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ONS ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS 

l jaar 6.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.

3 maanden l .75 fr.

I jaar binnen stad 5.50 fr.

Men schrijft in bij de 

D r u k k e r - U i t o e v e r :

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

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

Aankondigingen 0.15 fr. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » »

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

<;i;u.iki: p l ic h t e n ! g el ijk e  r e c h t e n ü

Verkoopingen, wljkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmas bij 

den cUukker 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
Statiestraat 9, ISEG-HEM

'

ZONDAG 12 en MAANDAG 13 0Q T0B E R
tjlrte.is om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

ü ’oublions jam ais
(Laat  ons nooit vergeten)

met RITA JOUVET de overlevende van de 

Lusitania, Oorlogsfilm in 6 deelen. 

KLEINE WILDE Cow-Boy 

GRIBOUILLE SCHAATSENRIJDER Komiek 

POLYCARPE IN HET LUNA-PARK Komiek 

De opschriften zijn allen in ’t vlaamsch.

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

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

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

Zelfde vertooning
D I N S D A G  A V O N D  om 7 ure

Wij sporen het publiek aan deze ver- 
tooningen bij te wonen, want wij mogen 
gerust zeggen dat het de schoonste pro
gramma is welke men tot nu toe in Iseghem 
te zien kreeg.

Daarom moet er alle man naartoe, want 
de t huisblijvers gaan het hun beklagen.

Mullchi •oeck Avond

Een uitgelezen publiek vervulde Donderdag 

avond de prachtige « Flandria » zaal. Geene 

enkele plaats was onbezet gebleven.

Kwart voor 8 ure, verscheen Hullebroeck op 

het toaneel en werd door een eenparig hand

geklap begroet en verwelkomd.

Hij drukte zijn genoegen uit voor zoo een 

schoon publiek te mogen verschijnen, en hij 

begon zijne zangen met de uitvoering van 

« Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief.»

Dan zong hij ons alle slach van liederen. 

Ernstige, luimige, strijdliederen.

Vöór ieder lied gaf hij ons eenige woorden 

uitleg over den zin van het lied, over de 

manier waarop het gemaakt werd. En wanneer 

hij de zangen zingt, dan beleeft hij dat lied, 

dan stampt‘ hij ons den zin in het hart, dan 

doet hij ons gevoelen wat de dichter voelde 

wanneer hij zijn lied schreef, wat de zanger 

gevoelde wanneer hij zijn muziek schiep.

Wie kan er « Moederke alleen » zingen gelijk 

Hullebroeck het doet ?

Wie kon de herten roeren gelijk Hullebroeck 

wanneer hij den brief ringt door een vlaamsch 

meisje geschreven aan haren vrijer die in Frank

rijk werkt.

Wie zal lapper Krispijn met zooveel bijval 

vertolken ?

Hoe doet hij het leed der Viaamsche meisjes 

dreunen. Hoe doet hij de zaal niet daveren 

hij het brullen van « Vliegt de Blauwvoet ?

Storm op Zee ! »

En als hij het volk doet zingen ! Geheel de 

zaal die onder zijne leiding « Tinneken van 

Heule » doet galmen dat het een echt plezier 

is.
Maar zijne bijval was overgroot, onbeschrijf

lijk groot, wanneer hij «W ij willen» vertolkt.

De indruk door dit lied te weeg gebracht, 

gaat alle gedacht te boven.

Hij is niet meester van zijn land !

De Vlaming hij alleen op aard,

Hij alleen.

Maar sprak hij onvervaard « ik wil het zijn ! 

Ik wil ! Verstaat ge mij ? ik wil ! »

Hij was de meester in zijn land !

Die woorden pakken u in de keel, aan het

hert, en gij zijt medegesleept door het machtige 

woord van den zanger. En wanneer de gansche 

zaal dan rechtstaat en den « Vlaamschen Leeuw » 

doet dreunen, dan beleeft gij eenen oogenblik 

van onvergeetelijke vreugde en genoegen.

Hullebroeck is niet alleen zanger. Hij is ook 

een puike spreker. En hij weet hoe hij zijne

mooie en puike viaamsche taal moet gebruiken 

om zijne^ toehoorders op te wekken om te 
leven als efhte, ware en overtuigde Vlamingen.

Mochten wij in Iseghem nog zulke aange

name avonden beleven !

Vlaamsch !

Hullebroeck-Avond
— Of ’k nog eenige regelen zou schrijven, 

over het bijgewöonde, vroeg me een vriend ? 

Bah ! ja’k, zei Pier-la-la-sa-sa 

Bah ! ja’k, zei Pier-Ia-la.

Of ware ’t misschien niet doodjammer zoo’n 

schoone gebeurtenis, aldus te laten, en dien 

onvergeetlijken avond, zoo maar in den hoek 

te dompelen, zonder hem nogmaals te herinneren.

En kan het beter passen dan in Ons Ïseghem 
welke ieder op zijn beurt in handen neemt en 

leest.

Dus, zal ik maar eenigen tijd van mijne 

nachtrust gunnen, tot genoegen van de achtbare 

lezers, tevens met de gedachte, daardoor toch 

ook ’n kleintje te hebben bijgedragen voor onze 

Viaamsche zaak.

..In geestdrift waren ze reeds, mijne vrienden en 

vriendinnen die met mij ter lieder-avond, trokken.

’t Sloeg me waarlijk aan ’t harte, toen ik ze 

daar zag: hier een — daar twee — ginds 

gansche groepen, die Vlaandrens beroemden 

toondichter kwamen aanhooren.

’t Sloeg me aan ’t harte! — ’k en hoorde de 

geestige kwinkslagen niet, die mijne vrienden 

me toewierpen, — ’k was verder, mijn geest 

dreef itre tot het ver- verledene, — vele, vele 

jaren, vele eeuwen achter zich...

En ’k dacht me wel in den tijd, toen ook 

’t Viaamsche Volk, ten oproep huns leiders aan

stormden.

’k Zag daar, op de door de regen bepletste 

straatsteenen ons Iseghemsche volk, die ter 

vergadering trok, en ’t scheen me, of ’t waren 

de levende schimmen der oude kerelszonen, 

die, al es veil voor den geboortegrond, ten strijde 

toogen...

Doch neen! — Nog is liet wraaksein niet 

gegeven!»  — En toch, trok ons volk ten

strijde !

Ze lieten zien aan hén, de heeren franskil

jons uit onze stad, dat de smeulende lont nog 

niet was uitgedoofd, dat de sprankel integendeel 

aan ’t opflikkeren is.

Neen, Vlaanderen is ne ' niet dood!!

... ’n Stampvolle zaal, ’i, net ongeduld wach

tende menigte naar den g oten meester.

Hullebroeck komt voo.. ’n Dreunende 

toejuiching en handenklap!

— ’n Smachtende diepe stilte. - ’n Puike 

redevoering! — Wat n’ fijne smaak in zijne 

woorden, welken gloed, welk vuur.

Ze vielen op ’t harte en ’t bezielde !....

En toen hij « Mijn Vlaanderen heb ik harte

lijk lief » aanhief... O ! dan doordrong mij ’n 

gevoel, ’n vreemd gevoel, ’k scheen ontheven 

van alle aardsche niet-zijn, om me alleen in 

te laten met die gewaarwordingen die mijn 

binnenste doortintelden, en die ’k, wel voor 

eeuwig in me verlangde.

Was het niet de ware tolk van elk Vlaamsch 

harte ? — En dan zijn « Moederken alleen ». 

Hoe treffend, hoe zielroerend ! — ’n moeder 

bij ’t wiegske van heur kind, ’n wiegelied zingende, 

’t Stille zachte wegsterven harer in-teere stem, 

daar ’t kindje slaapt.

En die andere liederen ons voorgedregen. 

Hoe meesterlijk ! ! Laat ons alleenlijk nog het 

lied aanstippen van Lambrecht Lambrecht’s 

« Wij Willen ».

Dien gloed, dat vuur, waarmede hij geheel 

het lied deed doorstralen en deed leven.

En voor ’t sluiten den « Vlaamschen Leeuw ». 

Waarlijk, de genoten bijval was hij weerdig, 

onzen gevierden Vlaamschen Hullebroeck !

En tevreden, trokken ze naar hunne slaap

stee, de menschen, koutende over het schoone, 

dat ze t’ hooren kregen.

Verlicht, versterkt, gehard in hunnen plicht 

als Vlaming, die Vlaanderen ais ’t hoogste acht, 

hun op de wereld dierbaar,

— die dragen de toekomst in ’t hart,

In d’oogen diep, in de vuisten hard!

M a n d e l z e u n e .

TRI De Kiesverrich lingenf -4 r * '

L VI . ddenafdeeüng der Kamer, voorgezeten 

dtyr AVJVlechelynck, en samengesteld uit 

MM' Pijmez, Vandeperre, Ernest, Pussemier, 

SoujolTt en Duysters, heeft het wetsontwerp 

over de Kiesverrichtingen onderzocht, en M. Pus

semier gelast er verslag over uit te brengen.

Men weet dat het wetsontwerp drie deelen 

bevat : de inrichting van de kiezing in de 

verwoeste deelen van het land ; in de onver

woeste deelen, en in de streken van Duitsch

land, die door het Belgisch leger bezet zijn.

Dé verslaggever doet opmerken dat de in

richting der kiezing in de verwoeste gewesten 

talrijke’ moeilijkheden opleveren.

De regeering stelt voor dat de kiezers van 

de gemeenten, waar het, tengevolge van de 

oorlogsverwoestingen, onmogelijk is tot de 

stemming over te gaan, zich in eene nabu

rige gemeente, door een Koninklijk besluit 

aan te duiden, vereenigen zullen ; het konink

lijk besluit zal ook de voorwaarden vaststellen 

waarin de kiezing zal geschieden.

Leden van de middenafdeeling hebben doen 

opmerken dat de bevolkingen van de arron

dissementen Veurne, Dixmude en Yper in 

zulke mate verminderd zijn, dat niet aan 

deze arrondissementen het recht te behouden 

al de senateurs en volksvertegenwoordigers te 

kiezen, hun door de wet van 2 Mei 1912 

toegekend, hun het voorrecht toekennen is 

van meer dan een afgeveerdigde per 40,000 

inwoners te kiezen.

Doch de middenafdeeling heeft deze ziens

wijze verworpen, en zij stelt aan de Kamer 

voor elk voorstel te verwerpen dat tot doel

zou hebben op dit oogenblik de tabel te

wijzigen, die voor de verdeeling van het getal

volksvertegenwoordigers en senators in 1912

opgemaakt is.

** *

Fene andere moeilijkheid doet zich voor: 

Het is alleen in West-Vlaanderen dat er ge

meenten zijn waar de lrezing onmogelijk kan 

geschieden. Talrijke kiezers verblijven nog in 

Frankrijk, Engeland en zelfs in Holland, en 

‘ over ’t algemeen l&nt men hunne tegen

woordige woonplaats niet. Hoe zullen de 

kiesbrieven aan deze lieden toekomen ? Het 

zijn meest al kiezers die door den oorlog 

geruineerd zijn. Hoe hen de middelen te ver

schaffen naar België te komen om er hun 

kiesrecht uit te oefenen ?

De middenafdeeling stelt bijgevolg voor : 

Dat er in het buitenland, bij middel der Druk

pers, een bericht zal afgekondigd worden dat 

aan al de belgische kiezers den datum der 

kiezing zal bekend maken en het recht dat 

zij bezitten zich, den dag zelf der kiezing 

hunnen kiesbrief te doen afleveren.

De middenafdeeling vraagt ook dat de heen- 

en terugreis der kiezers van de verwoeste 

gewesten, en die in het buitenland verblijven, 

kosteloos zou wezen.
*

* *
Voor wat de kiesverrichtingen voor de bel

gische militairen in bezet Duitschland betreft, 

hebben wij reeds beknopt de wijziging aan

gehaald die door de middenafdeeling voor

gesteld wordt.

Ziehier den officieelen tekst dezer wijziging :

“ Vijf dagen vóór den dag waarop in de 

streken door het belgisch leger bezet, de 

verkiezing moet plaats hebben, kunnen de kan

didaten, in het arrondissement Brussel voor

gedragen, voor elk stembureel een getuige 

aanduiden om bij de verrichtingen tegenwoordig 

te zijn.

De voorzitter van het hoofdbureel in het 

arrondissement Brussel ontvangt deze aan

duidingen op den dag, door hem daartoe be

paald bij toepassing van artikel 163 van het 

kieswethoek.

De getuigen moeten kiezer zijn voor de 

Kamer en voor den Senaat.

De getuigen hebben het recht de omslagen, 

met de ingevulde kiesbulletiins der militairen, 

te verzegelen en hunne opmerkingen te doen 

opnemen in de processen-verbaal van de bureelen 

waarbij zij zijn aangesteld.

De getuigen aangewezen om zitting te nemen

in liet stem buree l, gevestioH in '
het H oo fdkw artie r  z ijn  zetel heeft, z ijn  ge 

rechtigd  om  aanw ez ig  te z ijn  bij de  verrich tingen  

d ie  z ijn  opgedragen  aan  den officier, doo r den 

lu itenant-generaal-beve lhebber.

Zij hebben het recht, de omslagen, door 

dezen officier gevormd, te verzegelen en hunne 

bemerkingen te doen opnemen in het proces

verbaal dat hij van zijne verrichtingen opmaakt.

De getuigen hebben kosteloos vervoer op 

den spoorweg. „

En ’t woord is nu aan de Kamer. Het is 

evenwel meer dan waarschijnlijk dat er eene 

meerderheid is om de wijzigingen door de 

middenafdeeling voorgesteld, tot wet te maken.

F I J N E  H E S P E N  I
Gedroogde 6 ,0 0  frank de kilo 

Gerookt 6 ,5 0  fr. de kilo

bij Leon VERDUYN, Markt, ISEGHEM 
Vermindering voor Voortverkoopers

P O L L
Hadden wij een tiental jaren vroeger geleefd 

ik hadde u met kanten en abouten kunnen 

uiteen doen, op welke wijze eenen poll was 

ingericht in ’t Rousselaarsche.

Doch dat heb ik nu reeds lang vergeten en 

’k heb zooveel dingen ga te slaan, zooveel zaken 

te onderhouden, dat ik nu waarlijk maar onbe

duidende dingen daarover zoude kunnen ver

tellen.

Maar heeft er hier waarlijk eenen poll plaats 

gehad ; ’t is te; zeggen zijn hier in Rousselare 

heeren, burgers, landbouwers en werklieden 

samengekomen om namen van persoonen vooruit 

te zetten waarop de kiezers dan later gingen 

mogen stemmen ?

En als er dan 10 of meer mannen waren 

aangeduid, zijn er dan nogmaals afgevaardigden 

van gansch het arrondissement gekomen, om 

rijpelijk te overdenken en te overwegen wie 

de beste kandidaten gingen zijn, en die men 

in geweten gingen mogen voorstellen ?

Ik geloof het niet.

Den Woensdag der verleden week werden 

eenige heeren naar Rousselare uitgenoodigd. 

Zij waren op voorhand goed de les gespeld, 

zij waren op voorhand goed gezeid geweest 

dat zij niets anders te doen hadden dan te 

zwijgen en te knikken. Op deze wijze konden 

zij gewetenvol hunne rolle spelen,

En ’t is alles wat er geweest heeft. Een zeer 

klein getal mannen hebben alles geschikt, ge

wikt en gewogen, en alle mondjes moeten 

toe blijven.

Als dat stelsel goed gelukt, dan is het wel. 

Maar gaat het altijd voort wel gelukken ?

Neen ’t !
De menschen verstaan het bestaan van eenen 

poll, maar niet van zulk eenen poll. Men zal 

willen een groot getal kandidaten aanduiden, 

en men zal eischen met groot getal aan den 

poll deel te nemen.

Dat wordt reeds in vele plaatsen gedaan en 

tot dat punt zal men hier ook willen komen, 

’t Is het eenigste middel dat eerlijk is en recht.

Hetgeen men ons hier opgedrongen heeft, is 

niet weerdig van eene groote politieke partij 

’t is zelfs onweerdig van eerlijke menschen.

De Boomen van 
onzen Koormarkt

De leelijke, kromme en misgroeide, boomkes 

die sedert veel jaren onzen Koommarkt ont

sierden, worden ontworteld en nedergeveld. 

God zij gedankt! Het is voor tijd niet!

Ik kan mij moeilijk iets inbeelden dat leelij- 

ker hadde kunnen zijn dan deze boomkes. En 

zij stonden daar uitsluitelijk voor de schoon

heid onzer stad.

Dat er nu daar een parkske aan geleid worde, 

dat wel onderhouden, wel bezorgd weze en 

strekke tot schoonheid en sieraad onzer stad.

G em e en te  EMELGHEM

Op ZONDAG 12 en MAANDAG 13 October

Luisterrijk ïooneelfeest
gegeven door de Tooneelafdeeling van den 

KRiSTEN-WERKLIEDENBOND



ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
(verboden nadruk) — 29e vervolg

Vervolg'van Vrijdag 14 Mei 1915.

En daar werd bevolen onmiddelijk te openen 

of zoo niet inen ging de deur inleggen.

Op liet bepaalde uur. werd iri een spijshuis 

van stad, ook alles gesloten. Om 8 ure 

’s avonds werden zij verplicht le openen om 

eten te geven aan officieren Na het avond

maal begonnen de officieren op den billard 
te spelen, maar de bewoners bleven in de 

keuken. Zoo de officieren hunnen dienst noodig 

hadden moesten zij den baas uit de keuken 

roepen. Doch om 10 uren, deed de baas aan 

de officieren bemerken dat zij ook de hérberg 

moesten verlaten, Dat deden zij.

Een jongeling uit de Marktstraat, die na

n nnff eens over de straat was gegaan, 
werd naar de koinmanu<tuiu> en c.

opgehouden.
—o—

Bij verschillige verkoopers van zichtkaarten 

bieden zich de duitschers aan. Alle kaarten, 

lichtprenten gevende van Yper en omliggende 

gemeenten, die allen in puin geschoten werden, 

worden in beslag genomen.

Bij Clovis Nonkel neemt men 20.000 kaarten 

mede.

Zulke maatregel wordt genomen omdat er 

op deze kaarten niet te lezen staat dat alle 

deze gemeenten door de Engelschen werden 

in gruis geschoten.
—o—

Op het gewoon begravings uur, komen de 

duitsche landstormers uit de Wijngaardstraat, 

vijf lijken naar het kerkhof dragende. Op de 

vier eerste kisten ligt eene lijkbaar op het 

laatste lijk ontbreekt een pelder. Die ruwe 

en ongeschaafde planken, waarin de stoffelijke 

overblijfsels van eenen soldaat berusten, maken 

op alle toeschouwers eenen zeer pijnlijken 

indruk.
—O—

Joseph Vanmoen! Meer al* hij is geen mensch 

in Iseghem gekend.

En hoe aardig die brave man toch vaart!

Hij heeft een pinte op. Dat gebeurt bij hem 

maar zeer zelden, maar toch is het vandaag 

gebeurd En Joseph, na het politieuur, gaat 

naar “ Pierkes „ om ’t peerd in te spannen 

van twee duitsche officieren, die alle weke 

eens alhier komen stallen.

Maar helaas! de officieren zijn weg, de 

poort is gesloten. En Josephs drinkgeld is 

weggevlogen.

En ’t ergste van al is dat Joseph bij den 

kraag wordt gevat en naar den « bak » geleid.

In de Wijngaardstraat, bijzonderlijk op de 

koeren, is de verslagenheid algemeen.

Zaterdag 15 Mei 1915.

Van waar de dreunende slag kwam, die 

in den na,cht van vrijdag tot zaterdag alle 

de huizen, uren in ’t ronde, deed schudden 

en .beven is nog niet met juistheid gekend.

De menschen houden nu staan dat het een 

poedermagazijn is dat in de lucht gevlogen 

is. Doch men is ver van ’t akkoord te zijn 

over de plaats waar zulks gebeurde. Men 

noemt Poelkapelle, men noemt Komen, en 

nog verschillige andere namen worden ook 

vooruitgezet.

’t Is volle feest in de Wijngaardstraat. Op 

den koer, wordt de woning van Joseph Van

moen onophoudend bezocht door vrienden en 

gebuurs, die Joseph komen gelukwenschen 

en hoopen jasmienen aanbieden omdat hij 

reeds in vrijheid gesteld is.

— « ’k Ben er van af, zegt Joseph, met

6 mark boete of drie dagen gevang. W at kan 

mij dat maken! Maar ’k wist algelijk niet 

zegt de brave man, en hij vaagt eenen 

zoeten traan uit het oog, ’k wist niet dat 

mijne ge beurs mij zoo geern zagen!»
—o—

De grootste bekommernis die thans bestaat 

kunnen wy samenvatten in deze vraag — 

" Gaat Italië de oorlog verklaren aan Oosten

rijk ? »

Van de oplossing dezer vraag hangt onge

twijfeld voel af.

Italië met ons of tegen ons zal zwaar wegen 

in de schaal. Volgens het schrijven der 

duitsche bladen zelf, was het bijna onver

mijdelijk geworden: Italië ging met ons mede 
doen. En dat gaf ons hoop en betrouwen, 

en wij zagen reeds den duur van den oorlog 

niet alleenlijk merkelijk verkorten, maar zelf 

eene gansche voordeelige wending voor ons 

nemen.

Helaas! het nieuws komt ons toe dat het 

ministerie in Italië zijn ontslag heeft gegeven.

Dat aanzien wij als een slecht voorteeken. 

Doch alle hoop is nog niet vervlogen, wij 

zullen verwachten wat op 20 Mei in Roomen 

zal worden beslist.

Zondag 16 Mei 1915.

Met woensdag aanstaande te beginnen, 

wordt de prijs van liet brood van 40 op 45 

centiemen gebracht. Dat onaangenaam nieuws

wordt, van uit den predikstoel aan de bevol

king kenbaar gemaakt.

—o—

Reeds vroeg in den morgen — ’t is nog 

geen 5 ure — is men helder op aan ’t schieten 

naar eene vliegmachien die zich hoog in de 

wolken, aan den zuid:west kant der stad 

vertoont. Op den wijk “ de Mol » vallen ver

schillige stukken van ontplofte schrappnels 

neder. In de woning van Viaene dringen 

zulke stukken door het dak en richten schade 

aan in huis.
—o—

In eene herberg van stad komt botsbollig 

een gendarm binnen.

— « Hebt gij gazetten? » vraagt hij aan d«
ha 'jrin .

— « Neen » krijgt hij voor antwoord. Ë

— « ’k Zal zien! » spreekt hij.

Hij zoekt de staminé af, gaat in eene aan

palende plaats dringt de keuken binnen, x,il 
alles nauwkeurig na, en vertrekt.

—o —

Niet minder dan tien treinen zijn van Rous

selare alhier afgekomen met soldaten en alle 

slach van oorlogsgetuig.

Allen zetten hunnen tocht voort in de 

richting van Ingelmunster.

Maandag 17 Mei 1915.

De inwoners van stad, die gisteren avond 

om 0 ure zijn slapen gegaan, en dezen morgen 

vroeg zijn opgestaan, zijn ooggetuige van een 

buitengewoon schouwspel. In ’t Noord-oosten, 

door de blijde stralen der oprijzende zon 

beschongen. vaart hoog in de wolken, een 

reusachtige Zeppelin voorbij.

—o—

In ’t middenpunt der stad hadden eenige 

vrolijke burgers het middel gevonden, om de 

lange vervelende en verdrietige avonden, op 

eene geestige manier over te brengen, ’t Is 

verboden op straat te komen, maar nergens 

hangt een verbod uit, dat men door de koeren 

en hovingen niet mag gaan, om aldus samen

komsten te vergemakkelijken. Zoo gingen 

gisteren avond een tiental geburen, hagen en 

muren overklimmen om in gezellige bijeen

komst in het« Koninklijk Koffiehuis » malkaar 

te vinden, ’t Was 8 ure, en ’t werd donker. 

Brave lieden, zaten in hunnen achterkeuken, 

stil en eenzaam, hunnen paternoster te bidden, 

wanneer zij plotseling een helsch gerucht op 

hunnen koer gewaar werden. Reizende dat 

eene bom gevallen was, namen zij in aller 

haast de vlucht om zich in den kelder te 

verschuilen. Na meer dan een kwartier in 

doodelijken angst te hebben overgebracht, 

waagden zij het op den koer te gaan, ten 

einde zich te overtuigen wat aldaar was 

gebeurd. Groot was hunne verwondering toen 

zij daar eenen gebuur vonden, die half in 

bezwijming, lag. Hij was met eenen ladder op 

den scheidsmuur geklommen om zich naar het 

« Koninklijk Koffiehuis »*te begeven. De lad

der was omgeklonken en de staminé gast, 

was ten gronde gerold.

Dezen morgen ziet men eenen heer van 

stad., al manken en hikpatjikken, in den 

Meenenstraat, den weg naar het St Josephs 
gesticht volgen.

Zooveel begravingen als heden hebben hier 

nooit geen plaats gehad Vijf gesneuvelden 

uit het Oudemanhuis, drie uit het Gildenhuis 

en vier uit de Paters, worden ter aarde besteld.

Dinsdag 18 Mei 1915.

Gisteren, gedurende den ganschen dag, en 

binst gansch den verleden nacht, volgde de 

eene trein den anderen op, geladen met mannen, 

peerden, kannonnen, munitiewagens, kok- 

stoven, wagens, karren, enz. die in de rich

ting van Kortrijk vooruit stoomden.
—O —

Korts na elf en half ure, op het oogenblik 

dat knechtjes en meisjes van school komen 

en dooi’ de straat zwermen, hoort men aan 

den Post. het losbranden der geweeren. Twee 

duiven zitten op het dak van den Bank 

« Rousselare-Thielt ». En ’t gaat er van « Pif, 
poef, paf! »

Eene duif wordt nedergeschoten, de andere 

vliegt weg en ontsnapt.

—O—

In den namiddag rond 5 1/2 ure komen 

twee landstoriners, in velo de stad binnen

gereden. Zij zijn op duivenjacht gegaan. Als 

krijgsbuit brengen zij eene nedergeschoten 
duif mede.

- o—

Inden namiddag brengende duitsche gazet

ten een nieuws mede dat aanstonds overal 

Lekend is en gansch de stad verblijdt. Het 

ontslaggevend ministerie Salandra-Sosino is 

in Italië aan ’t bewind gebleven. Eenieder 

ziet daar klaarblijkend in dat Italië den oorlog 

zal verklaren aan Oostenrijk, allen begroeten 

een land dat met ons gaat medewerken, ons 

steunen en helpen.

Ken straal van hoop en zoet betrouwen, 

komt alle herten begeesteren en aanmoedigen.

—o—

Heden heeft in de kommandantur een onder

zoek plaats over het teekenen van het portret 

des duitschen keizers in 'tgangsken dat nevens 

den Posthoorn ligt.

Uit de gehoorde getuigenissen zoude het 

blijken dat deze teekening niet door burgers 

werd gedaan.

Woensdag 19 Mei 1915.

Op twee treinen die dezen nacht hier 

voorbijrolden in de richting van Kortrijk telde 

men niet min dan 40 kanonnen.

—o—

De kolonne 19 die alhier sedert maanden 

aan de fabrieken Dupont en Desmet ver

blijvende was, is vandaag heengetrokken. Niet 

min dan 50 wagens volgen malkaar op.

—o—

Vrouw Geerlandt-Demeyere aan ’t Zevekote 

woonachtig, is niet een beetje tevreden over 

den onderstand haar door de stad geschonken.

— « ’k Zal ze ne keer leeren met de arme 

menschen den zot houden! „ roept zij uit. En 

zij begeeft zich naar het huis van den burge

meester en slaat er vier groote vensterruiten 

in stukken.
—O—

In den nacht tusschen zondag en maandag, 

stierf alhier in het Hospitaal der Rousselare

straat, de eerzame Zuster Josephine sedert 

lange jaren overste van het Oudemannenhuis.

Volgens aloud gebruik heeft de lijkdienst 

der afgestorven Zusters van Liefde plaats in 

de kapel van ’t hospitaal.

Nu was dat niet mogelijk. De kapel staat 

vol bedden en ligt met strooi opgehoopt.

De plechtige, lijkdienst wordt gecelebreerd 

om 9 uren in St Hiloniuskerk.
—O—

Daar het gisteren niet bewezen werd dat 

de spotprint het werk is van eenen burger, 

wordt de straf ingetrokken.

Met heden te beginnen mogen de herbergen 

opnieuw open blijven tot 9 ure ’s avonds.
—o

Gisteren avond waren alle de inwoners van 

het Nieuw Kwartier als van de hand Gods 
geslegen.

Lange reeds na dat de klaroenen geblazen 

hadden om de menschen te verwittrgen dat 

zij in hunne huizen moesten blijven zag- men 

Madame Adölf Paret aan de Post af komen. De 

wacht vroeg haar pasport. Zij had geen, 

maar zij wist een voldoende uitleg te geven. 

Dan werd zij tusschen beide wachten tot aan 

haar huis uitgeleide gedaan.

De geburen .waren over van blijdschap en 

genoegen toen zij zagen dat de zaak zoo 

goed afliep. 'l
—O—

— « ’t Zit niet goed op den « Paphoek ». 

Sedert weken broedt daar iets waarvan geen 

goed zal voortkomen. „ Dat zegt mij de burge

meester van dien wijk persoonlijk. En inder

daad ’t is ten gevolge van oneenigheden en 

verwijtingen dat den baas van “ de Stad Luik „ 

aan de duitschers wordt overgedregen als 

duiven verbergende. Eene huiszoeking in zijne 

herberg gedaan brengt verschillige duiven 

voor den dag. Onnoodig te zeggen dat duiven 

en herbergier onmiddelijk den weg der kom

mandantur inslaan.

Op den Mont-a-Leux worden insgelijks 

duiven ontdekt bij eenen genaamden Kerckhof. 

Deze ook wordt aangehouden.

Donderdag 20  Mei 1915.

20 Oktober 1914 - 30 Mei 1915!

Nog eene maand is voorbij, en de oorlog 

woedt nog heviger dan ooit,

De laatste weken hebben bijzonderlijk veel 

bloed doen stroomen, veel menschen het leven 

benomen.

En nog altijd liggen de legers op omtrent 

dezelfde plaatsen.

Doch heden zal waarschijnlijk een gewichtige 

dag zijn, mogelijks wel de gewichtigste die 

wij sedert lang zullen beleefd hebben. Heden, 

zeer waarschijnlijk toch, zal in Roomen beslist 

worden of Italië den oorlog aan Oostenrijk en 

Duitschland zal verklaren om onze vereenïgde 

legers aan de zijde te springen.

Mochten wij toch in onze verwachtingen 

niet bedrogen zijn!

Mochten wij, om den gemeenen vijand te 

bekampen, een nieuwe bondgenoot tellen!

— o—

Met muziek aan ’t hoofd, de ransel op de 

schouders, trekken de bakkers, die maanden 

reeds achter de kerk verblijven, statiewaarts.

— o Waar naar toe? „ wordt hun gevraagd.

— « Naar Italië! « lu id t het antwoord.

—o—

Om de wegreizende bakkers te vervangen, 

komen andere toe.

(Wordt voortgezet)

Gevaarten en Avonturen
Negenste Vervolg — Verboden Nadruk

Le M i r o i r
Gelukkig, in al mijn ongeluk, dat het geen 

winter was want de versleten vrouwenrokken 

die samengenaaid waren met eene zondag- 

steek en nu voor dekking dienden hadden 

mij tegen de koude niet beschut.

Ik viel in slaap en ontwaakte op het getier 

van een soldaat die mijne cel binnen kwam. 

In de eene hand droeg hij een kanneken en in 

de andere een kantje brood Hij zette de kan 

op het tafelken met het brood er nevens 

en zonder één woord te latèn hooren trok 

hij weer de cel uit.

Welke soort vocht er in het klein kanneken 

was weet ik niet daar ik het onaangeroerd 

liet alhoewel ik honger en dorst begon te 

krijgen. Ik proefde het brood maar ’t kropte 

mij in de keel en ’k ging terug op den 

stroozak liggen. Ditmaal kon ik in slaap 

niet geraken, ik gevoelde hier en daar op 

mijn armen eene plagende kreveling.

Wie wilde toch nog in die cel leven ? Ik 

moest nochtans niet lang zoeken want toen 

ik den kand van mijn hemdemouw oversloeg 

wipte mijn onaangenaam gezelken weg. Van 

dan af had ik geen lust meer tot slapen 

en ’k ging alhoewel het onbeleefd is, op de 

tafel zitten.

Al met eens wordt de deur geopend; een 

soldaat onderofficier komt binnen en gebied 

mij mijne kleederen af te doen.

Of hij kwam lachen of zich vergenoegen 

of mij lastig vallen weet ik niet. Nu ’t, was 

genoeg mij te ontkleeden tot op het uel en 

mij seffens weer aan te- kleedèn. Bij vroeg 

mij verder niets en vertrok zooals hij gekomen 

wa.s.

Een kwartier later vloog de deur voor de 

derde maal open. Dit maal was het de portier 

die ons binnen gelaten had.

“ Auf die schreibstube! » En hij bracht mij 

naar het bureel waar onze zaken afgeimnien 
waren.

l)e ontvangst op het bureel om onze zaken 

terug te halen was iets anders dan officieel.

Zwijgen! Geen woord! of “ doodschieten» 

waren de herhaalde bevelen en bedreigingen 

van den geheime politieman.

Bij iedere bedreiging was zijn revolver als 

bevestiging zijner woorden.

Gansch het manneken was in ’t zwart 

gekleed. Zijne haren en oogen zelf waren 

van dezelve kleur. Voorzeker was het een 

persoontje te klein om te dienen als kanon- 

voedsel aan ’t front en opgeraapt aan eene 

der hoeken van Berlyn of Hamburg, ’t Was 

nochtans groot genoeg om naar school te gaan 

en er eenige lessen van menschelijkheid en 

beleefdheid te ontvangen.

Nadat ik mijne zaken in de zakken geborgen 

had en gebonden was werd Robert ingebracht 

en wordt er ontvangen op dezelve barsche 

manier als ik ( ’k herhaal tusschen haakskens: 

ze moeten in Duitschland speciale scholen 

bezitten waar ze menschen leeren schreeuwen 

en tieren als wilde beesten).

En in al die angst moest ik mij moeite 

geven om niet in lachen los te barsten bij 

de gedachte dat dit gebarenspel enkel duitsche 

kulturfantaisie was.

Die ceremoniën waren echter gauw afge- 

loopen en we werden buiten het gevang 

gebracht waar een tweede « duitsche burger » 

ons afwachte. Hij ook had het bedreigings- 

wapen in de hand. In de andere eene groote 

porte-feuille.

Wat ze met ons gingen aanvangen kon 

ik niet raden, geen van beiden sprak één 

woord. De eerste oplossing van het vraagstuk 

was opgelost als eene koets kwam afgerold 

en de eene aan den anderen ze i: « hij is daar 

eindelijk! »

De arme koetsier, volgens ik verstond aan 

die woorden ging ook het zijne medekrijgen, 

’k En was niet bedrogen. Toen de koets op 

een tiental meter genaderd was begon de 

pantomiene reeds. Zweinhund! Luinpelende 

gewone duitsche reeks vloek woorden vlogen 

den koetsier naar het hoofd. Het moest de 

eerste maal niet zijn dat de man voor die 

« heerkens » moest fahren. Gebaren en woor

den waren hem even onverschillig. Dy kwam 

zelf niet eens van den bok om de deur der 

koets te openen.

Een der “ burgers „ opende de deur. Wij 

moesten plaats nemen nevens elkander met 

den rug naar den koetsier. De twee andere 

heeren plaatsen zich « face en face „ met ons, 

de revolver op de knieën. De koets rolde!

Toen . we eenige honderd meters ver gereden 

waren begon ik mij eenklaps te verkennen. 

We waren op de groote markt. In Eekloo 

moest het nieuws onzer bijzondere (?) aanhou

ding ook reeds de ronde gedaan hebben. 

Byna aan iedere deur stonden nieuwsgierige 

inwoners ons vriendelijk toe te knikken en 

te zwaaien

(Wordt voortgezet)



Herstel der Oor log schade
Afschaffing der  Form ul ieren

Hoeveel menschen water en bloed gezweet 

:bben, wanneer zij hunne formulieren moesten 

invullen, is niemand in staat te zeggen.

Van ’s morgens tot ’s avonds zaten zij te 

peizen en te denken, binst den nacht konden 

lij onmogelijk slapen, ten allen tijde waren 

lij bezig met peizen hoe zich uit den slag 

getrokken.

En zij riepen de hulp in van vrienden en 
kennissen, vielen den eenen of den anderen 

hooggeleerden gebeur te voete, om zooveel 

appels als peeren te bekomen.

Veeltijds klopten zfj op de eene of andere 

deur van eene bureelrat, die, mits wat drink

geld, hem uit de nesten hielp.

En daar kwam zeker iets toe in de bureelen 

van de aangestelde kommissarissen met het 

onderzoek gelast.

Niet eene formulier die in regel was, niet 

eene waar men klaar in zag. En men heeft 

beginnen peizen dat men veel slimmer kon te 

werk gaan, en men heeft gedaan waarmede 

men had moeten beginnen. Men heeft de 

iormulen klaar, duidelijk en verstaanbaar opge

steld.

En de menschen zullen nu duidelijk hunne 

ormullen invullen, en ’t zal nu al wel zijn, al 

juiste zijn, al in regel zijn.

Leest :

Het Staatsblad van 3 October 1919, heeft 

aan de talrijke geteUterden een groot genoegen 

gebracht. In de voorgaande artikels aan dit 

onderwerp gewijd, hadden wij de aandacht der 

lielanghebbenden gevestigd op het feit dat de 

lormulieren, op welke de aanvraag tot vast

stelling en schatting van de oorlogschade moest 

gedaan worden, niet overeenkwamen met de 

nieuwe wet op de herstelling der oorlogschade, 

en dat de gewone menschen dus, gewoonlijk 

er niet uit wijs geraakten. Het Staatsblad 

schaft de noodzakelijkheid der formulieren af 

en zegt dat de geteisterden met de wet in 

[egel zullen zijn, indien zij vóór 6 December 

aanstaande op hunne gemeente een brief zullen 

aigeven, in dubbel opgemaakt, uit welken blijkt: 

Tot welke rechtbank voor oorlogschade 

men zich wendt;

2 Naam, voornaam, bedrijf en adres van den 

geteisterde ;

3 Het bedrag van de schade;

4 De eed ;

Wij raden aan altijd twee bedragen gewe

tensvol aan te geven : het bedrag van de waarde 

op 't oogenblik van de verwoesting, en ’t bedrag 

van wat nu noodig om te herstellen.

Wij denken best een model van aangift te 

geven; wij veronderstellen een boer van ...: 

Aan den heer Voorzitter van de Rechtbank 

mor oorlogschade te Kortrijk,

Heer Voorzitter,

Ik ondergeteekende... geboren te.... den.... 
echtgenoot van... het bedrijf nitoefenend van... 
handelend in eigen naam, van Belgische Natio
naliteit, gehuisvest te... woonplaats kiezende in 
mijne woning, heb de eer u hierna het uitvoerig 
bedrag aan te geven van de stoffelijke en
rechtstreeksche schade waarvan ik de vaststel

ling in raming vraag :

1) Opeisching van een paard zonder terug

betaling :
Vaarde op ’t oogenblik der opeisching 1.500 fr.

Huidige waarde 2.700 fr.

2) Een boet van 100 mark voor niet
uitlevering van wol 125 fr.

3) Beschadiging van Dak bij de

beschieting, 300 pannen  ̂ 100 fr.

Plaatsen, en:. 325 fr.

Ik voeg hierbij volgende bewijsstukken :
1 ) Een opeischingsbewijs ;
2) Een ontvangstbewijs van 100 mark;

3) Een factuur van het huis Terryn;

Ik bevestig de werkelijkheid van de bij mijne
aanvraag aangegeven schade. Zoo helpe mij God.

Ik bevestig tevens geene vergoeding voor oor

logsschade te hebben ontvangen.
(get.) ...

De invuller zal met dezen brief in ’t dubbel 

opgemaakt, bij de sekretaris gaan, deze zal 

hem een ontvangstbewijs er van geven, waar 

op staat dat drie bewijsstukken ingediend wer

den, en later zal den inzender voor de recht

bank geroepen worden.

Jaarwedde van 
Schoolmeesters

Verleden week, tijdens de zitting van den 

Gemeenteraad, kwamen de Jaarwedden der 

Onderwijzers te berde.

; — « Welk is hier in Iseghem, vroeg een 

gemeenteraadslid aan den burgemeester, het 

beloop der Jaarwedde onzer onderwijzers ? »

— “ Het is mij onmogelijk, was het antwoord, 

u daar seffens een antwoord over te geven ! » 

Twee dapperen!

i)e Graf schermers

Op het front bestond een werk, genaamd 

« Heldenhulde » onder leiding van Dr J. Ver- 

duyn.

Heldenhulde wilde op het graf van onze 

Vlaamsehe. dooden een Vlaamschen zerk 

plaatsen. Deze zerk een eenvoudig steenen 

A
kruis met de spreuk V V K en een wrekenden 

V

blauwvoet. De jongens betaalden deze laatste 

hulde aan hun gesneuvelde makkers van hun 

eigen spaarcentjes.

Reeds gedurende den oorlog lieten « Bel

gische » officieren deze graven schenden : de 

A
letters V V K werden op hooger bevel met 

V
ciment dicht gestreken.

Maar nog blijven er te veel van deze 

graven over op de roemrijke kerkhoven aan 

den IJzer; ze verstoren de gemoedsrust van 

de “ Belgische „ bezoekers aldaar, ze zijn een 

onwelkome getuigenis van het aantal Vlaam- 

sche dooden die sneuvelden voor het ondank

bare België.

De “ Nation Beige » van Woensdag treedt 

op als tolk van deze “ Belgen » en vraagt in 

bedekte woorden aan de « Commission des 

sépultures militaires », dat ze deze kruisen 

zou doen verdwijnen.

Die schandelijke uitnoodiging tot grafschen

nis doet de verontwaardiging bij onze Vlaam- 

sche frontsoldaten oplaaien.

Een van hen schrijft :

Antwoord aan “ Nation Beige » van vandaag;

Onze dooden bedreigd 

Het vuile kladpapier, dat onder den mantel 

van Belgische vaderlandsliefde zijn vet betaald 

plan van .bedekte annexatie bij Frankrijk 

doorzet, is nog nooit zoo laag gedaald als heden.

Zoolang het leugens en bedrog hanteert 

tegen levenden kunnen we nog l^den, van 

vechten en redetwisten zijn we niet benauwd, 

zelfs oneerlijke en vooringenomen valsch en 

loensch handelende persridders kunnen ons 

niet afschrikken. Maar, wanneer men onze 

heilige d oud en aanrandt op en in hun graf, 

dan komen wo rden niet meer van pas; dan 

bruischt ons ’t bloed naar ’t hoofd en grijpen 

we naar de wapens.

Jungens'van Vlaandernn, “ ij die met dui

zenden als eerste wilsbetrachting in ’t aange

zicht van den dood gevraagd hebt om na 

’t sneuvelen te rusten onder een Vlaamsch 

kruis; te wapen! de dooden roepen u op, 

zij liggen stijf en uitgebloed machteleis ^nder 

zeven voet aarde. Men wil hun graf schenden. 
Dezen die zulks dr omen zijn slechter dan 

duitschers: ze vermoorden onze dooden, die 

voor hen stierven. Laat hun verradersbloed 

boeten voor hun hoogverraad.. .
- o —

Vlaanderen! Vlaanderen! Nu komt uw 

grootste schand. want zelfs uw doden laat 

ge ongestraft beleedigen !
—O—

Al de oud-fronters sturen hunne bijtreding 
tot een nieuw leger tot alles bereid:

De Grafwacht.

Ingezonden

Heer opsteller,

De boomen van de Koornn a:kt zijn geveld 

en weg.

Nu kan men zien hoeveel die plaats in 

schoonheid en bevalligheid heeft gewonnen.

En wat zeggen de menschen?

— Best ware het, zoo er nooit geene boo- 

men meer op de Koornmarkt geplant werden. 

Wilt de stad een gedenkmaal, onze gesneuvelde 

soldaten ter eere, opdichten, dat men het doe 

op het kerkplein.

Daar zal het denkmaal beter uitkomen beter 

in ’t oog springen en meer behagen.

Op zulk eene groote plaats moet men een 

groot en zwaar denkmaal doen oprijzen, of 

men moet er niet aan beginnen. Een ander 

denkmaal zal er onbeduidend, klein, kinder

achtig zelf uitzien, en het doel niet bereiken, 

dat men zich voorstelt te bekomen.

Heeft de gemeenteraad reeds den Koornmarkt 

verkoren, niets belet op dat besluit terug te 

komen, en betere maatregelen te nemen.

Ingezonden

Heer Uitgever,

Wanneer gij met den trein uit de richting 

van Brugge komt, wordt gij hier afgezet dicht 

de balie van den ijzeren weg om naar Tanghe’s 

hof te gaan.

Wie Iseghemnaar van geboorte is of in 

Iseghem verblijft, weet dat zeer goed, en hij 

zal niet vergeten van af te stappen.

Maar vreemdelingen, maar menschen die voor 

de eerste maal hier toekomen, en in stad moeten 

bezoeken doen, hoe kunnen die personen weten 

dat zij in Iseghem zijn.

Niets duidt dat aan.

Geen enkele plank, waarop den naam van 

« Iseghem » geschildert staat, is er te vinden. 

En de dutsen zijn veelmalen niet aan tijden 

verwittigd en de trein voert ze mede naar 

Ingelmunster of nog verder.

Zoude het niet inogelijk zijn dat de aan

dacht van wie het aangaat, zoude ingeroepen 

worden ?

SO C IA L IST EN

Weinig wordt er tot nu toe over de aan

staande kamerkiezingen gesproken. De menschen 

schijnen onverschillig aan alles wat er omgaat 

en zij zijn waarachtig met niets bekommerd.

Doch spreekt gij met den eenen of den 

anderen persoon die zich lange reeds met 

politiek bezig houdt, dan hoort gij steeds de 

vrees uitdrukken dat de socialisten de meesters 

van het land zullen worden. En moet het zoo 

zijn, zuchten die brave menschen, dan gaan 

wij onsv \an iets mogen verwachten!

In de laatste dagen nogthans hoorde ik eene 

heele andere klok. Ik wensch niets beters, 

sprak r,;  ̂ een‘priester, dan de zegepraal der 

socialisten. Dat begeer ik uit het diepste van 

mijn hert.

En de priester zei mij : Sedert omtrent een 

jaar zijn wij vrijgevochten. In plaats van het 

bestuur van ’t land in handen te houden, ver

zaakten de katholieke ministers aan het bewind. 

Drij plaatsen werden aan de liberalen, drie 

andere aan de socialisten afgestaan. Doch deze 

laatsten bemachtigden de bijzonderste ministe

ries, en speelden de groote rol. Men zoude 

veel tijd noodig hebben om al de dommigheden 

op te sommen die zij bedreven hebben, maar 

zij durfden nog niet alles doen wat zij geerne 

hadden gedaan. Maar gelukt het hun in de 

stemmingen de zege;te behalen, dan gaat ze 

niemand meer tegenhouden. Dan zullen zij 

vooruit gaan, verder en verder, zij zullen voor 

niets schroomen of benauwd" zijn, en wij gaan 

hier dingen zien gebeuren die aan het onge

looflijke zullen grenzen. Zij zullen zich zoo 

wijd wagen dat eenieder zal misteyreden worden, 

misnoegd, kwaad en verbitterd ; eene tegen

werking zal ten alle kante opdagen en op zekeren 

dag zal gansch het socialisme zoodanig ver

slegen liggen en vergruisd, om nooit meer uit 

zijne puinen op te staan !

Dat zijn de woorden van eenen priester en 

ik druk die letterlijk over zooals hij mij die 

toestuurde.

H et  tooneelfeest der  
Zeegbare H ar ten  » te  Rousselare

— op Zondag 5 October 1919 —

Zondag laatstleden heeft de maatschappij “ Zeegbare 

Harten „ aan de kunstminnaars van Rousselare en omlig

gende, eene voortreffelijke vertooning verschaft.

Het stuk “ De scheiding „ in vijf tafereelen, eene schets 

uit h"t echtelijk leven, was wel gekozen en, het voornaamste, 

wel voorgedragen.

In eerste lijn dient eene ovatie aangebracht te worden 

aan den Heer Catry van Thielt welke meesterlijk de rol 

van minnende en tevens strengen echtgenoot voordroeg.

— Zijn gebarenspel en meesterlijke verbeelding der zenuw

achtige gejaagdheid, bijzonderlijk in het tweede tafereel, 

was de werkelijkheid gansch gelijkend. Kortom hij is tehuis 

op de planken.

Al de andere personagiën waren wel, doch men bemerkte 

dat er beginnende elementen in waren. Het kleine Liesken 

beloofd waarlijk. Evenwel toch kan men niet vergen van 

kinderen evenals van volwassenen.

Een genoegen werd den toeschouwer verschaft door het

optreden van de jonge juffer van Wevelghem, welke tot

leerschool enkel het plaatselijk tooneel harer gemeente had, 

en die zich zoo weet omhoog te dringen.

Het is ongelooflijk zulk eenen uitslag te bekomen en

dat na zoo eenen korten tijd praktiek in de Tooneelkunst. 

De maatschappij “ De Ware Ceciliavrienden » van Wevel

ghem, in wiens schoot deze jonge toekomstige -ster gevormd 

werd, mag terecht fier zijn op hare leerlinge.

Zeker is zij nog niet te vergelijken aan eene beroeps

speelster. Lichte foutjes van beginnelinge bespeurt men 

nog, ook hier of daar wat overtollige gemaaktheid. Doch 

dit alles is te onbeduidend om hare verdienste als actrice 

in schaduw te stellen.

De Heer E Deraedt heeft zielroerend gespeeld als oude 

trouwe knecht, insgelijks de heer A. Deraedt die den oude 

vader der kunstenaars verbeeldde.

Wat betreft de uitspraak en uitgalmingen kan men niet 

nalaten eene lichte onvastheid en onnatuurlijkheid in de 

zuivere Nederlandsche uitspraak aan te stippen. Nochtans 

dient de “ Zeegbare Harten „ tot toonbeeld aan de andere 

maatschappijen welke zich niet het minst bekommeren om 

hunne eigene taal en dezer behandeling.

’t Is nochtans zoo aangenaam, zoo schoon zuiver Neder- 

landsch op de planken te hooren. Men gevoelt zoowel dat 

men in Eigen taal ook kunstschoonheid bezitten kan, en 

men oneindig veel meer zijn eigen weerdig blijft dan 

Vlaamsehe kinderen welke hunne taal zoo geerne vergeten.

Het blijspel “ Den Trein te laat» heeft tranen doen 

lachen zonder evenwel als boertig te moeten aangestipt 

worden. Den Heer N. Deblauwe heeft ons een bewijs 

gegeven dat hij zoowel als kluchtenaar dan als dramatische 

speler mag in aanmerking genomen worden.

Kortom, de vertooning van Zondag heeft bewezen dat 
de “ Zeegbare Harten „ hunnen gekenden naam van vóór 

den oorlog, ook ernaar zullen weten hoog te houden, en 

het kunstminnend publiek vraagt niets beters dan ze nog 

verscheidene malen te zien optreden gedurende het tooneel- 

seizoen.

Dat ook onze Iseghemsche maatschappij “ De Lustige... „ 

Rousselare als voorbeeld neme en door eene weldoordachte 

keuze van toneelstukken (geen draken) het kunstminnende 

publiek bevredige.

De Lustige Vrienden  
Robert en Bertrand

Over' veertien dagen hadden er twee vertooningen plaats 
van ’t lustige spel R o b e r t  e n  B e r t r a n d .

Daar er verleden Zondag nogmaals het zelfde stuk ge
speeld werd, hebben wij gewacht tot] nuj om een kort 
verslag over dit feest te geven.

Het stuk is onder letterkundig^opzicht,'geheel en gansch 
onbeduidend. Van ’t begin tot het einde is het eene aan
eenschakeling van dieften, op min of meer behendige 
wijze uitgevoerd, ’t Is niets anders dan eene soort goo
chelaar die standvastig kunsten doet, een clown uit de 
circk die ’t volk met allerhande toeren lachen doet

Maar daar iets in vinden dat kunst is, dat kunstgevoel 
wedergeeft, iets dat uw hert verkwikt en uwe ziel versterkt 
ligt daarin niet te vinden.

- SPORT -
ISEGHEM. — Op Zondag 12 October 1919. 

Groote wedstrijd tusschen de drie welbekende 
wielrijders Kimpe Victor Lendelede, Vanziele- 
ghem Henri Abeele Iseghem en Vandeweghe 
Desiré iseghem. — Inzet 25 franks.

Af te leggen weg : Vertrek ten 8 ure ’s morgens 
in de Kruisdreef langs de vaart naar Rousselare 
langs de Groote Markt naar Rumbeke en aan
komst te Isegn&n in de Kruisdreef.

— Toegekomen bij Aug. Vermeulen, Iseghem, 
jonge duif ring 2425. 8 dagen ter beschikking 
van den eigenaar.

T A A R T E B A K
ZONDAG 12 OCTOBER

Ter herberg « De Meer laan » bij Pol. Dewiele- 
Debusschere, Droogen Jan, Iseghem.

N. B. — Alle Taartebak-kaarten ten onzen 
bureele gedrukt worden kosteloos in ons blad 
opgenomen.

Burgerstand van Emelghem.
Gebnoj ten :

Cyriel Dewiele zv Julien, Reeperstr. — Gabriel Bonte zv 
Jules, Ardoye steenweg — Gaston Wallaert zv Aimé, Plaats
— Cyriel Vannieuwenhuyse zv Georges, Marelputten — 
Maria Vanderheeren dv Michel, Haaipander, — Mifchel Naes- 
sens zv Joseph, Ardoye steenweg — Gaston Goethals zv 
Palmer, Marelputten — René Mulier zv René, Kouterweg - 
Lucianna Vanoeteren dv Henri, Dam — Petrus Lavrouw zv 
Gustaf, Liester — Laura Hullebusch dv Alberic, Plaats — 
Georges Sabbe zv Octave, Vijfwegen.

Overlijdens :

Valère Deprauw 7 m. zv Alfons, Vijfwegenstr. — Louis 
Vanruymbeke 79 jaar Ardoye steenw. — Albertine Casteleyn
3 w. dv Camiel, Baronstraat — Angela Duyck 70 j. vrouw 
Verfaillie Bruno, Haaipander — Juliette Vannieuwenhuyse 
34 jaar vr. Remi Vangaver Ardoye steenweg.

Huwelijken :

Emiel Debacker vlaskoopman alhier met Emelie Grymon- 
prez landb. te Meulebeke — Achiel Vanhauwef bakker te 
Ingelmunster met Rachel Zeebrouck stikster alhier — Remi 
Monseré vlash. alhier en Elodie Deman huish. Meulebeke
— Cyriel Strobbe borstelm. met Madeleine Corneillie huish. 
beide alhier — Leo Soenens borstelm. te Ingelmunster en 
Elisa Bruyneel huish. alhier — Alois Debacker landbouwer 
met Maria Demeulenaere modiste beide alhier — Debie 
Alfons bakker van Iseghem met Emerence Vanaudenaerde 
stikster alhier.

Burgerstand van Iseghem.
Geboorten ;

Paula Kesteloot dv Boudouin en Zosma Maes — Ivonne 
Hostekint dv Michel en Elisa Lybeer — Joseph Verstraete zv 
Joseph en Victorine Vanmoen — Rachel Seynaeve dv Emile 
en Justine Claeys — Jules Geldhof zv Alidor en Mathilde 
Dewulf - Roger Vandeputte zv Leon en Valerie Demeurisse
— Jules Caytan zv August en Emma Carly — Louis Crochon 
zv Julien en Helena Verhamme — Michel Vermeersch zv 
Achille en Julia Cools — Roger Vuylsteke zv Georges en 
Julia Van Ackere — Albert Verstraete zv Richard en Flavie 
Vandeweghe — Marie Deforche dv Camille en Maria Van 
Ooteghem — Marcel Windels zv Camiel en Leonie Casier.

Overlijdens:
Marie Houthave 3 m, dv Alida Houthaeve.

Huwelijken :
Theophile Desmet fabriekw. 29 j. te Wervick met Desmet 

Genoveva borstelm. 23 j. alhier — Vandevelde Manille lood- 
gietersgast 30 jaar te Rousselare met Elisa Dewulf huish.
28 jaar alhier — Alfons Carbon borstelm. 48 j. alhier met 
Marie Heyman zonder beroep 48 j. van Oostnieuwkerke — 
Alfons Herman vlasw. 45 j. te Oostroosbeke met Hullebusch 
Elisa huish. 35 jaar te Cachtem — Cyriel Dewitte fabriekw.
25 j. met Gerinaine Vandenbulcke fabriekw. 26 jaar beide 
alhier — Jules Ketels zwingelaar 25 jaar van Lendelede met 
Maria Vangeesdalle borstelmaakster 25 jaar alhier.

Heropening van

— ’T D R IN K H U IS  —
Koornmarkt N" 22 ,  ISEGHEM.

op Zondag 5 October 1919
door Wed. Thibau (Castelein)

vroeger « In de Beurs» te Roeselare

Aanbevolen aan de Vrienden Lekkere Dranken
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SCHOONE KEUS VAN

R E G E N M A N T E L S
I M P E R M E A B L E S  

voor Heeren, Damen en Kinders
(voor Damen vanaf 55 fr.) 

H O E D E N  in C A O U T C H O U C

voor Damen en Kinders

WOLLESTOFFE WATERDICHT
(impermiabilisé)

—  voor Mantels —

T e  B e k o m e n  bij

J an ssen s  G ezu sters

voorloopig

Roeselarestraat 85, ISEGHEM
Voordeelige Prijzen

Trouwe Bediening
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Openbare Verkoopingg van

D R IE  W OON H U IZEN
rsclit over de kerk van het H. Hert te ïseghem

De notarissen Vandemoortele te Ise- 
ghem, Devos te Rumbeke en Vermeersch 
te Ertvelde zullen openbaarli)k te koop 

bieden de volgende goederen :
Stad Iseghem —  Recht over de Kerk van het H. Hert 

KOOP I — Een woonhuis met aanlioorigheden, koei
en hof, groot 3 aren. gekend ten kadaster Sektie A deel 
van nr 935h en 936g. palende X Wel. E.l. Heer Baron 
Gillès de Pélichy, O M. Driessens, Z. de Rousselarestr. 
aldaar geteekend nr 84 en W  op gemeene muren 
volgenden koop Ingesteld 8000 frank.

Bewoond door Jufvr. Bourgeois aan 425 fr. ’s jaars 
boven de lasten tot 1 Oogst 1922.

KOOP II — Een woonhuis met gerieven, achterge
bouw. koer, en hof. groot 1 are 81 cent. gekend ten 
kadaster Sektie A nr936e, 93(if en deel van 936g, palende 
N Wel. Ed. Heer Baron Gilles de Pélichy. O op gemeene 
muren voorgaande koop, Z de Rousselarestraat, aldaar 
geteekend nr 86 en W op gemeene muren volgenden 
koop • Ingesteld 7700 frank.

Bewoond door Alberic Vandezande aan 25 frank te 
maand tot 1 December 1919.

KOOP Hl — Een woonhuis, uitmakende de:; hoek 
der Kruisdreef en der Rousselarestraat aldaar geteekend 
nr 88, met aanhoorigheden, achtergebouw; koer en 
hof, groot 2 aren 60 cent. gekend ten kanaster S°ktie 
A nr 938c en deel van 937b, palende \ Wel, Ed. Heer 
Baron Gillès de Pélichy, O op gemeene muren voor
gaande!) koop, Z de Rousselarestraat en W  de Kruis
dreef v Ingesteld 11.200 fr.

Bewoond door Camiel Deprez aan 450 fr. ’s jaars tot 
15 December 1919.

Recht van samenvoeging — 1/2 "/o instelpenning 

Toeslag : MAANDAG 13 OCTOBER 1919 om 3 ure 
in het Gasthof Hotel de la Station bij August Olivier te 
Iseghem.

■ «i— ■ n i. ir i 'n .  r 7m — iimini  inmmi ui...........................  

De notaris Vande Moortele te Iseghem, 
zal ten overstaan van den heer Vrede
rechter des kantons Iseghem, overgaan 
t it dén overslag der volgende goederen : 

STAD ISEGHEM 

Koop 1 — Een woonhuis met 1 are 26 cent. erve, 
Krekelmotestraat-, bewoond door Eugéne Deprez-De- 
poortere aan 14 fr. per maand Ingesteld 3000 fr.

Koop 2 — Een woonhuis met 1 are 26 cent. erve, 
krekelmotestraat bewoond door Alfons Samyn aan 
13.50 frank per maand Ingesteld 3000 fr.

Koop 3 — Een woonhuis met 1 are 28 centiaren erve, 
Krekelmotestraat. bewoond door Seynaeve-Claeys aan
13 fr. per maand. Ingesteld 3000 fr.

Koop 4 — Een woonhuis met 1 are 35 centiaren erve, 
Krekelmotestr. bewoond door Capellemaii aan 10,25 fr. 
per maand. Ingesteld 2800 fr.

Koop 5 — Een woonhuis met 1 are 05 centiaren erve.
Krekelmotestraat, bewoond door de Weduwe Vanin?1- 
laert aan 10 fr. per maand. Ingeste'd 2520 fr.

Koop 6 — Twee aaneenboudende woonhuizen met 
87 centiaren erve, Mentenhoek, door Marie Baert en 
Alois Halle, samen aan 12 fr. per maand.

Ingesteld 1050 fr. 

Koop 7 - Drie aaneenboudende woonhuizen en 1 are
08 centiaren erve, Mentenhoek. bewoond door Demees- 
tei'. Yanneste en Rousseau, samen aan 18,50 fr. per 
maand. Ingesteld 1600 fr.

Gemeente INGELMUNSTER (Haaipand°r)

Koop 8 — Een woonhuis met 34 aren 04 cent. land, 
gebruikt door Debruyne-Dewulf aan 185 fr. ’s !aars op
1 November. Ingestéld 3300 fr.

Koop 9 — Een woonhuis met 18 aren 80 centiaren
land, gebruikt door Alb. Verschoot aan 120 fr. 's jaars
op 1 November. Ingesteld 2875 fr.

STAD ROUSSELARE, Bleekerijstraat 

Koop 10 -- 2 Aren 10 centiaren bomVgrond, kadaster 
sectie C ex nr 1319. palende zuid Jan Corneillie en oost 
de Bleekerijstraat op eene breedte van 22 m. 70.

Ingesteld 100 fr. 

Overslag : Dinsdag 14 October 1919 om 3 ure namid
dag in de gehoorzaal van het Vredegerecht te Iseghein, 
IN DEN HERT.

V en d it ie  van 

Meubels en Landbouivalaam
W-

en eene goede Koei
te EMELGHEM ten bove van de W l’ Victor Yens

De notaris Vandemoortele, verblijvende te Iseghem, 
zal ten verzoeke van de W e V. Yens wonende te Emel- 
ghemplaats, openbaar te koop aanbieden

Op Dinsdag 28 October 1919 om 1 1 2 ure zeer stipt

MEUBELS Tafels, kassen, stoelen, 3 bedden, 
kuipen, eemers, 1 stoveen allerhande keukengerief.

LANDBOUW ALAAM— 3 Eegden, 2 jmnellen. 2aal- 
bakken, 1 ijzeren aalp 'inp. een driewielkarre en 1 koei.

10 o/. Verhoog — Komptante betaling.
BHXKnuaB —». — .__«H»y.r— timiwh»,— iMTflnwiaii—m —

OPENBARE VERKOOPING 

van een

—  W O O N  H U I  S —

gestaan en gelegen 

te Emelghem (wijk Vijf-Wegen)

De Notaris Vande Moortele te Iseghem, zal 

t^n overstaan van den Heer Vrederechter des 

Kantons Iseghem, openbaar te koop aanbiedeu :

Een WOONHUIS met vier aren acht centiaren 

’ medegaande erve, gestaan en gelegen te Emelghem, 

bekend ten kadaster Sektie A nummer 298k3 palende 

Oost den Steenweg van Iseghem naar Ardoye. Zuid 

Alois Dèforche, WSSt Petrus Nollet, Noord August 
Bourgeois.

1/2 % INSTELPENNING 

Zstdagen : Instel 31 October 1919
Overslag 7 November 1919

Telkens om 3 ure (4 ure zeer stipt) in de gehoor 
zaal van hel Vredegerecht te Iseghem in « Den Hert »

Kantoor van den Notaris Vande Moortele 
te ISEGHEM.

DEFINITIEVE TOEWIJZING van

1) Eene beste Hofstede gelegen te Emelghem, nabij 

de kalsijde van Ardoye naar Iseghem groot 5 H. 80a. 97c. 

Verdeeld in 10 koopen. Ingesteld fr. 38.850

.2) Een Hofstedeken met en land gelegen te Emelghem 

langs de kalsijde naar Ardoye (aan de Jager) groot
1 H. 4 a. 39 ca.

3) Eene partij Land gelegen1 t.e Oostnieuwkerke 

groot 79 a. 80 ca. kadaster Sektie C n. 226 (bij de Most) 

Slechts ingesteld 2.000 fr. 
Overslag : Dinsdag 21 October 1919, om 4 ure stipt 

ii? de zaal van het Vredegerecht te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING VAN

HOFSTEDEKE HUIZEN LAKDEN lE E IiS C H
te  I n c je lm uc te r.

De Notarissen Meulders te lngelmunster en 

Deneckere te Moorslede zullen op de hierna 

bepaalde zitdagen openbaarlijk toewijzen :

Gemeente lngelmunster

Een Hofssiedeke groot 1 heet. 47 a. 10 ca. Gebruikt 
zonder pachtvoorwaarde door de Wed. Naert mits 
375 fr. ’s jaars boven de lasten en assurantie.

Ingesteld 9600 fr.

Eene partij Land groot 53 a. Gebruikt door Hector
Yanneste mits 100 fr. Ingesteld 2000 fr.

Eene Tweewoonst met 5 aren 59 centiaren. Gebruikt 
door Claerhout en Auguste Meulebrouck.

Ingesteld 3000 fr.

Eene partij Land groot 79 a. 56 ca. verdeeld in 2 koopen
Ingesteld 4300 fr.

Eene partij Land groot 18 aren 40 ca. verdeeld in
2 koopen. Ingesteld IOOO ir.

Eene partij Meersch groot 77 aren 50 centiaren ver
deeld in 2 koopen. Gebruikt door Hector Vanneste 
mits 100 fr. ’s jaars. Ingesteld 2200 fr.

OVERSLAG:
Op WOENSDAG 8 OCTOBER 1919, om 2 ure niywjJdag 
ter herberg « I)e Been» bij .los. YandekenWióve. 
te lngelmunster.

UIT OORZAAK VAN VERTREK 

De Notaris Keulders te lngelmunster zal ten vSftoeke 
van MlllsGust. Van Ooteghem, openbaarlijk verkoopen : 

Eene ruime welgelegene

— HEEREN WON ING —
met achtergebouwen allerlei grieven en aanpalende 
fruit en moestuin alles ten éénen blokke staande en 
ligffende lngelmunster Marktplaats, bevattende op het 
gelijkvloers : breedën ingang, groot salon, trapzaal, 
eetplaats, enz. er.z. — op de stagie : ruime gerieflijke 
slaapplaatsen. Zeer geschikt voor handels- of rente- 
niershuis. Groot volgens titel 10 aren 17 ca. Oumid- 
delijke i ngebr nik tred i n g.

INSTEL Donderdag 16 October 1919 
TOESLAG „ 30
Telkens om 2 ure namiddag in « ’t Oud Gemeente

huis» bij G. Verstraete te Ingelmunster-plaats.

Kantoor van den iNotaris LeC orbesier 

te Iseghem

OPENBARE VERKOOPING VAN

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

De Notaris Leöorbisier te Iseghem, daartoe in rechte 
benoemd, zal met de pleegvormen der wet van 12 Juni 
1816 eu ten ' oversfaau van den Heer Vrederechter 
van ’t kanton Iseghem, openbaar verkoopen.

KOOP EEN 1

Een Woonhuis zijnde r> Westkant eener tweewoonst 
eti 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 v a n ’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 Euis n:et Land samen groot 16 aren staande en 
gelegen te Iseghem, Bleekerijstraat.

Gebruikt door de Wed. AL Casier tot 1 Mui 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. Uraye 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 Huis niet stalling en Land samen groot 13 a.
20 cent. staande en gelegen te Iseghem. Molstraat.

Koopen 5, 6 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 
eu gelegen te Iseghem, Molstraat.

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

I i2 o[o INSTELPENNING

ZITDAGEN

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

Telkens om 2 ure namiddag ter zittingzaal v an ’t Vrede
gerecht te Ïseghem.

Belooning aan die kan terug bezorgen 
aan Weduwe Verhelst te Ardoye; een 
HOND, zwarten piek met kort haar en 
korten staart, heeft een kleine witte borst 
en stelooren.

H et  Huis Jules V e r  Eecke, Rue
de Juliers 12 Rijssel, vraagt goede Bot- 
tienstiksters, standvastig werk. 

PALMER B 00N E, Slachter te Emelghem, 
beveelt zich aan voor het slachten ten huize.

Gevraagd bij AL. ROOSE-VUYLSTt k I  
Goede Meubelmakers, standvastig werk, 
goed loon._____________________________

B E R I C H T
Ik heb de eer het publiek kenbaar 

te maken te maken dat ik als voor 
den oorlog 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 - Spoedige bediening.

Te koop gerievig HANDNAA1MA- 
CHIEN, merk « S i n q e r ». Zich te bevragen 
ten bureele van ’t blad.

Schoenm akers, Voort,verkoopers, 

voor uwe toebehoorten zooals : 

nagels (fransch koper) bin- en buitzoolgarens
wendt u tot

1  D E C U Y P E B E -
Nederweg, 541, I S E G H E M  

V E R M IN D E R IN G  VOOR VOORTVERKOOPERS  
Ónmogelijke Concurentie

Gevraagd inj de Werkhuizen

DECOSTER-VANDEVELDE
Naarnlooze Maatschappij 

te T H I E L T

Een bekwamen Meestergast voor den 
ateliers, op de hoogte voor het maken 
voor het maken van Brouwerij-mate- 
rialen, Transmissiën, Pompen, Draai- 
werk en ajusteeren.

Een Meestergast voor Ijzergieterij 
goed zijn ambacht kennende.

Robert Devolder- P vrschuere
Schilder - Glazenmaker

Aannemer 

van alle 

Schilderwerk

Kleuren

en

Vernissen

G L A S

Pelichystraat  N 18, I S E G H E M

H U IS  VAN V E R T R O U W E N

Ed. .YIAES-NAEKT
Goudsmid en Horlogiemaker

Herstelling van Goud en Zilver

in allen aard 

Inkoop van Goud en Zilver

aan de hoogste prijzen

— Spoedige en goede bediening —

Voorloopig Marktstraat 39 , van af I No
vember Gentstraat 4, recht op de Marktstr.

Vour uwe Corsets, Soutien-Gorgen, en 
Ceinturen, wendt U tot

~ H IM P E - V R O M A N  -
overgebracht sedert 1 October naar de

— Nederweg 2 4 ,  Iseghem.

H A N D E L  IN

FAN T A IS IE  KLOEFEN
in hard en zacht hout 

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

Genadiye prijzen - - -  Spoedige Indiening
Franco te huis besteld

O N M OG E LI ] K E C O N C U REN T IE

BEZOEK AAN DE SLAGVELDEN PER 
AUTOMOBIEL

Op iedere aanvraag bij de Gebroeders 

VUYLSTEKE, Rousselarestraat, Nr 28, 

ISEGHEM

FABRIEK van MEUBELS in alle Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

Spiegels. Stoelen, Wiegen, Zetels enz.
Ai. ROOS E-V UY LSTËK E

Gentstraat 23 , I S E G H E M .

HUIS

COSTEUR & GHEKIERE
Weststraat 66  .

Iseghemstraat 183 j I N G E L M U N S T E R

Levert alle slach van Vensterglazen, Droogsels, 

Kleuren, Vernissen, Mastiek enz. ennz.

Matige prijzen — Spoedige bediening

- ~Mme AMEYE-IIAR1)Y~
H. Hellestraat 6, ISEGHEM

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

Te bekomen DR00GEN GIST « VICTORIA » 
bij GAMIEL ANSEEUW  

Roeselarestraat 1 9 1 Paterskerk ISEGHEM

Winkeliers ! Vraagt

— Margarine “ E R A  „ —
zij overtreft alles

altijd versch in den Depot bij

JU L E S  D A LLE-H OLV OET
Meenenstraat 1 6, I S E G H E M .

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

40 Marktstraat, Iseghem.

COEI) MEr\YSU!
Iedere week aankomst van

tMPEHMÉA M E S
(extra kwaliteit)

uit de grootste flrmas van Londen
Bijzondere keus van

M a n s -  e n  ü r o u w s t o f f e n
in ’t groot en ’t klein

C. V Y P  E - 4 M  E  I  E
00STSTRAAT 7, (bij de Groote Markt)

- -  R O U S S E L A R E  - -

GRO O T E  K EU S VAN

S P R  E E  KM A CU  IE  N EN
en toebehoorten

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

HUIS

1  B O Q S E  - M f l Ë 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 niet 

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 Amanastraat 8, RÜUSSELAERE
Waarom wordt het huis G. H o e t- A n n e , 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 liet 
nummer van het gezicht aanduidt, om met den eersten 
bril die men beproeft, zoo klaar te zien als op den 
ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht 
bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en 
alle verschillige modellen van Bril- en Pince-nez- 
monturen uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, 
Engeland en Amerika, in 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.

Germain 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.

D A M E N  en J U F F E R s "
voor uwe

F O i a ï t l f i E I
wendt U tot de

(Gezusters V ERSCH  E l  R  E
Roeselarestraat 29 . ISEGHEM

(Huis R o o se - M a ë s )

Alle veranderingen en herstellingen 

worden aanveerd.

Zorgvuldige en spoedige bediening
Laatste modellen en nieuwigheden

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 of 
veranderingen te bevelen, komt zien

bij de

( i o b r .  V a m ) e  W a l i j -:

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

Huis van Vertrouwen.

G R O O T E

ST00MVERWERIJ &  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

MFAHD VANDAELE
Rousselarestraat 24 6 ,  (bij ’t Kerkhof) 

I S E G H E M  -


