Emelghem 65 Snouck Emelghem 6

» )) 15 Roelens Emelghem 2
Windels Iseghem 2 Vercarre Iseghem V

Vermeersch „ 14 Vandepette »
Dewul! Ardoye 14 Demeurisse G. Iseghem 2

Landeghem Ardoye 2 Seynaeve Lendelede •)

Rommel Cachtem 28 Verhaeghe .). Iseghem
Demeurisse V. Iseghem 24 )) „ o

Bruynooghe Emelghem 22 Vermeersch „ •>

Lezy iseghem 13

St GHISLA1N met 56 oude duiven.

Decoene P. Iseghem 126 Verbeke Iseghem 19
Demeurisse G. » 7 Demeurisse E. Iseghem 3
Aineye 0. Emelghem 44 Snouck Emelghem 5
Vermeersch Iseghem 63 Demenrisse G. Iseghem 2

Verscheure Emelghem 58 Seynaeve Lendelede 2
Demeurisse V. Iseghem 22 Verhaeghe Iseghem
Bruynoogiie Emelghem 12 Vermeersch „
Lezy Iseghem 11 Billauw
Denys Iseghem 11 Dewiele Emelghem 40

— Uitslag der 29 Km. prijsvlucht van 7 September, bij
Karei Degrendel, met 39 oude duiven.

HeldenbergJ. Iseghem 69 Paret Rumbeke 3
Heldenbergj. 13 Degrendele Iseghem 3
Seynaeve Lendelede 39 » ' 3

» M 22 Heldenberg 2

» n 22 Vandenbroucke Lendelede
Bombeke „ 16

29 Km. met 45 jonge duiven.

Heldenbergj. Iseghem 36 Decoene Pasc. Iseghem 6
Jules 23 Tanghe Edm. „ 3

Bombeke Lendelede 22 Degrendele „ 3
Bombeke » 12 Soenen G. „ 3
Degrendele Iseghem 12 D’Hondt 1

„ »» 7 Bourgols „

Heldenberg 6

— Uitslag der 77 Km. prijsvlucht van i September, bij
Karei Degrendele, met 38 oude prijsduiven.

Vandendriesche Oucken 14 Strobbe Iseghem 11

» » 13 Dertoit Lendelede 77
Strobbe Iseghem 12 Paret Rumbeke 7
Degrendele K. » 12 Vanhouwaert Iseghem 3

Heldenbergj. „ 37 Degrendele K.
Bourgeois „ 61

77 Km niet 68 jonge duive-u.

Vandendriesche Oucken 24 Strobbe Iseghem 10
» » * 14 Heldenberg Jos. » 16

Strobbe Iseghem 13 Heldeuberg J. >> 3

Degrendele 13 Bombeke Lendelede 3

Decoene Pasc. „ 23 Degrendele Iseghem 3
Heldenbergj. ,, 34 » » 3

jozef Emiel » 16 Heldenberg J. >■ 3

Berouw » 12 Vandaele Th. » 3
Soenen Gust. » 7

Iseghem. — Op Zondag 21 en 28 September • 

algemeene prijsvlucht uit Arras, bij Karei De 

Grendele, Kortrijkstraat, voor alle liefheb' ;rs 

van Iseghem en aanpalende gemeenten.

Iseghem. — OP Zondag 21 en Dinsdag 23 

September, algemeene prijsvlucht uit St-Ghislain 

bij J. Verhaeghe, voor Iseghem en omliggende.

Ouckene. — Op Dinsdag 23 Sep .iber 

algemeene prijsvlucht uit Le Toucquet, bij Ver- 

helst, ter herberg « De Kruisstraat » voor alle 

liefhebbers van Ouckene en omliggende.

Burgerstand van Iseghem.
Geboorten ;

Jerome Vandaele zv Odiie en Martha Dewasle — Ro^ 
Decoene zv Helena Corteville — André Roger Dejaeghe 
zv Emile en Martha Vantomme — André Jan DescV - aeker 
zv Achille en Clothilde Monteyne — Marie Albertine /ienne 
dv Richard en Maria Verschaeve — Martha Dejsegher dv 
Jules en Maria Bonduel — Louis Seynaeve zv Henri en Van

belle Leonie

Overlijdens :

Rosalie Leenknecht huishoudster 77 jaar. wed. Caroltts , 

Vansteenkiste.

Huwelijken :

Dekeirschieter Victor, ajusteur 37 jaar te St Gilles-Brussel 
met Clemence Noppe fabriekw. 40 jaar alhier — Wullaert 
Alfons borstelm. 27 j. met Agnes Demeester naaister 24 jaar 
beide alhier — Vanmechelen Polydore aardewerker 30 jaar 
van Cortemarck met Feys Emma fabriekw. 25 jaar alhier — 
Delaere Cyrille borstelm. 26 jaar met Margaretha Monteyne 
huishoudster 23 jaar beide alhier.

Gevraagd bij de F i rm a  D. De 
Coene & Cie, G O E D E  S N I J D E R S .

C IN E M A  L U X E
Statiestraat 9, ISEGHEM.

ZONDAG 21 SEPTEM BER  
MAANDAG 22  S E PTEM B ER

telkens om 7 ure ’s avonds 

Dagvertooning :

ZONDAG om 3 URE

ALGEMEEN PROGRAMMA :

FRANKRIJK GETROUW
(Oorlogsfilm in 4 deelen)

HET HERT VAN FORQAT
(Drama in 4 deelen)

KEIZERS-DROOM 

DE BIJZIENDE ROBINET ALb GHAUFFuUU 

HET KIND VAN DEN COW BOY

Telkens opgeluisten} door schoone Komiek.



Kantour van de Notaris Vande Moortele 

te ISEGHEM.

Merkweerdige venditie van ALAAM en MEU
BELS ten hove van Jufvrouw Theresia Verhelst 
te Cachtem op Woensdag 1 October.

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 °/0 verhoog

VENDITIE VAN

M E U B E L S
te ISE G H E M

ten huize van Jw .  Josephine Goudsmet, 
Rousselarestraat 4 9 9

De Notaris Vande Moortele, verblijvende te ISEGHEM 

zal ten verzoeke van Jw . Josepbina Goudsmet, wonende 

te Iseghem Rousselarestraat 499. openbaar te koop 

aanbieden :

Op Maandag 6 October 1919 
om 2 ure zeer stipt 

Beelden. 3 Bedden, 2 Stoven, 2 Kassen. 2 Zetels. 

12 Stoelen, Beddegoed, Groote en kleine Wasclikuip, 

en alle sftich van Huisgerief.

td °Jm Verhoog. - Komptante betaling

MERKWEERDIGE VENDITIE VAN

ALAAJfl en M E I  B E IS
ten hove van J w .  Theresia Verhelst

De Notarissen Vande Moortele te iseghem en Ghekiere

te Meenen zullen ten verzoeke van Jw . Theresia Ver- 
.helst landbouwster wonende te Cachtem. openbaar 

te koop aanbieden :.p

Woensdag 1 October 1919
om I 112 ure, HITSMEUBELS 

Twee hadden, Kassen. Tafels, Stoelen. Potten, Pannen 

en alle slaeli van huisgerief.

Om 2 112 ure. LANDBOUWALAAM 

Groote en kleine Wagen, twee Karren, een Hegge 

Eegden, Jumelle. Aalkarteelen, twee Aalpompen, 

Zeefden, Kuipen, Keirnwiel en Keirnalaam, W ind

molen, Raapmolen en ajle slaeh van groot en klein 

alaam.
10 VERHOOG

Studie van den Notaris AMEYE te Rousselare
Openkare verkooping van een

Groot Namlelslmis
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 :

Dinsdag 23  September 1919,
telkens om 2 1/2 ure namiddag zeer stipt in 
liet Gasthof “ Den Hert „ Zuidstraat, Rousselare, 
ten overstaan van de heeren Vrederechter en 
Greffier van ’t kanton Rousselare

Kantoor van 'den Notaris LeCorbesier 

te Iseghem

Openbare Verkooping van 

Ben schoon en allerbest Hoveke
te Iseghem - Boschmojens groots h. 24 a. 4d c. 

Verdeeld in 6. koopen 

Verpacht aan Constant Vynekier 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 den steenweg van Rousselare naar 

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

Verdeeld in 5 koopen 

Verpacht aan Petrus Vynekier mits 550 fr. 's jaars 
boven de lasten. Zonder pacht.

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. 
slaande en gelegen te Sweveghem, Ootegemstraat. 

Gebruikt tot 1 Oktober 1919.

Koop 11. Een woonhuis met achtergebouwen en 89 
centiaren erve en koer, staande en gelegen te Iseghem, 
Kortrijkstraat, 7. Verpacht per maand.

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

Vredegerecht, te iseghem. 1/2 °/o Instelpenning.

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 Noordkante der Rousselarestraat.

Maandelijks verpacht.

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 Le Corbisier te Iseghem, daartoe in rechte 
benoemd, zal met de pleegvormen der wet van 12 Juni 
1816 en ten overstaan van den Heer Vrederechter 
van ’t kanton Iseghem, openbaar verknopen.

KOOP EEN 1

Een Woonhuis zijnde Westkant eener tweewoonst 
en land, .samen groot 19 a. 40 cent. staande en gelagen 
te Iseghem, wij k Trien hoek.

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. 70cent.

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 Bleekerijstraat.

Gebruikt door Joseph Dewitte tot 1 Oktober 1920 

mits 85 fr. ’s jaars.

KOOP DRIE

Een Huis met Land samen groot 10 aren staande ei) 
gelegen te Iseghem, Bleekerijstraat.

Gebruikt door de Wed. Al. Casier tot 1 Mei 1920 
mits 85 fr. ’s jaars.

KOOP VIER

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

Gebruikt door Val. r'raye 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.

KOOP ZES

Eene partj Zaailand groot 35 a. 20 cent. gelegen te 

Iseghem bij de Molstraat.

KOOP ZEVEN 

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

Koopen 5, 0 en 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 te Iseghem. Molstraat.

Gebruikt door Joseph Brulez mits 5 lr. per maand. 
Kr zullen samenvoegingen toegestaan worden.

112 <>|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.

OPENBARE VKUKOOPINO VAN

EEN  H O F ST E D E K E N
HU IZEN , LANDEN EN MEERSCH

te I N G E L M U N S T E R

De Notarissen Meulders te Ingelmunster en Deueckere 

te Moorslede, zullen op de hierna bepaalde zitdagen 

o|tenbaarlijk verkoopen. ,

(IEMEENTE INGELMUNSTER
1. Een Hotstedeke stallingen en gerieven groot 1 hect

are 47 aren lo centiaren. Houtprijs 150 frank. 
Gebruikt zonder pacli t, voor waarde door de weduwe 
Edüard Naert. met 375 fr. 's jaars, boven de lasten en 

assurantie.
2. Eene partie Land, groot 53 aren. Gebruikt door 

Heetor Yair:este mits 100 fr. ’s jaars zonder pacht- 

v oorwaarde.
3. Eene Tweewoonst, sckeure en gerieven met 5 aren 

59 centiaren.
4. Eene partij Land, groot 79 aren 5f> centiaren, ver

deeld in 2 koopen.
5. Eene partij Land, groot 39 uren 50 centiaren, ver

deeld in 2 koopen. Gebruikt, door Constant Claer- 
tjout mits 159 fr, en door August Meulebrouck mits 
187 frank 's jaars zonder pachlvoorwaarde.

6. Eene partij Meersch, groot 77 aren 50 centiaren, 
verdeeld in 2 koopen. Gebruikt door Heetor Vanneste, 
mits 100 frank ’s jaars boven de lasten.

ZITDAGEN :

Instel op WOENSDAG 24 SEPTEMBER 1919; 

Overslag op WOENSDAG 8 OCTOBER 1919, telkens 
om 2 ure namiddag ter herberg << De lieer » bij Jos. 
Vandekerckhove, te Ingelmunster.

1/2 u/o instelpenning te winnen.

G E V O N D E N  -  

Op den Trein van Brugge naar Kortrijk 
Woensdag laatst, een pak in houdende ver
scheidene SCHOENEN, terug te bekomen 
bij den vinder PAUL DEPREZ Brugstraat 29  
Iseghem. 

B E R I C H T

lk  heb de eer het p ub lie k  kenbaar 

te m aken  te m aken da t ik a ls  voor 

den oo r lo g  voorzien  ben van beste 
Kolen, in mijn magazijn aan de vaart.

G . N A E R T  V A N B E S IE N
Groote Markt 19, I S E G H E M

Genadige prijzen -- Spedige bediening.

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, Voetweg 22 0 ,  Gent.

Te koop gerievig MANDNAAIMA- 
CHIEN, merk «Sinüer». Zich te bevragen 
ten bureele van 7 blad.

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

V o o r  ve rde re  In lich tingen  w ende  m en 

z ich  ten buree le  van  d it b lad .

G R O O T  E 

STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ  
C A L LE N S -N E E FFS , DENDERMONDE

Verft alle slach van Zijden. Wollen, Katoen 

Stoffen in alle kleuren

Trouwe en genadige bediening

Staalboek op zicht bij den AGENTLIFARI) YANDAELi:
Rousselarestraat 2 4 6 ,  (bij ’t Kerkhof)

—  I S E G H E M

J A N S S E N S  G E Z U S T E R S
Verandering van woonst : 

Voorloopig : Rousselarestraat 85

SCHOONE KEUS VAN

is i:<;i;.\ m a n t  e l s
voor Heeren, Damen en Kinders

Hoeden in Caoutchouc voor Damen &  Kinders
Voordeelige prijzen - Getrouwe bediening

T a BRÜFk van MEUBELS ^n alle StyleT"
Speciali/eit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

Spiegels. Stoelen, Wiegen, Zetels enz.
AI. ROOSE- V U Y LSTEK E

Gentstraat 23 , I S E G H E M .

Gezusters V ERM EU LEN
Slabbaerdstraat, 3, I S E 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.

- AMEYE-IIAKDY -
H. Hertestraat 6, ISEGHEM

Beveelt zich aan voor het ACCOR- 
DEEREN van PIANO’S en liet geven 
Van MUZIEKLESSEN.

HUIS

COSTEUIt a G HEK IKKE
Weststraat 66  .

Iseghemstraat 1 83  \ ' 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  VAN B O R S T E L S  
in ’t groot en ’t klein

II. SE YN AE V E - I IEKM AN
Meenenstraat I I ,  ISEGHEM.

Ik beveel mij aan voor het maken 
van Meubels en alle Schrijnwerk.

Door mijne genadige prijzen verzorgd 
werk en spoedige bediening, verhoop ik 
de ounst van eenieder te genieten

C Y R IE L  L A P P E L  LE
D'Heye 35, ISEGHEM. 

Te bekomen DR00GEN"GIST « VICTORIA » 
bij CAMIEL ANSEEUW  

Roeselarestraat 1 9 1 Paterskerk ISEGHEM

Winkeliers ! Vraagt

— Margarine (i E R A  „ —
zij overtreft alles

altijd versch in den Depot bij 

JU L E S  D A LLE-H OLV OET
Meenenstraat 16, I S E G H E M .

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

40 Marktstraat, Iseghem.

G R O O T E  K EU S  VAN

S P R  E E K M A  C H IE N E U
en toebehoorten

—  J .  C l e m e n t  -  C l e m e n t  —
Gentstraat 20 , I S E G H E M

O D IE L  LONCKE-SOENEN
Nederweg 37* I S E G H E M

Maakt het geacht publiek bekend 
dat hij van heden af voorzien is van 
eenen overgrooten keus van Biscuiteii 
en Chocolade De Beuckelaer.

Vermindering van prijs per hoeveelheid 

Ónmogelijke cocurrentie.

IJ uis SA BtfE- FL EIIR ENT
Verandering van woonst sedert 1 Sep

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

Groote Keus van Gemaakte Blousen
Laatste Nieuwigheden - Matige prijzen. 

Aanzien vrij.

Handel in Speldewerkkauten
Schoone keus van alle slach van Kanten 

zooals voor Linnengoed, Stoots, Gordijnen enz.

Heeren &  Damen - Zorgvuldige Huismoeders
Vooraleer aanlcoopen van Huismeu- 

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

bij de

(Jebr. Vande W a l m :
R oeselaarstraat  8 0 ,

Groote keus-Spoedige bestelling - Voorüeeliye prijzen 
Huis van Vertrouwen.

Te Bekomen

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

Windharen Matrassen Overtrekgoed 
Ressortkoorden

JULES ALLEWAIvKT
Meubel- en Matrasmaker 

St Amandstraat, 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 k
. Princessestraat, 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.

HUIS

1  R O O S E  - M 9 E S
Rousselaerestraat 29  

I S E G H E M  --

HORLOGIEËN - JUWEELEN
Verzorgde Herstelling.

Brillen - Glazen - Neusnijpers
Matige prijzen.

N. B. — Als voorheen worden alle reparatiën 

van horlogiën en juweelen, spoedig en met 
zorg afgewerkt.

Bijzonder werkhuis voor het herstellen van 

phonographes.

Huis van vertrouwen

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

St Aman astraat 4 . ROUSSELAERE
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 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 gezichi 
bewaard en versterkt wordt.

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

Qermain H o e t -An n e  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 A m a n d s t r a a t  4, (tegen de Noordstraat) ROUSSELARE.

Te  koop : EEN BIERFOURGON 
in goeden staat.

Zich te bevragen ten Bureele van dit Blad.

Geen Grijs Haar m e e r!!

H U I S  TH E O P H  IE L E
Haarkapper Haarbewerker 

Groote Markt 3, I S 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.

Theophiel Vandewaetere

T E  B E K O M E N

Cim ent  en Ceram ique Vloeren  
bezetting met gleiersche tichels  

Spoedige bediening

M IC  H E L  III]  1 S E
7, de Pelichystraat ,  I S E G H E M .

Voor 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 tt tot

F r a n s  liUYGHE tt ZONEN
Dweersstraat 19, ISEGHEM.

Ook te verkrijgen 
E L E C T R I E K E  M O T E U R S

in alle grooten.

De Moteurs bij ons gekocht, wordt de plaatsing 
er van GRATIS gedaan.

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

— Verzorgd Werk —


