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ONS ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS 

I jaar 6.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.

3 maanden 1.75 fr.

I jaar binnen stad 5.50 fr.

Men schrijft in hij de 

D r i i k k  e r - U i t g e v e r :

R. M e s td a g h -D e b o  s s c h e r e
Eiuelghem-Dam-Iseghem

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

CKMJKK IMJCIITKX! (ÜKMJRK HECHTEN!!

Aankondigingen 0.15 tr. dea regel

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 in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

Iseghemnaren! Houdt uwe vaandels 

vlaggen en wimpels gereed! t.

Muziekanten I Houdt uwe instru

menten rein en net, opdat zij zouden 

blinken en glinsteren, in blijde zonne

stralen !

Zangers ! Laat uwe keel niet droog 

worden, opdat uwe stemmen in alle 

haren kracht en macht, heinde en verre 

zouden wedergalmen I

Een gloriedag, een triomfdag, gelijk 

wij nooit eenen beleefd hebben, staat 

ons nakend te wachten.

KJ ESNIEUWS

De katholieke kandidaten voor het arron

dissement Thielt zijn officieel aangeduid. Het 

zijn, voor den Senaat: M. Emiel Biiliet, nijve- 

raar te Ruysselede, in vervanging van baron 

van der Bruggen, oud-minister, die geene ver

nieuwing van zijn mandaat meer- verlangt. 

Plaatsvervanger : baron van der Bruggen, bur

gemeester van Wyngene.

Voor de Kamer: M. A. Vande Vyvere, staats

minister, uittredend lid ; M. G. Sap, leeraar 

ter Hoogeschool van Leuven, in de plaats van 

M. E. Goethals, Plaatsvervanger: M. Fritz 

Boone, burgemeester van Thielt.

De Heer Ent. Goethals heeft geene vernieuwing 

van zijn mandaat gevraagd.

3) M. Leopold D’Hondt van Iseghem.

Van plaatsvervangende kandidaten spree.kf.de 
Roirssehwr'stiie' Bódt‘ 'Vliet.

** *
Mijnheer Isidoor De Giève, had ook zijne 

kandidatuur voorgesteld in Gent. Hij moest ook 

aangeduid worden, verleden Zondag, door den 

poll in laatstgenoemde stad.

Doch Vrijdag morgen werd hij verwittigd van 

de uitspraak door den poll van Rousselare 

gedaan, en hij heeft zijne kandidatuur te Gent 

ingetrokken.

En zoo gaan wij hier het geluk hebben voor 

makker Isidoor te stemmen.
* .* *

In het Iseghemsche heeft deze lijst geenen 

goeden indruk gemaakt. Veel menschen zeggen 

dat zij met witte briefkens zullen stemmen. 

Mocht dat eerste gevoelen beteren !

*

Gaat M. Woeste in Aalst herkozen worden ? 

M. Woeste zetelt onafgebroken een zeer groot 

getal jaren in de Kamers. Hij heeft aan de 

katholieke partij overgroote diensten bewezen. 

Om onze katholieke vlag te verdedigen stond 

hij steeds op de bres.

Nu is er spraak hem niet meer te herkiezen 

in Aalst. De katholieke kiesvereeniging heeft 

aauveerd het minimuin-programma van het 

katholiek vlaamsch verbond te doen doorgaan. 

Maar M. Woeste weigert.

Wat gaat er gebeuren ?

*
* *

Over nor*»jyö **

streken verspreid dat het gerecht vervolgingen 

iiing inspannen tegen den Heer Em. Goethals, 
volksvertegenwoordiger van het Arrondissement 

Rousselare-Thielt en burgemeester van Meule- 

beke. Deze zaak liep over betrekkingen met 

Duitsche officieren. Wat er van deze zaak waar 

was, wisten wij niet, en wij hebben er in ons 

blad nooit over gesproken. Om den Heer 

Goethals te vervolgen, moest er eene aanvraag 

tul de Kamer gestuurd worden, die daarover 

eene toelating moest geven.
De/.e aanvraag werd tot nu toe niet gedaan. 

Vast en zeker is het dat tot nu toe de Kamers, 

over dit punt, niet beraadslaagd hebben.

Is het oin rederrs van dien aard dat M 
Goethals zijn ontslag als Volksvertegenwoordiger 

heelt ingediend, dat kunnen wij niet verzekeren, 

wii zijn daarover niet ingelicht, doch het is 

zeer wel mogelijk. Wat er ook van weze, wij 

wenschen den Heer Burgemeester Goethals geluk 

nver het besluit door hem genomen. Er zal hem 

„ooit iemand moeten verwijten dat hij het 

katholiek kies-komiteit in nesten heeft gesteken, 

en hij zal ook geene verantwoordelijkheid 

[ moeten dragen over den uitval der kiezingen.

Wii drukken den wensch uit dat de Heer 

f Carpentier, onze zeer echtbare burgemeester, 

i daar les zoude willen opnemen. Heeft men in 
ons arrondissement voorstaanders van dien 

| Heer en die niet zouden beschaamd zijn hem 

in d; n poll voor te stellen, ’t is te hopen dat 

er daar mannen zullen gevonden worden, groot 

genoeg in getal, om den Heer C arpen tie r buiten

te zetten.
In de tegenwoordige omstandigheden mag de 

Heer Carpentier niet zijn, zelfs mag hij de 

plaats van plaatsvervanger met vervullen.

Moest het nogthans gebeuren dat de naam 

van onzen burgemeester op de lijst der plaats

vervangers voorkomt, dan zeggen wij rechtuit 

dat wij voor geenen enkelen persoon zijner 

lijst zullen stemmen
* *

De Roussclaarsche Bode maakt ons bekend 

dat de titelvoerende kandidaten voor het arron

dissement Rousselare aangeduid zijn.

Den donderdag der verleden week heeft een 

poll plaats gehad, waar onze kandidaten be

paaldelijk werden genoemd.
Wie heeft er van dien poll deel gemaakt ? 

Hoeveel en welke Iseghemnaren waren daar

tegenwoordig ?
Dat b lijft w aa rsch ijn lijk  een duister geheim.

De kandidaten zijn :
1) M. Mahieu, burgemeester van Rousselare.

2) M. Isidoor Degrève van Gent.

VLAAMSCH!!
Rond de Rodenbach’s Feesten ,,,

,■___ r.t- „m tii t ii .w n iuw r aasn «>p

treinen, ons volk van Iseghem, dicht tegeneen.

Zij ook zouden voldoen aan het verlangen van 

Moeder Vlaanderen, hare zonen vereenigd te 

zien, daar, waar een liarer edelste telgen, in 

haren schoot gewiegd was geworden.

Ze zouden ook ’t hunne doen, ook toonen 

dat ze van ’n vlaamsche stad waren.

’k Stond met mijne familie en vrienden 

aan de statie ; daar is de trein ; een gedrom 

en we zaten'er op. Op een der laatste wagens 

word ’n lied gespeeld, een dier staatsgevaar

lijke.
En onwillekeurig kreeg ik ’n trilling en ’k 

zong het welgekende lied mede van onzen 

Hullebroeck, « Tinneken van lleule ».

Dat we hlleen niet waren in Rousselare 

zagen we reeds toen de trein in de statie 

aankwam. Een gezwaai met armen, hoeden en 

zakdoeken, was de groet van weerszijden.

En het « Vliegt de Blauwvoet » galmde uit 

den trein, de wachtende ntenschenzee te ge 

m o e t .'En ’n gemompel, ’n geronk, dat weldra 

opsteeg tot ’n forsche schreeuw, dreunde door 

de luchten ons te gemoet « Storm op zee ».

’n Prachtige stoet, drie wagens, treffend voor

beeld, schoone opschriften. Waarlijk, ze haalde 

er eere van, de vernietigde stad van Rodenbach.

De stoet trekt de bijzonderste straten door, 

en begeeft zich ter St Amandsplaats. en wij 

mee !... ’n Zee van menschenhoofden, ’n gewoel

en ’n leven.
Opeens,’n diepe, drukkende stilte. Berten wordt 

onthuld !... Nieuw geroep, nieuw geschreeuw, 

uit de borsten dier kerelszoneii, nakomelingen 

van hen, die eenmaal Vlaanderen brachten ten 

toppunt der beschaafde wereld.

Wat er op dat oogenblik omgaat in de harten 

der omstaanders, zou ik eens willen weten. 

Doch, zouden het dezelfde niet zijn, die in 

mijn binnenste stormen ?

Die trilling, die pakkende, drukkende gewaar 

wordingen, die mijn harte omknellen, allen 

omstrengeld, door datzelfde iets ; die gevoelens, 

allen gericht ten doel, tot dat hoogere streven, 

tot dat hoogere komen.

En ’k zag hem daar nu staan, de gevierde 

dichter, levendig en kunstig door Meester 

Lagae in beeld gemaakt, ’k Zag hem daar nu, 

de zoo verwelkte bloem-, en mijn geest dreef 

me verder, ’k Zag hem levend, met dien fieren, 

vranken blik, in den edelen kop, door zijn 

meesters Verriest en Gezelle zoo schoon be 

schreven, ’k Zag hem, in zijn wezen, zijn 

streven, zijn doel, alles omvat in zijne werken, 

ons nagelaten, zoo sprekend en vol ziels 

idealen.

* ’t Scheen niy, of hij-ook begon te trillen; 

f f  scheen me-, • of hij'blikte ons toe uit zijn graf, 

•hij maande ons aan, door aanhoudenheid daar 

te komen, waar hij ons, zijn vlaamsche volk 

had willen brengen.

— Hugo Verriest ! — Ja, gij ook waart daar; 

gij, de schepper van Vlaandrens bronader, de 

zaaier van dat kiemende zaad. Uwe fiere, edele 

wezenstrekken, waaruit goedheid en beraden 

heid straalt ; — uw lange, grijze haren, uw 

geheel, doet me onwillekeurig opzien naar 

de grootsche figuur van Rodenbach, achter wiens 

standbeeld gij u geschaard had.

Gij, de schepper van dat machtige genie ; 

uwe vlaamsche ziele trilde, als de gevierde 

sprekers, de gedachtenis huldigen van hem, 

uw leerling, en met warme woorden spraken, 

over Vlaanderen, zijn verleden, zijn heden, 

zijne toekomst.

Over Vlaanderen, eenmaal zoo schoon en 

machtig ; — ’n roemvol verleden 1
Over Vlaanderen, nu het verdrukt is, nu het 

lijdt.

Over Vlaanderen, opstaande uit het kiemende 

zaad, schietende door ’t vruchtbare bloed onzer 

vlaamsche Yzerjongens ; — ’n stralende hopende 

toekomst!

— ’k Zag de schim van Rodenbach zich 

plaatsen aan uwe zijde. Hij blikte u in de 

oogen, en in die blikken lag ’n glans, dienzelfden 

glanfi van vroeger, van den strijder, kampende 

voor zijn Moedertaal, voor zijn volk en zijn 

recht ; — tevens schenen ze te staren in de 

toekomst, en ’n zoete hoop lag er in uit-
11oop"t fiaanisctre vo;k i c-ensv wel

haast misschien zal Vlaanderen opstaan, want 

weet, dat nooit ’n vreemde dwingelandij het 

heeft kunnen terneerdrukken.

Hem, — de groote Rodenbach, zijne meesters, 

en leiders onzer zaak, zijt gij het te danken, 

dat ge ontwaakt zijt, uit die onverschilligheid 

voor uwe vrijheden, taal, zeden en gewoonten 

die verdronken schenen.

Lang reeds, ligt ’t ijzeren juk op u, zonder 

toch ’t smeulende vuur te kunnen blusschen 

in uw .binnenste ontvlamd ; zonder uwe gevoelens 

te kunnen dooden, en een volk, dat zulk een 

kracht bezit, kan een tijdlang levend-dood zijn, 

doch het verrijst opnieuw zoodra slechts de 

de gelegenheid zich daartoe aanbiedt.

Die gelegenheid is gekomen en de strijd

ontbrandt 1 !
Blijft eendrachtig in ’t gelid ! Strijdt ! Weest 

uw eigen zijn bewust 1 Toont dat ge afstamt 

van dat vrije volk, dat nooit gebukt ging onder

een dwangjuk.
Neen, nog laten ze hun zwarten leeuw 

niet ongestraft hoonen, de kerels van vlaan- 

derland !
— Kleppe brand 

En luide storm in Vlaanderland !
M andelzeüne .

NIEUWE ARMEN

De wereldoorlog heeft de levensvoorwaarden 

geheel en gansch verard en de sociale klassen 

zijn verward en het onderste boven gesmeten. 

De hoogere loonen dikwijls zonder maat en 
ondersche id ing  toegestaan en de vermeerdering 

van bezoldigingen en jaarwedden, zonder voor

uitzicht van zware gevolgen, hebben meegewerkt 

meer dan gelijk wat om de levensduurte te 

doen stijgen en eene omwenteling in de ver

schillige standen der maatschappij te veroorzaken.

Wij bestatigen slechts wat er zoo al omgaat, 

en hoe de wereld omgekeerd is. En we gaan 

verder en beweren dat er nooit zooveel vermaak 

en genot werd gezocht als thans en welk 

genot en welk vermaak ? Hoe komt het ?

Zeker de werkersstand en bediendebeambten 

zijn veel verbeterd en daar hebben we niets 

tegen integendeel; de middenstand der kleine 

burgerij, der kleine eigenaars, der kleine ren

teniertjes, der op pensioen gestelden, die voor 

den oorlog eenvoudig, zorgvuldig, gelaten, voort

leefden zijn tegenwoordig een soort van ver

schoppelingen,. verstootelingen en sukkelaars 

geworden, vermits hunne inkomsten verminderen 

en hunne uitgaven op wondere en reusachtige 

wijze vermeerderen, gezien de levensduurte.

De middenstand is de laatste en laagste stand 

geworden.

Inderdaad thans telt men : ten eerste de ge

lukkigen en de bevoorrechten van deze wereld, 

de oude en nieuwe rijken ; ten tweede, degenen 

die kunnen voort doen en gemakkelijk kunnen 

bestaan gezien den opslag van hun loon of 

van hunne winsten door rechtveerdigen handel 

of woekerij bekomen; ten derde, de klas der 

naamloozen, der ongelukkigen der verlatenen, 

die geen deel maken van eene maatschappij 

vereeniging, syndikaat of iets dergelijks, die 

hunne klaagstem niet kunnen verheffen en in 

stilte en in de eenzaamheid hun lijden verduren ; 

zooals zoovele ziekelijke ouderlingen, ongenees

bare, gepensioenneerden, stielmannen gewezen 

burgers, thans proletariërs geworden, kleine 

eigenaars, die geen pacht hunner verhuurde huisjes 

krijgen, renteniertjes door den oorlog geruineerd, 

arme weduwen die krankheid en ouderdom belet, 

geen minste werk kunnen verrichten.

Welke zijn de inkomsten van die vergetenen, 

van die nieuwe armen die gisteren nog deel 

maakten van den middenstand.

Moeten zij van honger sterven ! Hun laatste 

centen zijn opgeëten, wat moeten zij nu aan

vangen? Velen onder hun zijn uitgedrevenen die 

wat ondersteuning genieten maar die toch veel 

te kort hebben. Te vreezen zijn zij niet! Men 

moet er geen schrik van hebben. Is het daarom 

misschien dat men er zich niet mede bekommerd? 

Mag men zulke arme dutsen blijven vergeten ? 

Zijn hun offeringen voor de redding van maat

schappijen en Vaderland niet talrijk en groot

„ — .'““‘Yen ,»«•, iets over hebben 
klas verzacht ' hebben, ,l(.r
lijden voor de nieuwe armen, onze broeders en

medeburgers.___________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______

F I J N E  H E S P E N  !
G e d r o o g d e  6 ,0 0  f r a n k  de kilo  

G e r o o k t  6 ,5 0  f r .  d e  kilo
bij L eon VERDUYN, Markt, ISEGHEM 

Vermindering voor Voortverkoopers

Dansen, Drinken, Vechten
Veel moeite gehad binst de kermis ?»  

vraag ik zoo maar al met eens aan eenen 

politiebediende.

— « Geene » was het kort en eenvoudig 

antwoord.
— « Zoo! Gij hebt geen drinkebroers, geen 

vechters moeten in den bak steken. »

— « Niet één! Wij hebben met geen dronkaards 

moeite gehad, en noch min ruize met vechters».

— « Hoe is dat mogelijk ? vroeg ik ten 

uiterste verwonderd. Men heeft nochtans nooit 

zooveel gekermisd als dit jaar. »

« Dat hebben wij alleenlijk te danken aan 

den dans. Telkens men de toelating geeft te 

dansen, gaat de kermis rustig voorbij. Telkens 

de dans verboden is, hebben wij ongelukkige 

kermisdagen, ’t is drinken en zuipen, ’t is huilen 

en tieren, ’t is vechten en moorden.

«En gij hebt dat reeds meermalen be- 

statigd ? »

— “ Ja, veel malen ! »

Wie zoude gedacht hebben dat de dans zulk 

eenen beschavenden invloed bij ons volk te 

weeg bracht ?
En waarom nog den dans in Iseghem ver

bieden, wanneer wij hem zulk eenen heilvollen 

toestand te danken hebben ?

C IN E M A  L U X E
Het bestuur spoort de 

bevolking aan zich bij tijds 
kaarten aan te schaffen voor de vertooning van
2 8  en 2 9  September

want op die dagen zullen de toeschouwers 
een puik programma te zien krifgen.

*
* *

Wij herinneren terzelvertijd het publiek 
dat het bestuur voor de vertooningen van

5  en 6  October
wederom een bijzondere programma zal 
kunnen voorstellen, waarvan iedereen meer 
dan eens zal moeten lachen.



ISEGHEM BINST DEN OORLOG. Gevaarten en Avonturen
Zevende Vervolg — Verboden Nadruk

W oensdag  5  M e i 1915 .
Gerard viert zege!

Ter gelegenheid der overwinning door de 

duitschers op de Russen behaald, wappert 

feestelijk het duitsch nationaal vaandel aan 

den voorgevel van den « Coq ».
—O —

In den voormiddag komt Cyriel Dejonghe 
voor den rechter. Hij wordt veroordeeld tot 

eene maand gevang of 300 mark boete, en 

onmiddelijk losgelaten.
—(I—

Hangt uit :

WAARSCHUWING
De Burgemeester van Iseghem maakt de 

bevolkini/ bekend: dat alhier door de duitsche 
overheid klachten zijn ingediend, aangaande de 
niet deftige houding van zekere inwoners bij 
het voorbijtrekken der lijkstoeten der duitsche 
soldaten. Vele personen laten na het hoofd te 
ontdekken.

Van heden af stellen deze personen zich bloot 
door de duitsche militaire overheid aangehouden 

en gestraft worden.
Iseghem, den 4 Mei 1915.

De Burgemeester, 

EEG. CARPENTIER.

De kennisgeving der overgroofe zege op de 

Russen behaald heeft niet lang te lezen 

gehangen aan de kommandantur. Dezen 

morgen reeds is het bericht ingetrokken.
— O  —

Is Yper gevallen ? Daarin is eenieder bekom

merd. Aan al dat geweldig schieten is de 

stilte opgevolgd. W ij hooren geen schot meer 

knallen. Enkel zien wij de automobiels spoedig 

weg en weder rijden, en tallooze gekwetsten 

aanbrengen.

Het schijnt nogthans zeker dat de duitschers 
vooruitgedrongen zijn, en zich niet ver meer 

van Yper bevinden.
—o—

Eene bestelling van 200 bedden voor ge 

kwetste soldaten werd hier over eenige dagen 

gedaan,-Thans worden er 10 Ö0  gevraagd.

—o—

In den voormiddag^ wordt op zekere plaatsen 

van den binnen der stad, de volgende waar

schuwing uitgeplakt. Zij is opgesteld in drie

KENNISGEVING 

Sedert, langeren tijd heeft het vermoeden 
bestaan dat reisduiven gebruikt worden om 
communicatiedienst tusschen Oostende en Nieuw 
poort te doen, en nu is het op den 1 Mei nabij 

Middelkerke gelukt eene reisduif neer te schieten, 
vliegende van Oostende naar Nieuwpoort en 
draagster van belangrijke mededeelingen betref
fende de toestand van het duitsch leger. De 

melding, die zij overbracht, kwam uit Oostende.
Tot den 6 Mei van dit jaar, S ure ’s avonds 

(Duitsche tijd) moeten alle duiven van welke 
soort ook, in het gansche grondgebied van het
4 leger, gedood worden.

Alle vervoer van levende duiven is verboden. 
De gemeente overheid is persoonlijk verant

woordelijk voor de allerstrengste waarneming 
van dezen maatregel.

Het wordt ten strengsten bestraft:

1) Iedereen bij wien of op wiens grond, na 
den vastgestelden datum, nog eene levende duif 
gevonden wordt.

2) Wie van het bestaan van levende duiven 
kennis heeft en niet onmiddelijk aan het betrok
ken gemeentebestuur of aan de dichtst bijgelegen 
duitsche overheid kennis geeft.

3) Iedere gemeente overheid of allen, die 
verplicht zijn zulks te melden, en niet onmid
delijk de duitsche overheid waarschuwen, wan
neer zij van het bestaan van levende duiven 
kennis krijgen.

4) Iedereen die eene bij hem toegekomen duif 
niet onmiddelijk aan de dichtst bijgelegen 
duitsche overheid overlevert.

Bovendien zal de gansche gemeente in welks 
grondgebied in de toekomst eene levende duif 
gevonden wordt, rekenschap schuldig zijn en 
gestraft worden.

1 hielt, 3-5-15. De Opperbevelhebber.
—O —

In den namiddag, reeds krijgen wij nog 
nieuws over hetzelfde punt.

STAD ISEGHEM 

Waarschuwing 

Er wordt de bevolking bekend gemaakt: dat 
al de voetstappen gedaan, om het intrekken te 
bekomen van het bevel aangapnde het dooden 
der duiven nutteloos geweest zijn.

Diensvolgens aanziet het de Burgemeester als 

een ware plicht, al de bezitters van ’t is gelijk 

welke duiven aan te wakkeren zich onmiddelijk 

aan het gegeven bevel te onderwerpen, om reden 

dat alle nalatigheid voor den overtreder en de 

gansche gemeente de gevaarlijkste gevolgen zal 
hebben.

(verboden nadruk) 27‘ vervolg

Ter zelvertijde wordt aan eenieder herinnerd, 
dat de duitsche militaire overheid van de bevol

king eene deftige houding eischt bij het voor
bijgaan der gekwetste soldaten, alsook van 

lijkstoeten en dat zij alle betoogingen verbiedt 
bij het voorbijtrekken van krijgsgevangenen.

Iseghem, den 5 Mei 1915.
l)e Burgemeester,

EEG CARPENTIER.
D onde rdag  6  M e i 191 5 .  

.(listeren zijn vele gekwetste soldaten hier 

toegekomen. Üm elf ure ’s voormiddags waren 

er een vijftigtal die zich in groep naar de 

statie begaven, ’s Avonds laat werden nog 

drie groepen opgemerkt die ook denzelfilen 

weg insloegen.

In den nacht werden de Roode Kruisers 

opgeroepen om hunne hulp aan de gekwetsten 

te bieden.
—o—

1 van den oorlog heeft onze 

zoo menige pijnlijke dag 

dag van heden mag zonder 

een der droevigste worden

en die de eerste chef was van deze belangrijke 

«halte» is met zijne familie, in een ledig 

staande huis, dicht den Abeele molen, komen 

wonen.

Er werd hem te kiezen gegeven : dienst doen 

inde statie voorde duitschers, of binnen drie 

dagen verhuizen.

Pieter L’IJerminez moesl er geenen oogen

blik op peizen noch denken: « ’k verhuizen 

zei Pieter.

En Pieter is verhuisd.

Binst den duui 

bevolking reeds 

beleefd. Doch de 

tegenspraak als 

aan zien.

Iedere mensch heeft eene liefhebberij: daar 

is niets aan te doen. Men vindt liefhebbers 

van muziek, van zang, van koersen, van 

bloemen, van schilderen, van honden, van 

peerden. van alle soorten van sport. De eene 

liefhebberij is in haar eigen schooner, edeler, 

kunst en smaakvoller dan eene andere, maar 

elk heeft zijne liefhebberij waaraan men 

gehecht en verknócht is, waarvoor men eene 

diepe genegenheid en ingewortelde liefde 

gevoelt.

De meest uitgebreide liefhebberij die alhier 

bestaat is ongetwijfeld deze der duiven. Het 

getal Ispghemnaren die duivenmelkers zijn 

beloopt een zeer hoog cijfer, en grootendeels 

telt men die liefhebbers onder d( 
klasse.

En heden moeten die diertjes, hun zoo lief, 

den kop af. Om X ure, dezen avond, moeten 

alle duivenhokken leeg staan en verlaten!

Wat hertpijn wordt gevoeld! Wat tranen 

gestort ! Wie had ooit' durven peizen dat de 

duiven hier zoo geern waren gezien

Voegt daar ook nog bij dat menigeen zijn 

gansch bestaan, of een groot deel van zijn
luwfo.xn v i ix t in il.nitj’xiiv vall/'ii

gevestigd zijn, zullen door den genomen 

maatregel niet bitter worden beproefd?

Hoeveel aandeelhouders van « Constafeurs- 

maatschappijen „ zullen er geen cent van hun 
geld meer trekken?

En wie zal nog ooit stempels, ringskes, en 

tal van aanhoorigheden, van doen hebben? 
W ie zal nog convoyeeren ?

—o—

Men hoort van niets anders spreken dan 

van duiven. De misnoegdheid onder het volk 
is schrikkelijk groot

Men beschuldigt de stadsoverheid niets ge
daan te hebben om dien wreeden maatregel 

te doen intrekken. — « Om 10 ure ’s morgens, 

zegt men, was men nog aan het uitplakken 

dat de duiven moesten gedood worden, en om 

• ) ure s namiddags, hong het reeds te lezen 

dat alle pogingen aangewend om dé duiven 

te mogen behouden mislukt waren. Welkt 

voetstappen heeft men in zulken korten tijd 
al veel kunnen stellen!»

De misnoegdheid vermindert niet wanneer 

men verneemt dat drie personen van stad, 

mits zich aan zekere voorwaarden te onder 

werpen, hunne duiven mogen houden 

« Waarom die uitzonderingen? « roept het 

volk, » waarom mogen de Hoeren Declercq 

Jules, Henri Vercamert en Meester Loontjes 

dat voorrecht bekomen ? »

I ntusschen • verneemt men dat bijzondere 
heeren van hier en van omliggende gemeenten 

naar (tent en naar Brussel vertrokken zijn, 

om de tusschenkomst van hooggeplaatst* 
mannen in te roepen. Men leeft met hoop.

Namiddags, ten ."> ure, vliegt het nieuws 

door de stad, dat men de toelating bekomen 

heeft voor twintig liefhebbers eenige duiven 

iri leven te houden, vermits die opgesloten 
worden in hef; statiegebouw 

’s Avonds, ten 7 ure, noodlottige stonde, 

weigeren veel liefhebbers hunne duiven te 

dooden — « W ij zullen nog wat de omstandig

heden af wachten ! » zeggen zij. Anderen 

de benauwsb n — voeren snikkende het wreed 
bevel uit.

V r i jd a g  7  M e i 1915 .
Aan twintig duivenliefhebbers uit stad wa.» 

de toelating gegeven een zeker getal duiven 
te mogen in leven houden.

Zeventien liefhebbers hebben geweigerd 

Hunne duiven werden den kop afgedaan."

De bevolking van den Abeele wijk isaangt 

groeid. Pieter L’herm'Miez, die sedert menige 

jaren iu de barak van Cachtem statie woonde.

Le M iro i r
Ik nam mijnen toevlucht tot de stelling 

van Voltaire die zei: «Liegt, liegt altijd, er 

zal altijd iets van overblijven. »

Maar op mijne gedurige ontkenningen gaf 

de wachtmeester mij eenvoudig deze woorden : 

W ij zullen het overige ook wel vinden.

Dit getuigde reeds een weinig dal ze op de 

hoogte waren van onze zaak.

Langs waar zijt gij gekomen ?

Recht van Iseghem!

Wanneer zijt gij vertrokken?

Dezen nacht!

En zoo stelde hij mij nog eenige vragen 

waarop ik naar goeddunken antwoordde. 

Dan ging het van “ Vorwaerts! « Weiter! » 

Aan de straat gekomen wilde de duitscher 

weten over welke van de boerhoven wij 

geloopen waren, lk moet natuurlijk die gasten 

van spoor weghouden en daarom trachtte ik 

hen maar te misleiden en te beliegen zooveel 

ik kon. Ze geloofden mij echter niet veel.

De wachtmeester zond den gendarm uit 

om ons spoor op te zoeken. Deze laatste had 

voorzeker niet veel moeite om onze voet
stappen te vinden in het bedrichte veld.

De mare moest reeds de ronde van het

dorp gedaan hebben dat er twee spions aan

gehouden waren.

De helft der inwoners van het dorp waren 

rond ons geschaard. Die menschen schenen 

meer met ons in te zitten dan wij zei ven.

Onder hen waren er die van de zaken iets

af wisten en dezen bleven op fatsoenlijken 

afstand, ’k noem de kinderen Kerckhof van 

'iumbeke die naai’ Ursel gevlucht waren.

wee der meisjes stonden ons weemoedig te 

bezien met tranen in de oogen.

Terwijl de duitsch even het hoofd omdraaide 

had ik de gelegenheid teeken te doen dat ze 

dichter zouden komen. Ik fluisterde hen toe . 

Zoeken en alles wegmaken! Of ze ’t nu ver

staan hadden weet ik niet, maar toch knikte 

eene “ ja » Dit verlichte mij nog meer en 

’k voelde mij gemakkelijk en tevreden Met 

het overige zou ik wel mijn plan trekken.

De gendarm die op verkenning gegaan was 

keerde terug en er werd ons nog eens 

« weiter! » geboden. Vixtr de gendarmen 

werden we vooruitgedreven.

Zoeken was zoeken en ’k meende den slag 
gewonnen als wanneer al met Ferts de wacht

meester over den gracht springt: Hij moest 

het plaatsken bemerkt heblten waar de aarde 

omgewoeld was. Hij krapte eventjes den grond 

open en daar vielen de rapporten in de handen 
der duitschers.

’k Voelde mijne l*eerien als wegzinken in 

mijn lichaam maar ’k hield mij kloek en 

gebaarde niets gezien te hebben.'Ik keerde 

mij, om mijne ontsteltenis te verduiken. De 

duitsch sprong terug en deed liet, pakje opert 

«\an wien is dit? „ vroeg hij ons. Geen 
antwoord.

Op de rapporten die gerold waren stond er 

geschreven in drukletters Laporte. Hij moet 

niet lang zoeken om de oplossing van het 
woord te vinden. Wijzende op Robert zegde 

h ij: “ Laporte is Depoorter dit is dus van u. 

Robert ontkende. In die woorden vond ik de 

gelegenheid alle verdachten^ of schuld van 
mij te doen verwijderen.

Kent gij d it? vroeg de gendarm mij ver

volgens. En met een onnoozel gezicht en de 

schouders opstekende antwoordt* ik « neen ! »

Dan ontrolde hij eenige dier «cigaretteri » 

maar daar alle;; in I fransch was kon hij er 
niet wijs uit worden.

Daarmede waren zij voldaan en ze zouden 

een peleton soldaten zenden van Eekloo om 
"  ‘s verderop te zoeken.

\\ ei te i ! ,, klonk liet weèr en gebonden 

trokken wij, voorop de gendarmen naar Eekloo.

De koorden waarmede wij gebonden waren 

spanden zoodanig rond onzen arm dat onze 

handen er rood en blauw van wierden. Of) 

mijn herhaalde vragen de koorden een weinig 

te willen lossen voldeden ze. Maar indien gij 

pogingen doet om weg te loopen schieten wij
ii om !

(•pons gemak stapten wij verder.

Het ging somtijds wal te traag voor die 

heeren in velo want ze reden ons nu en dan 

eens op de hielen of snauwden ons eens 
« sneller!» toe.

Van wegloopen was hier geen spraak want 

ieder vijf, zes minuten kwam een M P. aan

gereden. Halfwege de baan kwam ook een 

burger in velo. Deze was mij onbekend en toch 

kon ik aan zijne handelingen en wezenstrekken 

bemerken dat de man op zijn gemak niet was.

Hij reed niet vast en zijn aangezicht verbleekte. 

Niet te verwonderen want de onbekende was 

niemand anders dan Edmond Vandewoestijne, 

alias « Rozé». Hij kwam ons te genioet tot 

aan Ursel met het inzicht ons te vinden op de 

aangeduide plaats. (Wordt voortyezet).



GElfl E E ftT E R A A D

Ik meende dat wij ongetwijfeld, in den loop 

der verleden week, eene vergadering van den 

[emeenteraad gingen mogen bijwonen.

’k Was mis !

Mijn hoofd had ik durven verwedden dat er 

illeszins eene bijeenkomst ging plaats hebben 

linst de laatst vervlogen week.

'k Hadde mijn hoofd kwijt geweest.

Wat mag er onzen achtbaren burgemeester 

leletten eene openbare vergadering te houden. 

Sedert den 19 April laatstleden, kwam onze 

vet niet meer bijeen.

Dat kan men uitleggen.

Onze achtbare had gezworen bij alles wat 

lem heilig en dierbaar is, met Joseph Seynaeve 

liet meer te zetelen in den gemeenteraad.

ïn Joseph Seynaeve is nu weg! Hij moet 

liet meer benauwd zijn, maar hij was verre 

'au benauwd te zijn !

Wat mag er nu nog in den weg staan? 

Hoegenaamd niets.

Maar dat zijn grillen van alleenheerschers. 

Zulke manier van handelen is zulke mannen 

Hgen.

Toonen dat hij doen kan wat hij wil. Doen 

legrijpen zoo zij het nog niet begrepen 

lebben dat hij al de gemeenteraadsleden 

miner missen kan en missen zal. 

t Is niet anders dan dat !

Een gedacht van een alleenheerscher, een 

gril van eenen hooveerdigaard.

Gelukkiglijk, ’t is voor niet lange meer.

!t ii

Jir!

11

)e O o s l e n r i j k s c h  
OnrlogsonU iullm gen

__________ *

De Du itsche Domheid  onthuld.
Hfi yroote feit van den dag, zegt niet ten 

,imrlitt' De rijd. is de verschijning van een 
: « Het Weener Kabinet *‘n liet ontstaan 

mi den Wereldoorlog „ samengesteld door 

■II Oosten rijker* Dr Roderick (looss, (met 
wchtiging van den leider van hei, Duitsch- 
kistenrijksch ministerie van Buitenlandsche 
akt'ii, op grond van een onderzoek derotficiele 
esdieiden). Til het werk van Dr Gooss, die 
'Ie maanden in de Weenensche regeerings- 
Jiieven en in de aanteekeningen van de 

lelmstrasse nasporingen heeft verricht, 
iiiijnt te blijken, volgens de dagbladcorres- 
iiiiilenten en de Oosten rij ksche en Duitsche 
^■bladen,, dat niet zoozeer Duitschland als 
vl Oostenriik-Hongarie de hoofdschuldige zou 
eweest zijn, de onmiddelijke oorzaak van het 
ntstaan van den oorlog, en dat, van alle 
lostenrijksche staatslieden graal Berchtold de 
motste oorlogsdrijver was.
Berchtold komt door dit boek in het leelijke 
Wit te staarj van een oneerlijke politieker, 
ie met opzet telegrammen achterhield of ver
dachte, welke zijn doel de ontketening van 
eu oorlog — in de hand werkten ; die de rege- 
jng- te Berïin misleidde en zich daarbij 
miieritle van een hoogbejaarden, aan versle- 
inheid lijdenden diplomaat graaf Szoegyeny, 
Se zich in zijn telegrammen meermaals op 
e uieest verbluffende wijze vergiste^zelfs wat 
amen van landen betreft, wier regeering hij 
oeineri moest Het noodlottige besluit om den 
orlóg te ontketenen tot eiken prijs, werd 
jenomen, niet in een kroonraad te Postdam 
naar in een vergadering van de Oostenrijksch- 
longaarsche ministers der monarchie.

Dok op die vergadering kraaide ’t hoogst de 
aan van Berthold, die volstrekt den oorlog 
rilde. Graaf Tisza wilde een oorlog vermijden,

li Berthold wist zijn zin door te drijven, 
te Berlijn liet men zich maar door Weenen 

m den tuin lijden en beetnemen Berchtold 
jg zoo goed in, dat de staatslieden te Berlijn 
I zijn hand marionetten waren tengevolge 
au hun onbekwaam heid. Hel was daar alles 
ïilitarism dat verblindde en den politieken 

lik benevelde.
«Men zou, zegt de Beklixeu Lokai, Anzeiger, 
:t kunnen begrijpen, wanneer een regeering 
en verkeerde politiek voert en, van ver
eerde overwegingen uitgaande, een oorlogs- 
ilitiek volgt Doch dat zij zich, tegen eigen 
?ter weten in, door een zwakkeren boiul- 
fiioot in zulk een oorlog laat drijven, 
rrraadt zulk een onbekwaamheid, dat men 
et de Entent^-staten niet kwalijk kan nemen, 
«unieer zij aan de verzekeringen van Duitsche

fj.1Ie geen g'eloof hebben geschonken ».

Kii die domheid vermindert de Duitsche 
iogsschuld niet. Omdat de eene meer heeft 
lisdaan dan gezegd werd, heeft de andere 
larorn geen niLnderê schuld. Duitschland kon 

gewapenden overval van Oostenrijk- 
pgarie op Servië tegenhouden ; het werd

I ïui door Frankrijk en Engeland gevraagd
1  F't heeft niet gewild, integendeel, het heeft 

èrklaard dat het in alle gevallen aan de 
jde van Oostenrijk bleef, alhoewel betwist 
it dif overval den algemeenen Europeéschen 
jrlog' moest ontketenen. Duitschland wilde 
■II oorlog tegen Servie omdat het de ger- 
auiseering van den weg naar het Oosten 
Je. Di* domheid zijner diplomaten en 
«eerders kon medegeholpen hebben om dat 
wade inzicht aan te kweeken, maar dit 

er niettemin.

Schoone Kleederen

Wanneer de oorlog aanvang nam, waren er 

veel menschen die den oorlog aanzagen als eene 

straf van God, over ons nedergezonden, omdat 

de glorie haar hoogste toppunt had bereikt. En 

daardoor bedoelden die menschen de overtollige 

kleederdracht van ons vrouwvolk.

En toen binst den oorlog alle prijzen steeds 

hooger en hooger stegen, toen de levens

middelen niet meer koopelijk waren en niemand 

geld genoeg verdiende om zich een behoorlijk 

voedsel aan te schaffen, toch werd er nog geld 

genoeg gewonnen om schoone, nieuwe kostelijke 

kleederen te bestellen.

En ’k hoor nog eenen onzer priesters van op 

den predikstoel het volk vermanen, door deze 

woorden : « De oorlog zal slechts dan eindigen 

wanneer ons volk zich bekeeren zal en beter 

zal leven ».

Maar ons volk heeft zich nooit bekeerd, en 

’t heeft ongetwijfeld nooit slechter geleefd, liet 

sprong in de oogen van iedereen, dat ons 

vrouwvolk niet gekleed ging volgens zijnen 
stand of rang.

Was het wel noodig dat het geld, waar 

men zoo moeilijk aangerocht, alleen dienen 

mocht tot dwazen, wulpschen en onzedigèn 

opschik ?

In vele huisgezinnen had men ryets meer. 

Men had noch zakdoeken, noch handdoeken, 

noch sargien, noch beddelakens, noch baaien, 

noch hemden, bijna alles was op den draad 

versleten, en toch staken de pluimen op den 

hoed, de zijden bloesen glinsterden in al de 

kleurpracht van den regenboog, en de korte 

lichte rokken lieten schoenen • zien die zijden 
kousen dekten.

En nochtans, daar wa? voedsel te kort! En 

de noodzakelijkste en onmisbaarste kleeding 

werd niet gevonden.

Hoe zijn zitlke domme, zotte dingen toch 

mogelijk !

’t Heeft kermis geweest. Volk zonder einde 

is hier komen toegestroomd, en is hier komen 

geld verteeren.

De barakken van de markt, hebben onze 

stad verlaten met duizeuden en duizenden franken 

winst.

En men klaagde van den duren tijd, en 

men lei er een door omdat het vluchtelingsgeld 

niet toekwam. En intusschen gaf men ons de 

walgelijkste kleederdracht te aanschouwen. Gaat 

liet nog eenigen tijd zoo voort, komt er onder 

het deftig volk geen tegenstand, geen opstand, 

tegen deze dwaze, onkristelijke en onzedige 

moden en gebruiken, dan zal ons vrouwvolk 

weldra zonder kleederen op straat komen.

Het vrouwvolk mag toch zeker wel schoon 

zijn ? hoor ik u zeggen.

Zeker, en ’k zal meer zeggen, ons vrouw

volk moet schoon zijn, het kan niet te schoon 

zijn,' maar het moet schoon zijn, op eerlijke 

deftige en zedige wijze.

Had men over vijftig jaren het vrouwvolk 

op straat moeten tegenkomen zooals het nu 

gekleed i§, inen ging er achter roepen, schui

felen en tieren, men ging ze vlakweg uitgeven 

voor hoeren.

En nochtans onze moeders en grootmoeders 

waren anders schoon gekleed dan onze heden- 

daagsche sprinkhanen. En ’t volk in vroeger 

tijden zorgde eerst voor de schoonheid van 

’t inwendige, voor de schoonheid van bedden 

en huisgerief, en zorgde steeds voor de 

zedigheid.

En dat alles wordt nu gedaan, al stenen en 

zuchten, al klagen en lamenteren, om de driften 

der jongelingen steeds op te hitsten en aan 

te vuren, om eenen man te krijgen.

Ouders, wij zijn in onze gazette npch pasters 

noch paters, wij geven geene sermoenen maar 

wij weten zeer wel wat er van de wereld is, 

en hoe het in de wereld gaat.

Ouders 1 past op !

Openbare werken.
Alle onze lezers hebben nog goed in het 

geheugen bewaard welke groote en nuttige werken 

er in Iseghem gingen uitgevoerd worden, alleen
lijk om voordeel, om werk en brood aan onze 

werklieden te verschaffen.

Een grootsch en machtig stadhuis ging wel

haast zijne reuzentorens tot in de wolken 

verheffen, en aan de voorbijgangers spreken van 

den groei en den bloei van onzen handel en 

nijverheid.

Eene nieuwe pastorij, de schoonste van gansch 

Vlaanderen, moest uit den grond oprijzen, en 

getuige zijn der verkleefdheid der Iseghemnaren 

aan kerk en priesters.

Om het onderwijs steeds meer en meer te 

kunnen vermeerderen en uitbreiden, moest eene 

nieuwe school gebouwd worden.

.Om gezondheidsredens, ging eene slachterij 

opkomen, en eene zwemput waar groote en kleine 

lieden zich gingen baden, gingen insgelijks worden 

opgericht ten grooten voordeele van ons volk.

En dat werd in ’t omliggende uitgetrommeld, 

Vlaanderen door uitgebazuind.

En de zomer met zijn schoone warme dagen 

met zijn overheerlijk weder is weg. En wat heeft 

men gedaan ?

Nieis!

Gaat men iets doen ?

Ja ! Men gaat de pastorij vermaken. Gij leest 

zeerwel menschen. Men gaat geene pastorij maken, 

maar men gaat de oude pastorij vermaken.

Hadt men over maanden de hand aan ’t werk 

geslegen, de pasterij ware reeds opgedaan. Men 

had alles veel goedkooper kunnen krijgen dan nu : 

hout, steenen, ijzer enz. en bijzonderlijk goed- 

koope dagloonen. Maar nu de winter aan de 

deur staat, dat slecht weder op ons wacht, nu is 

het gepaste oogenblik.

Wat is het geestig aangenaam bestuurd te zijn 

door eenen alleenheerscher die al ’t verstand 

alleen bezit.

Hef eersle schip.
Hourrah !

Blijde ontsnapte die kreet ons heïte, wanneer 

wij gisteren het eerste schip, sedert het eindigen 
van den oorlog, onze haven zagen binnenvaren.

De ophaalbrug werd geopend en statig landde 

het eerste schip hier aan, met eene lading hout 

voor de Firma Debosschere en Daenens van 

Emelghem.

De burgers en werklieden die aan de brug 

stonden, schenen er waarlijk van ontroerd, en 

schenen gelukkig over deze gebeurtenis.

Onze handel begint te hernemen, onze nijver

heid herleeft stilaan, de puinen gaan verdwijnen, 

ons volk staat op.

Ingei munster-Kerm is
Kermis-Zondag 28  September

(mi 5 ure namiddag'

G R O O T  C O  ft C E  R  T
in 't, Park van het Kasteel 

gegeven door de Koninklijke Philharmonie.

S p e lw ijz e r . - 1. Le Bèarnais, Allegro, van Guntner. 

'i. Sardanapale. Openingstuk van F. Lerou.x. :i. Cavat- 

leriit Rusticana, Intermezzo van Mascagni. 4. Menuet 

Syinphoiiique. 5. Polonaise de Concert, van Barat. 

(5. Retour a la vie, Walz. 7. Le Chardonneret, Polka 

voor kleine fluit van Romain. 8. Marche des Troupiers 

van Dêsorroes.

* *

K ERM IS-M A A N D A G  2 9  S E P T E M B E R

HULDE AAN ONZE

P r o g r a m m a  d e r  F e e s te l i jkh e d e n  :
Om 10 ure. Zullen de teruggekeerde soldaten 

op ons Kerkhof de graven bezoeken hunner 
Wapenbroeders op het grondgebied van Ingel
munster gesneuveld tijdens de doorbraak.

Om 1 ure. Vorming van den stoet aan het 
Statieplein.

O rde  van den S to e t  ;
1 . Gendarmen te peerde
2. Groep ruiters (S' Eloisgilde)
3. De Boerengilde

4. De Socialistische propagandaclnb
5. De Voetbal-Club
fi. Biegilde « D e  K a s t e e lb ie  »

7. S' Crispinsgilde
8 . Wagen der Schoenmakers
9. Duivenbond

10 . Handbooggilde « S t S i- b a s t ia a n  »
11. De Vinkeniers
12. Het Pompierskorps der Gemeente
13. De Werkliedenbond
14. De Rouw over onze gesneuvelde Helden

(Meisjes in rouwj
15. Wagen van den Werkliedenbond (Een

Soldatengraf)
16. Bond der « O u d  S o l d a t e n  »

17. Bond der Gedekoreerden
18. Tooneelgilde van den Werkliedenbond
19. De andere Bonden en Gilden der Gemeente
20. Wielrijdersmaatschappij J o n g  m a a r  M o e d ig

(’t Vliegerkorps : Een Vliegtuig)
21. De Velo-Club « V l u g  e n  V r ij »
22. Wagen van den Velo-Club

a) Vertrek naar ’t leger '
b) ’t Slagveld
C) De terugkomst 
d) De bekroon ing

23. Hulde aan onze Helden door de Kinders
der Gemeenteschool, het Weezenhuis en 
de Kloosterscholen

24. Onze Soldaten die in verlof gekomen zijn
25. De Koninkl. Philharmonie van Ingelmunster
26. Meisjes die bloemen strooien

27. Onze « IJZERJONGENS » in Khaki
28. Onze Verminkten
29. Een afvaardiging van ’t Fransch Leger
30. De plaatselijke Overheden en Weerdigheids-

bekleeders 
31 Gendarmen te peerde 

Doortocht: De S to e t  vo lg t  den g ro o ten  
P ro cess iew e g .

Om 3 ure

O nthu l l ing  van het P r a a lg r a f
Opgericht ter vereering der nagedachtenis onzer 

gesneuvelde Soldaten.

A a n sp raa k  H ui de betoog
Om 4 ure

Opleiding onzer teruggekeerde Soldaten naar 
het Volkshuis alwaar hun een A V O N D M A A L  
zal aangeboden worden.

Doortocht: Gravinnestraat, Bruggestraat, S* 
Amandstraat,

in de Bruggestraat: Hulde aan onze Soldaten 
door de Schoolkinders.

Om 6 1/2 ure. — F A K K E L T O R H T  van het
Volkshuis naar het Kasteelpark.

De Burgers die begeren deel te nemen aan 
dezen blijden optocht, worden verzocht zich 
bij de leden van den « Velo-Club » te ver
voegen en om 6 ure naar het Gemeentehuis te 
gaan, alwaar zij kosteloos eenen « Venetiaan- 
schen » lanteern zullen bekomen. Na gebruik 
gelieve elk zijnen lanteern aan een lid van den 
« Velo-Club » toe te vertrouwen.

Om 8 ure. P R A C H T I G  V U U R W E R K  

en V O L K S M U Z I E K  in het Park van het 
Kasteel.

Gemeente EMELGHEM  
Kermisfeesten van 1919

Ter gelegenheid der kermis zal op 

Zondag 5 October om 4 ure namiddag
een

P ltA  CU  T IG  C O N C E R I
gegeven worden op de Dorpplaats 

door de Muziekmaatschappij der Gemeente.

Om 5 ure namiddag

VEL0K0ERS voor Parochianen, 20 Km.
40 fr. Prijzen. 

verdeeld als volgt: 12, 9, 7, 5, 4 en 3 Ir. 

Maandag 6 October om 3 u. namiddag 

G R O O T E  V E L O K O E R S E N  3 0  Km.

120 fr. Prijzen.
1, Koers voor alle beginnelingen. Prijzen : 30, 20, 15

en 10 fr., 5 Ir. premie.

2. Aanmoedigingskoers. Prijzen : 12, 9, 7, 5, 4 en 3 Ir. 

Ieder velorijder blijït verantwoordelijk, voor de
ongevallen die hij veroorzaakt.

D in s d a rg  4  N o v e m b e r

Vaderlandsche FEESTEN
tot herdenking der verlossing onzer Gemeente,

1. ’s Morgens Solemneele Dienst tot zielelavenis 
onzer gesneuvelden.

2. Planting van een vrijheidsboom op de dorpplaats.

3. Hulde aan onze Helden van den Yzer.

4. Onthulling van een gedenkteeken ter gedachtenis 
der gevallenen.

C ae h te m . Op Kermis-Zondag 28 September 1919 
Groote Velokoersen, om 3 ure namiddig zeer stipt. — 
175 fr. prijzen.

1, Baankoers voor alle beginnelingen, afstand 40 km 
125 fr. prijzen, 40-30-20-15-10-7-3 fr. Inleg 1,50 fr. — In
schrijving van 2 1/2tot 3 ure namiddag in “ De Wandeling,, 
bij H. Mallsse.

Prijsdeeling in “ De Reisduif,, bij J. Verlinde.

2. Koers voor alle beginneling, uitgezonderd de vier 
eerste prijswinnaars van den eerste koers, afstand 20 km. 
50 fr. prijzen 15-12-10-7-4-2 fr. Inleg 0,75 fr. — Inschrijving 
seffens na den eersten koers in “ De Kapelle „ bij J. Gry- 
monprez. Prijsdeeling in “ De Slachterij „ bij Leori 
Vanderhelst.

De commissie blijft onverantwoordelijk voor alle ongevallen

— Maandag 29 September om 9 1/2 ure ’s morgens op 
de dorpplaats, allerhande vermakelijkheden, 50 prijzon, 
mastklimming, voetloopen, zaklooping en allerlei.

— Uitslag der 132 Km. prijsvlucht, van 14 September, bij 
Degrendele Karei, met 37 oude duiven.

Vandendrjesche Oueken 63 Decoene Pasc. Iseghem 50
Heldenberg Jos. Iseghem 23 Staes Alf. „ 5

Heldenberg j, » 57 Strodbe H, » 5

jozef Em. „ 12 Degrendele K. »> 2
Windels Jos. „ 28 jozef Em. »
Vereist Oueken 18

132 Km. met 60 jonge duiven.

Vandendriesche Oueken 103 Verelsl Oueken 12
Vandenberghe Iseghem 13 Staes Alf. Iseghem 12
Demuynck H. » 13 Decoene Pasc. » 12
Heldenberg Jos. „ 23 Staes Alf. » 5

Tanghe Edm. „ 12 Degrendele K » 5
Heldenberg J. » 33 Jozef Em. .. 3

Jozef Em » 12 Strobbe H. » 3

Windels Jos. - » 18 Uittenhove »

Uitslag van den prijsvlucht uit St-Ghislain, bij Jos. 
Verhaeghe, met 37 jonge duiven.

Verscheure Emelghem 67 Ameye Emelghem 16
Reynaert „ 40 Decoene Iseghem 3
Verscheure „ 13 Vermeersch „ 2
Reynaert „ 12 Demeurisse „ 2
Bruyuhooghe „ 21 Verhaeghe „
Ameyj „ 11

met 27 oude duiven,

Verscheure Emelghem 66 Decoene Iseghem 6
Reynaert „ 17 Demeurisse „ 2
Ameye „ 32 Snouck Emelghem 2
Vermeersch Iseghem 19 Dewiele

Burgerstand van Iseghem.
Geboorten ;

Antoon Casier zv Camiel en Maria Delaere; Martha 
Mannes dv Honoré en Helena Strynckx; Germaine Labeeuw 
dv Eugeen en Marie Lezy; Gaston Vandeinoortele zv Ad- 
hemar en Esther Roelens; MicheJ Verbeke zv Francois en 
Magdalena Deldaele.

Overlijdens:

Maria Monteyne huish. 33 jaar echtg. van Aimé Vens; 
Simonne Vroman 11 m. dv Henri en Anna Huysentruyt.

Huwelijken :

Vandeputte Jules, steenbakker 30 jaar met Alice De Vis- 
schere, zonder beroep, 31 jaar; Devos Joseph. schoenmaker
29 jaar met Robertine Mestdagh, bottienstekster, 29 j.

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

ZONDAG 28  -  MAANDAG29 SEPTEM B ER
telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 3 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

DE OUDE HOUTVESTER - Drama in 4 deelen 

GROOTE GEVAAR - Detectivendrama 3 deelen 

DE SLANG ALS RECHTER - Cow-Boy 2  deelen

-  KOMIEK —
P r i jz e n  d e r  P la a t s e n  : 

Dagvertooning : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1 fr. 

Avondvertooning : 0,50 - 1 - 1,50 - 2 fr.



Kantoor van de Notaris V a nd e  M o o r te le
te ISEGHEM.

Merkweerdige venditic wn ALAAM en MEU
BELS ten hove van Jufvrouw Tlwrésia Verhitst 
te Cachtem op W o e nsd ag  1 O c to b c r .

Om 11/2 ure : Hiiisnieuheb 
Om 2 1/2 ure : Landbouwalaam groot en

klein. Groote en kleine wagen, karre, jumelle, 

keirnalaam.
Gewone voorwaarden 10 °lo verhoog

VENDITIE VAN

M E U B E L S
te ISEGHEM

ten hu ize  van J w .  J o s e p h in e  G oudsm et, 
R o u s s e la re s t ra a t  4 9 9

lfc Notaris Vande Moortele, verblijvende te IKKGHKM 

zal ten verzoeke van ,Iw. Josepliiiiaiioiulsiïiet, wonemle 

te Iseghem Rousselarestraat 499. openbaar te koop 

aanbieden :

Op Maandag 6 October 1919 
om 2 ure zeer stipt 

Heelden. 3 Bedden. 2 Stoven. 2 Kassen. 2 Zetels. 

12 Stoelen, Beddegoed, Groote en kleine Wasebkuip, 

Piano en alle slach van Huisgerief.

lu Verboog. - Komptante betaling

M E R K  W E  El: UÜE V E N D IT IE  VAN

A L A A M  en M EU BELS
ten  hove van J w .  T h e re s ia  V e rh fc is t

I)e Notarissen Vande Moortele te Js bein en Ghekiere
te Meenen zu llen teil verzoeke van .)\v. Tberesia \ er-

helst landbouwster wonende te Cachtem. openbaar 

te koop aanbieden :’>p

W o e nsd ag  1 O c to b e r  1919
om 1 1]2 ure, HITSMEUüELS 

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

en alle slach van huisgerief.

Om 2 ][2 ure, LANDBOt WALAAM 

Groote en kleine Wagen, twee Karren, een Hegge 

Eegden. .lumelle, Aallcart' ’.eu, twee Aalpompen, 

Zeefden. Kuipen. Ke:''>.viel en Keirnalaatn, W ind

molen, Raapmolen en îe slach van groot en klein 

a'.a "i
10 "lo VERH OOG

Kante van den Notaris LeCorbesier

te Is ,’hem

Openbare Verkooping van 

Een schoor allerbest Hoveke
te Iseghem - lioschmpleus groots li. 24 a. 40 u.

Verdeeld in 0 koopen

Verpacht aan Constant Vynckier tot 1 Oktober 1921 
mits 100 fr. jaars boven de lasten.

f'OEDE ZAAILANDEN
te Riiuibeite langs den steenweg van Rousselare naar

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

Verdeelt! in 5 koopen

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

ToflsKij 30 September ter herberg « Oude St Pieter» 
beic io Iseghem, telkens om 2 ure namiddag.

Samenvoegingen zullen toegestaan worden.

OPENBARE VERKOOPING VAN

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

De Notaris LeCorbisier te Iseghem, daartoe in rechte 
benoemd, zal met de pleegvormen der wet van 12 Juni 
1810 en ten overstaan van den Heer Vrederechter 
van rt kanton Iseghem, openbaar verkoopen.

KOOP EEN I

Een Woonhuis zijnde da Westkant eener tweewoonst 
en land, samen groot 19 a. 40 cent. staande en gelegen 

te Iseghem, w ijk  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 Bleekerystraat.
Gebruikt’ door Joseph Dewitte tot 1 Oktober 1920 

mits 85 fr. ’s jaars.

KOOP DRIE

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

Gebruikt door de Wed. Al. Casier tot 1 Mei 192  ̂

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. Fraye en Pieter Moppe, ieder 

mits 8,50 fr. per maand.

■KOOP Y

Eene partij zaailaud 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 Huis met stalling en Land samen groot 13 a. 
20 cent. staande en gelegen te Iseghem. Molstraat.

Koopen 5, O en 7 zij gebruikt door Leonard Brulez 
tot I Oktober 1920 mits 210 fr. 's jaars.

KOOP ACHT

Een huis en Land samen groot 7 a„ 90 cent. slaande 
en gelegen te Iseghem. Molstraat.

Gebruikt door Joseph Brulez nr - 5 fr. pe'r maand.
Er zulten samenvoegingen toegestaan worden.

Ii2 o[0 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.

B E R I C H T
lk heb de eer V  publiek kenbaar

te maken te mr'.cn dat ik als voor
den oorlog v xj.zien ben van beste
K , in mijn magazijn aan de vaart.

Ch AERT - V A N B E S IE N
t-* ote Markt 1 I S E G H E M

Gene -e prijzen ~ Spedige bediening.

OPENBARE TOEWIJZING VAN

SIOFST UX
H U IZ E N , LAN DEN EM iVSEERSCH

;c- I N G H L M U N S T E H

Do Notarissen Meultlars te Ingelmunster en Eenockere

te Moorslede, zullen op de hierna bepaalde zitting 

openbaarlijk ti>ew ijzen.

óË M E E N T E ’ IN iiE L M l/N S T E R

1. Een Holstedeke met gerieven en I hectare 47 aren 
10 centiaren. Houtprijs 150 frank. Gebruikt zonder 
pachtvoorwaarde door de weduwe Naert, mits 375 fr. 
’s jaars, boven de lasten en assurantie. Ingesteld 9600 fr.

2. Eene partie Land, groot 53 aren. Gebruikt door 
Hector Vanueste mits 100 fr. Ingesteld 2000 fr.

.3. Eene Tweewoonst, met gerieven met5aren59 centi
aren. Gebruikt door Constant Claerhout en August 
Meulebrouck. verdeelt in twee koopen. Gezamentlijk 

ingesteld 3000 fr.

4. Eene partij Land,'groot 79 aren 56 centiaren, ver
deelt in twee koopen. Gezamentlijk ingesteld 4300 fr.

5. Eene partij Land. groot 18 aren 40 centiaren, v er
deeld in twee koopen. Gezamentlijk ingestehi 1000 fr.

6. Eene partij Meersch, groot 77 aren 50 centiaren, 
verdeeld in twee koopen. Gebruiktdoor Hector Van
neste. mits 1(10 frank ’s jaars boven de lasten. Geza
mentlijk ingesteld 2200 fr.

OVERSLAG:

Op WOENSDAG 8 OCTOBER. 1919, om 2 ure namiddag 
ter herberg « De Beer» bij .los. \ andekerekbove. 

te Ingelmnnster.

HHH0H00EB0HH0H0H
0 JANSS.ENÊ? GEZUSTERS 0
0 Verandering van woonst : 0
0 Voorloopig: Rousselarestr. 85 0
S  SCH OO N E K EU S VAN g

0 II E G K l\ M A \ I E LS 0
0  in wolle stoffe
@  ' waterd icht  (Imperméabilisé)
r——j voor Heeren, Damen en Kinders 1 - ^ - 1

g  Hoeden g
g  in Caoutchouc voor Damen &  Kinders g
g  Voorr'eelicie prijzen - Getrouwe bediening g  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Schoenmakers, Voortverkoopers, 
voor uwe toebehoorten zooals : 

nagels, borstels, binnen- en buitzoolgarens,
wendt u tot

J, O E C U Y P E R E - V A N D R O M M E
Nederweg, 541, I S E G H E M  

VERHINDERING VOOR VOORTVERKOOPERS 

Ónmogelijke Concurentie

H A N D E L  IN

F A N T A IS IE  KLO EFEN
in hard en zacht hout 

TH. DENYS-VANSTEENKISTE
Kerkplaats. 15, I S E G H E M

Genadige prijzen - - -  Spoedige Indiening
Franco te huis besteld 

O N M O G EL IJK E  C O N C U REN T IE  

Te koop gerievig HANDNAAJM/\- 
CllIEN, merk «S ing e r». Zich te bevragen 
ten bureele van ’t blad.

i Ë z o i r ^ i A N - DE SLAGVELDEN PER 
AUTOMOBIEL

Op iedere aanvraag bij de Gebroeders 

VUYLSTEKE, Rousselarestraat, Nr 28, 

ISEGHEM

“~ 1 aN~2EER VOORD £ E L Ig Y  pRIJZE n”  
Geene gr ijze Haren meer!!

H u i s  G  u s t a a  f

HAARKAPPER -  HAARBEWERKER
Statieplaats 7, ISEGHEM

Reukartikels - Haarborstels • Kammen Stressen en?

Herstelling en vernieuwing met uitgekamd Haar. 

Verhuring van Pruiken voor Concerten en Feesten. 

Aankoop van allerhande Haar.

FABRIEK van WIEUBELS in alle Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

Spiegels. Stoelen, Wiegen, Zetels enz.
Al. ROOSE-VUYLSTEKE

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 “ 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-ÏIARDY -

H. Hertestraat 6, ISEGHEM
Beveelt zich aan voor het ACCOR- 

DEEREN van PIANO’S en het geven 
van MUZIEKLESSEN.

HUIS

<: o s t e i : i 5 d i i E K m i E

W e s tc t  ra a t  6 u
, s e a r  , lf*G E L M U K JT E H«lat Iw O  \

Lcv'Cit alle slach van Vensterglazen, Droogsels, 

Kleuren, Vernissen, Mastiek enz. e.nnz.

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 Y N A E V E-ÏIE KM A N
Meenenstraat I I ,  ISEGHEM.

0 9
£ 2

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

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

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

Te bekomen DROOGEN GIST « VICTORIA * 
bij CAMIEL ANSEEUW  

Roeselarestraat 19 I Paterskerk ISEGHEM

Winkeliers ! Vraagt

— Margarine 6\ ERA  „ —
zij overtreft alles

altijd versch in den Depot bij 

JU L E S  DA LLE-H OLVOET
Meenenstraat 16, 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 A CHLENEN
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 IEL  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 Biscuiten 
en Chocolade De Beuckelaer.

Vermindering van prijs per hoeveelheid 

Ónmogelijke cocurrentie.

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 Speldewerkkanten
Schoone keus van alle slach van Kanten 

zooals voor L innengoed , Stoors, Gordijnen enz.
mmbbb—km—iw — W B——BB—— ataayPTT»wnn n n i i—rra■» im

Heeren &  Damen - 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 ot 
veranderingen te bevelen, komt zien

bij de

( i e b r .  V a n d e  W a l l e

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

Huis van Vertrouwen.

G R O O T E

STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ  
CALLEN S -N EE FFS, DENDERMONDE

Verft alle slach van Zijden, Wollen. Katoen 

Stoften in alle kleuren

Trouwe en genadige bediening

Staalboek op zicht bij den AGENT

Lil-AKI) VANDAELE
Rousselarestraat 2 4 6 , (bij ’t Kerkhof) 

I S E G H E M

F A B R I E K  VAN

C i m 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 : 
Artificieete Ciment - Rhijnzand 

Grenaitle - Poussier, enz. 
Onderneming van Cimentwerken.

Amand Denys-Hochepied
Dweerstraat, 15, ISEGHEM

W I J N E N
St Estèphe 2.25 (r. - Witte Tours 2.25- Porto 3,50 fr. 

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

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

Leon Verduyn, Markt; ISEGHEM.

Te Bekom ju

Allerbeste Cc'.iaaj}- on FIoson-WoMe;’ , 
Criii, Zeegras, Piui ne:i.

Vtiiidharen ïflatrassou Cvert. ! 
Kessoitkoordeii

.31 LES ALLEWAEHT
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.

K olen  & B o u w s t o f f e n *

J O S E P H  S E Y N A E V E
K ortr i jks traa t  6 4 ,  I S E G H E M

Bureel alle werkdagen open
lederen Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, !

kan men mij persoonlijk vinden ; de andere 
dagen dat ik op reis ben is altijd iemand die mij 
vervangt.

H U IS

]. ROOSE - M(3ES
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 horiogiën 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 Amaiustraat 4. ROUSSELAERE

Waarom wordt het huis G. H oe t-A nne , 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 
nuinmer'van het gezicht aanduidt, oin met den eersten 
bril die men beproeft, zoo klaar te zien als op den 
ouderdom van 15 jaren, en waardoor liet gezicht 
bewaard en versterkt wordt.

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

Ilet huis is ook voorzien van eenen schjjonen keus 
jemellen, longues-vues, barometers en Kunstoogen. Spe
cialiteit van thermometers voor broeitnachlenen, brouwerijen, 
baden en kernen, maviniathermometers, liqueurs- sirop- 
melk- en axijde wegers, loupen voor wevers enz.

Germain Hoei -Annk 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, (legen de Noordstraat) ROUSSELARE.

Geen Grijs Haar m e e r! !

I I  l i s  TH EO P i l  I E L E
Haarkapper Haarbewerker 

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

Kapsalon met antiseptiscptisclie bediening 

naar de eischen des lijds.

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

TE BEKOMEN 
Ciment en Ceramique Vloeren  

bezetting met gleiersche tichels  
Spoedige bediening

M I C H E L  B U Y 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 u tot

F rans  HUYGHE ftZQNKN
Dweersstraat 19, ISEGHEM.

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

in alle grooten.

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

Men gelast zich ook met het vermaken en her- 
winden van onbruikbare moteurs.
__________ - Verzorgd Werk —

Te koop : EEN BIERFOURGON 
in goeden staat.

Zich te bevragen ten Bureele van dit Blad.


