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ONS ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS 

l jaar 6.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.

3 maanden l.75fr.

1 jaar binnen stad 5.50 fr.

Men schrijft in bij de 

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

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

en in alle. postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

GELIJKE PLICHTEN ! GELIJKE RECHTEN!!

Aankondigingen 0.15 ir. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » »

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

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.

n
n
ft*
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DeMiddenstandenbinstdenOorlog
Over acht dagen heb ik U gesproken over 

den neteligen toestand waarin de MIDDEN

STANDEN verkeerden vóór den oorlog. Wij 

hebben de grootste vijan’den leeren kennen der 

BURGERIJ en ook de middels om die te 

bewerken.

Op den oogenblik dat alles voor de Mid

denstanden er zwart uitzag kwam nog de 

schrikkelijkste der rampen loodzwaar op 

hen nederploffen, ik spreek van den VlERja- 

rigen oorlog met al de ongelukken en rampen 

waarvan wij helaas te veel geleden hebben 

om niet te verstaan dat de BURGERIJ er door 

geveld ligt en dichter het VERGAAN is dan 

het BESTAAN.

De oorlog heeft gewoed voor iedereen, voor 

rijk en arm, voor kleine en meerdere burger. 

IEDEREEN heeft geleden in zijne zedelijke 

belangen en in zijne stoffelijke belangen, maar 

niet een stand heeft geleden als de MIDDEN

STAND.

De werkersstand wierd bijgestaan en geholpen, 

de rijken konden met hun geld voorzien in 

vele noodwendigheden en alzoo den oorlogs

last lichter maken. De burgers integendeel 

wierden ALLE HULP GEWEIGERD en teenemaal 

aan hun lot overgelaten.

Door den oorlog lag alle werk stil en alle 

gewin hield op en de eergierige burgers gingen 

dagelijks met doodsangst naar hunne kleine 

geldbeurs oin er toch het noodige geld uit te 

halen om  van honger niet te vergaan ; stille- 

kens.$mo(.\ hun  k le in  bez it a ls sneeuw voor 

de zon en armoede en gebrek naderden met 

rassi; schreden. Vaders oogen klaterden in 

tranQ en zijn blij gemoed van vroeger was 

weemoedig, zjjn gelaat was somber en met de 

droefheid . de ziel leefde hij in het midden 

van vrouw en kinders waarvoor hij moest 

brood verschaffen. Moeder staarde Vader aan 

alsof zij van hem redding verwachtte want 

Vader had altijd zoo goed gezorgd voor alles 

en nu zou hij het zéker nog kunnen? Nooit 

hadden de kirtders iels te kort, en nooit moest 

Moeder iets vragen aan Vader want het was 

'daar vóór dë vraag.

Wié van u, beste lezers, zal mij kunnen 

beschrijven wat er omging in de herten van 

de ouders tegenover hunne kinders? Wie van 

u zal mij beschrijven wat geleden wierd in 

stilte, zonder morren, in den nauwen huiskring 

der burgers ? Wie van u zag Vader, wie zag 

Moeder, nederknielen vooi den gekruisten God ? 

Hij toch zou hem helpen ! Was Hij dan de 

ALMACHTIGE ALBEHOEDER niet?

Schep moed ! sprak eene- geheime stem want 

nog veel lijden moet gij verduren en ik zal 

u den geeste sterken en uw kruis helpen 

dragen !

Ja, riog veel moed moest er zijn want de 

vijand ontnam aan de burgers alles wat zij 

bezaten: de grondstoffen waarop zij rekenden 

om later voort te werken ; de koopwaren waar

van zij verhoopten geld te maken om hun 

bestaan te verzekeren ; hunne eigendommen met 

al wat er in was, eigendommen welke-gansch 

of gedeeltelijk vernield wierden en in elk geval 

zeer beschadigd daar zij bewoond waren door 

de vriendelijke en zeer bevallige LOMPERS, 

wier gezelschap menigeen ten grave legde.

Van alles ontblout wat haar stoffelijk bezit 

uitmaakte moest de burgerij nog -zedelijk lijden 

want het regende duitsehe voorschriften en 

alle vrijheid wierd gekortvlekt : dwang ; ver

volging; laster; haat; waren het aandeel van 

iederen burger.

In stilte leed de BURGERIJ ! Zij leed naar 

ziel en lichaam !

Het was een brandend lijden dat diepe smertte !

Joseph  SEYNAEVE.

De Kolen nood in Belgie

i Er wordt tegenwoordig veel geklaagd over 

de moeilijkheden waarmede men te kampen 

heeft als men zijne voorraad kolen wil indoen 

voor de loopende winter. En met reden.

Nochtans is het heel zeker dat Belgie, op 

gebied van steenkolen niet te vreezen heeft, 

want, we moeten weten dat weinige landen 

er zoo goed van bedeeld zijn als wij.

Het koolbekken van de Kempen, telt voor 

het oogenblik niet min dan tien vergunningen 

en binnen korten tijd zal elk van die tien 

vergunningen dagelijks 4,000 ton kolen kunnen 

opleveren. De koolmijn van Winterslag brengt 

nu reeds 500 Ion per dag op.

In Limburg zijn er natuurlijk nog groote 

werken te verrichten, als men daar eene stevige 

uitbating van kolen wil hebben. Daar zullen 

goede gemeenschapswegen moeten tot stand 
komen, de regeering zal daar zeker wel voor 

zorgen.

Nu ziet men, dat men mag gerust zijn in 

Belgie voor wat de brandstof aangaat.' En 

niettegenstaande dat, is het heel droevig te 

moeten bestatigen dat de menschen hier, in 

dit zelfde land waar zooveel kolen uitgebaat 

worden, om zoo te zeggen schier moeten koude 

lijden, bij gebrek aan kolen. ,

Zelfs hebben wij vernomen dat er werkhuizen 

zijn, die bij gemis aan brandstof, hunne 

deuren hebben moeten sluiten, zoo eene massa 

werklieden zonder werk zettende.

Eerst en vooral is de groote uitvoer er de 

schuld van. En dan hebben wij nog het gemis 

aan vervoermiddelen om den toevoer in het 

binnnenland te vergemakkelijken en te verze

keren. Onze lokomotieven en wagons zijn nog 
altijd in Frankrijk. Ware het niet beter van 

dat alles terug naar Belgie over te brengen. 

Dan zou men er ten minste gebruik kunnen 

j£3U^mak£i). -

Wij mogen daaraan leeren

Ik ben geenszins van gedacht dat wij altijd 

alles' moeten achterdoen en na-apen wat door 

tegenstrevers of vijanden wordt gedaan. Maar 

ik ben ten volle overtuigd dat wij goede voor

beelden door hun gegeven ook moeten te werke 

stellen en uitvoeren.

Alzoo, ik ken den nieuwen socialistischen

volksvertegenwoordiger Dierkens noch van 

Adam, noch van Eva, ik weet heel zeker dat

ik met dien mensch nooit een woord heb ge

sproken, en ’k vraag mij af of ik hem wel
ooit gezien heb.

En nogthans, ik keur zijne handeling vol

komen goed welke hij ten opzichte zijner 
kiezers komt te nemen, en die zoude moeten 

nagevolgd worden door alle volksvertegenwoor

digers van ’tland.

Zóo ik wel ingelicht was woonde Dierkens 

toen hij volksvertegenwoordiger gekozen werd 

te Moskroen. Zijn eerste werk bestond hierin: 

hij verwittigde zijne kiezers dat hij in het 

Arrondissement Rousselare-Thielt ging komen 

wonen, om standvastig temidden zijner kiezers 

te leven en te verblijven om gedurig ter hunner 

beschikking te zijn, en om op alle oogenblik- 

ken van den dag door wie ook te kunnen 

gesproken en geraadpleegd worden.

Men mag socialist zijn of geen socialist zijn. 

men moet dit besluit van eenen volksvertegen

woordiger goedkeuren. Zulk eenen man zeggen 
wij, verstaat zijne plichten.

Maar, en dit is geheel natuurlijk, wij vragen 

ons onmiddelijk a f : Wat doen onze volksver

tegenwoordigers ?

Twee wonen in Gent. Een woont in Leuven. 

En een woont in Rousselare.

Waarom heeft men ze niet alle vier in het 

vreemde gaan uitvisschen ? Ongetwijfeld had 

men wel eenen kunnen vinden uit Arlon om 

ons te vertegenwoordigen !

Hoe verder zij van ons wonen, hoe min moeite 

wij er mede zullen hebben, en hoe min ruzie 

die heeren • zullen hebben met ons. Zob wij 

die heeren alle vier jaren eenmaal zien in 

’t Gildenhuis, wanneer zij ons komen verklaren 

dat zij voor ons gaan sterven, ’t is al lange 

genoeg.

Ik vraag mij af hoeveel boeren van Iseghem 

of- uit het omliggende die de hulp of de tus

schenkomst van M. Sap zullen noodig hebben 

naar Leuven zullen gaan om hem te spreken. 

Geen twee in een jaar.

v.oor menschen die de gewoonte niet hebben 

op^de baan te zijn of op reis te zijn is een 

uitótap naar Leuven. z»o gemakkeliik niet en 

darbij zoo goedkoop ook niet.

ponder hun werk verlet te rekenen, moeten 

zi^ 15 frank betalen voor den trein en. nog 

ee^en heelen hoop kosten voor eten, drinken, 

en mogelijks ook voor slaping. En dan hebben 

zij -nog de zekerheid niet wanneer ze te Leuven 

komen dat ze M. Sap zullen vinden.

Moet gij naar Gent om onze groote mannen 

te raadplegen ’t is hetzelfde liedje, alleen zal 

de jreis minder kosten, daar gij voor 10  franken 

zul);, weg en weder gevoerd worden.

aken wij van deze gelegenheid gebruik om 

delf;wensch uit te drukken, dat binnen een 

ja® e n  half, wanneer het wedeiom zal kiezing 

zij» ' de kiezers klaarder zullen zien en dat zij 

zujfn goed onderzoeken of er onder hun en in 

hua| midden geene mannen kunnen gevonden 

wo«en, in staat en bekwaam hunne belangen 

te ̂ Jrdedigen.

Hiropening der Kamer van 
jplksverlegenwoordigers

lag 9 December laatsleden om 2 ure 30 

ïn’-^B namiddag, opent M. Woeste ouderdoms- 

dek^Bde Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

MlftBBvan Hoeck en Borginon, de1 twee jungst? 

KaïrMeden, vervullen de plaats van voorloopige 

Sel^Hrissen.

tommissien worden uitgelot die zetelen 

mq M ? m geldigheid der Kiesuitslagen te 
ond®B$ken. Onmiddelijk beginnen zij hunne 

theden.

De Kiezingen van Antwerpen, Mechelen en 

Turnhout worden goedgekeurd.

M. Wauwermans beknibbelt het toepassen 

van het stelsel Vandewalle, en drukt den wenseh 

uit dat het de eerste maal en ook de laatste 

maal is dat men er gebruik van maakt.

M. Franck zegt : dat is uw persoonlijk gedacht 

M. Woeste geeft lezing van eenen brief, waar

door de Heer Doktor Vandeperre van Antwerpen 
zijn ontslag yan Volksvertegenwoordiger komt 

in te zenden. M. Mank, eerste plaatsvervanger 

zal in zijne plaats zetelen'

De Kiezingen van Hasselt, Tongeren-Maeseyck 

Brugge, Kortrijk, Veurne, Dixniude, Oostende, 

Rousselare-Thielt, Yper, Arlon-Marche-Bastogne, 

Neufchateau-Virton, Hoei-Waremme, Verviers, 

Namen, Dinant-Philippeville, worden de eene 

na de andere goedgekeurd.

De zitting wordt om 5 ure 20 geheven. 

Woensdag 10 December, werd de zitting om

2 ure 30 hernomen.

Eerst werd verslag gegeven over de Kiezing 

van Brussel. De uitslagen door het Midden- 

bureel medegeeld ondergaat eene ■ wijziging, In 

plaats van M. Fenon wordt M. Cocq gekozen 

verklaard.

De kiezingen van Charleroi, Mons, Soignies, 

Thuin, Doornik-Ath, worden goedgekeurd.

Men gaat over tot het kiezen van eenen 

voorzitter.

In eene eerste stemming vindt men 172 stem

brieven waaronder 1 1  witte:

M. Brunet socialist, bekomt 66 stemmen :

M. Carton de Wiart, katholiek 64 stemmen ; 

M. Mechelynck liberaal, 31 stemmen ;

Men gaat over tot eene tweede stemming: 

M. Brunet, bekomt 66 stemmen ;

M. Carton de Wiart, 70 stemmen ;

M. Mechelynck, "30 stemmen ;

Er is ballotage tusschen de heeren Brunet en 

Carton de Wiart.

Een derde stemming geeft:

M. Brunet 84 stemmert ;

M. Carton de Wiart 72 stemmen ;

M. Brunet wordt voorzitter genoemd.

Alle de socialisien staan recht en juichen 

langdurig toe.

De zitting wordt geheven.

Ons Zilvergeld

Wij meenen een vaderlandgchen plicht te 

vervullen met een misbruik kenbaar te maken 

dat sedert eenige weken in het land heerscht

en waarop het tijd is de opmerkzaamheid der 

bevoegde overheid te trekken.

Dagelijks gaan met duizenden kilos van ohs 

zilvergeld over de Hollandsche grens. Opkoopers 

loopen rond en bieden reeds 31 °/o winst.

Tegen deze praktijken dient er ten strengste 

door de overheid te worden opgetreden ; het 

wegvoeren van het zilvergeld beteekent ’t voort

duren van het heerschend gevoel van onzeker

heid, hooge prijzen en duur leven.

PosUarieven wijziging
Van 15 December 1919 af worden hierna

volgende nieuwe posttarieven toegepast binnen 

het Koninkrijk :

Brieven : 15 centiemen per 20 grammen of 

deel van 20  grammen ;

Enkele postkaarten : 10 centiemen ;

Postkaarten, antwoord betaald : 20 centiemen.

Drukwerken met inbegrip van tijdschriften 

welke niet ten minste eenmaal per kwartaal 

verschijnen* tot 25 grammen bruto gewicht:

2 centiemen ; boven 25 tot 100 grammen bruto 

gewicht, 5 centiemen ; boven 100 grammen 5 

centiemen meer per 100  grammen of deel van 

10 0  grammen.

Niets is gewijzigd wat betreft het port van 

nieuwsbladen en tijdschriften die ten minste 

eenmaal per kwartaal verschijnen.

Gedrukte Adres- of Naamkaartjes, waarop 

geschrift voorkomt : 10  centiemen ;

Naamkaartjes waarop niets anders ̂ g e s c h r e 

ven staat dan eene be lee fdhe idsform ule , in ten 

hoogste v ijf w oorden  : f ^ e p tie

10 centien ien  ; bóven  100 to t 2üÓ ""granirneir

bruto gewicht: 15 centiemen ; boven 200 tot 

350 grammen bruto gewicht: 20 centiemen ;

Handelspapieren : 5 centiemen per 100 gram

men of deel van 10 0  grammen ; laagste port: 

15 centiemen per pakket.

Kennisgevingen van ontvang, kennisgevingen 
van betaling van postwissels en kennisgevingen 

van betaling of van niet-betaling van handels

effecten, ter inning bij de Post afgegeven :

15 centiemen ;

Spoedzendingen : vast recht : 50 centiemen ;

Bijgevoegd recht voor het bestellen buiten 

den plaatselijken kring van 2  kilometers :

tot 3 kilometers 0,50 fr.

boven 3 tot 4 kilometers 1,00 fr.

boven 4 tot 5 kilometers 1,50 fr.

/ en voor eiken grooteren afstand 40 centiemen 

meer per kilometer of deel pér kilometer.

Van 1 April 1920 af is het port, in Belgie 

en in Belgisch-Kongo toepasselijk op brieven, 

nieuwsbladen en tijdschristen gewisseld tus

schen deze twee landen, vastgesteld aldus:

&.Gefrankeerde brieven 15 centiemen per 20 
grammen of deel van 20 grammen ;

Nieuwsbladen en tijdschriften : 5 centiemen 

per 100  grammen of deel van 10 0  grammen ;

Verkoopprijs der Kaartbrieven en Gezegelde 

omslagen :

Tot nader bevel wordt 3 centiemen opgeld 

betaald voor kaart brieven en 5 centiemen 

opgeld, voor gezegelde omslagen.

Nieuwe Telegraaf-lariel*

Met ingang van 7 December zijn de vol

gende voor het binnenlandsch verkeer vastge

stelde rechten toegepast :

Gewoon telegram : 1 fr. voor 15 woorden,

5 centiemen voor ieder bijkomend woord tot 

50 woorden, vervolgens 5 centiemen voor twee 

woorden.

Telegrafische postwissel : Vast recht : 1 fr.,

5 centiemen voor ieder woord.

Dringend telegram : dubbel tarief.

Aflevering van een ontvangstbewijs : 0,20 fr.

Fotografische afdruk van telegram : 2 fr. het 

exemplaar.

Afschrift van talrijke telegrammen : 0,50 fr. 

per afschrift.

Telegrammen tegen vermindert tarief: tele- 

gramkaarten en Vertraagde telegrammen zijn 

afgeschaft,, behoudens vermindert tarief voor 

perstelegrammènl '

PORTO DORÉ aan 3 .50  fr. - bij LEON VERDUYN, - WIJNEN aan 2 .50  fr.



ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
(verboden nadruk) — 36' vervolg

Vervolg van Maandag 5 Ju l i  1915.

En zoo het dikwijls gebeurt dat tinsen 

slecht eindigt viel het hier ook voor.

Een onderofficier werd kwaad, hij brandde 

zijnen revolver los. en een soldaat viel neder, 

dood, het hoofd door eenen kogel doorboord 

—o—

De werklieden die gisteren vergeefs om 

betaling vroegen, richtten zich in den voor

middag naar het huis van den dienstdoenden 

ontvanger en vragen geld.

— « Geen geld, zeggen zij, geen werk! »

De heer Behaege zegt geen geld ter hunner

beschikking te hebben.

In groep, 70 mannen in getal, gaat men 

naar het Stadhuis.
De Burgemeester versohijnt aan het venster 

der bovenzaal en van daar vraagt hij aan 

het werkvolk dat het zuude willen kalm 

blijven en bedaard. Hun loon zal in den 

namiddag worden uitbetaald, en allen moeten 

morgen het werk hernemen.

De werklieden worden door den heer Be- 

haegê om 1 1 (2 ure betaald.

Nu ook hangt het in Iseghem uftgeplakt 

dat de Geneesheeren verplicht zijn aan de 

Gemeente Overheid kennis te geven van de 

besmettelijke ziekten, welke zij in hunne 

klienteel tegenkomen.
Dinsdag 6 Ju l i  1915.

Ik bevind mij in een werkersgezin bestaande 

uit de moeder, weduwe, en zeven kinderen.

Op mijne vraag of er zonen zijn in dat 

huis die voor den duitsch werken, krijg ik 

aanstonds voor antwoord:

— « Neen! De garden, vóór Nieuwjaar reeds, 

zijn hier gekomen, en zeiden dat wij voor den 

duitsch moesten werken ».
— « W ij weigerden stellig. Zoo de Engelsch- 

man alhier komt voegden wij er by, doen wij 

al wat hij wil, al kregen wij maar droogen 

brood. Maar voor den duitsch werken wij 

nooit, wij zullen liever van honger sterven ! „

— “ Gaat het niet met goedheid het zal gaan 

met kwaadheid. Blijft gij in uw besluit vol- 

herden, dan zal u alle onderstand van stad 

ontnomen worden' Dat waren de laatste 

woorden van de garde.

'En inderdaad de straf liet zich niet lang 
wachten. W ij kregen eenen wekelijkschen 

ondmteT.j van 8 fr. Acht franken ! En daar

mede moesten acht menschen leven in ’t putje 

van den winter!

En omdat wij weigerden voorden duitsch te 

werken, werden wij drij franken afgetrokken! 

W ij moesten voortdoen met 5 fr. Zoo ooit in 

Iseghem eene wraakroepende daad werd ge

pleegd, het was wel d an !»

En daar perelde een traan in de oogen der 

arme weduwe.

— « En nu P „ vroeg ik.

— “ Nu, is het beter. Sedert het Nationaal 

Hulpkomiteit ons ondersteunt is de toestand 

gunstiger. Ziet - en men overhandigt mij een 

soort van boekske — den 15 Mei kregen wij

15 fr. eene week later 16 fr. 50, en dan gedu

rende alle de volgende weken 20 fr
, - o -

Eenige minuten later bevind ik mij in het 

huis van andere werkers.

— “ Gij maakt zakskes ? » vraag ik hoogst 
verwonderd.

— « W at moet ik anders doen ? antwoordt 

de vrouw, ik kan mij en mijne kinders van 

honger niet laten sterven! »

— “''Gij hebt toch onderstand van de stad ? »

— « Met groote moeite en na herhaald aan

dringen heb ik drie franken te weke bekomen. 

En daarmede moet ik un moeten mijne twee 

kinderen voortdoen ».

— “ En de .m an?»,

— “ De man is’sedert 15 maanden in Amerika. 

En omdat hij ginder werkt, weigerde men 

mij hier alle steun en hulp. Tweemaal heeft 

mijne man mij geld gezonden, doch sedert 

het uitbreken van den oorlog heb ik geenen 

duit meer ontvangen.

Maar, zeg mij eens, spreek rechtuit, kan ik, 

kunnen mijne kinderen voort met drie franken 

te week? Dat, kan.niemand, ’t Is dus gedwon

gen, ’t is uit no d dat ik zakskes maak, en 

de eenige plichtige, de eenige schuldige is 

ons gemeentebestuur dat ons niet genoeg ter 

hulpe komt! »

— “ En kunt ge daarmede nog iets ver

dienen ? » vraag ik. En men noemt mij eene 

som, zoo hoog, zoo schrikkelijk hoog, dat 

ik deze niet nederschrijven wil.

Woensdag 7 Ju l i  1915.

Volgens een oud ingeworteld gebruik, geven 

de begoede menschen van te lande maaltijd, 

na de begraving van eenen hunner familie

leden. De bloedverwanten, geburen, bijzondere 

vrienden en kennissen worden tot dien maal

tijd uitgenoudigd

Heden is het de begraving van Bruno 

Vandendriessche van aan den Abeele, en om

maaltijd te mogen houden heeft de familie 

eene bijzondere toelating aan de komman

dantur moeten vragen. Aan de familie wordt 

onder ander opgeleid dat een duitsche soldaat 

ook plaats moet nemen aan tafel en gadeslaan 

wat er omgaat.
—o—

Van gisteren morgend vroeg te beginnen, 

gedurende den ganschen dag en tut laat in 

den nacht was het geschut der kanonnen 

ongemeen hevig. Deuren en vensters stonden 

opnieuw te daveren.

De menschen waren van gevoelen dat men 

« wederom „ Yper ging pakken.
— o —

Wij krijgen wit brood. God zij gedankt! 

IIet, brood dat wij in de laatste veertien da "en 

te eten kregen, liet schrikkelijk veel te 

wenschen. De klachten waren algemeen.* 
- o -  |

Ilélène Rousseau van aan den Abeele, was 

over eenige dagen naar Brussel gegaan. 

Ongelukkiglijk hadden de duitschers haar 

bevonden met eenen brief, welke zij in 

Brussel moest bestellen.

Gedurende tien dagen werd zij in een der 

ministeries opgesloten en werd maar losgelaten 

nadat zij 10 0  mark had betaald.

Hélène zal geheel haar leven onthouden dat 

'éij eens in het Ministerie gezeteld heeft.

Donderdag 8 Ju l i  1915.

Het bestuur der in de laatste dagen opge

richte blinde Vinkenb md “ ’t Doet ulder nu 

bekken » wordt verwittigd dat de Maat

schappij ontbonden is, en dat er geene viriken- 

zettingen meer mogen plaats hebben.
—  o —

Sedert drie weken van hier worden de 

pasporten met groote strengheid afgeleverd.

Toelatingen om naar Gent of Brussel te 

■reizen, bekomt men om zoo te zeggen niet 

meer.

Wie naar Brussel wil gaan moet eene 
schriftelijke aanvraag sturen naar Thielt, waar 

men oordeelt.

Gew> onlijk komt eene weigering t e.

Voor het omliggende worden toelatingen 

gegeven decli enkel voor den duur van eenen 

enkelen dag geldig. Zoo komt het dat er alle 

dagen aan de kommandantur eeïi groot ge

drang’ ontstaat. Reeds om 8 ure ’s morgens 
neemt men plaats op den trottoir bij de 

ingangpoort om zoo vroeg mogelijk binnen 

gelaten te worden W ie van de eerste is 

verliest somwijlen eenen ganschen voormiddag 

met te staan wachten. En nog zijn er alle 

dagen die niet bediend geraken.

Alle pogingen die gedaan werden om dezen 

toestand te verbeteren, zijn tot nu toe vruchte

loos gebleven.

De handel alhier gedreven was binst den 

oorlogstijd altijd zeer klein. Na gaat het niet 

meer. Met den ijzerenweg wordt alle vervoer 

van koopwaren, sedert eenige dagen, teenen- 

verboden. •
Vrijdag 9 Ju l i  1915.

Hangt te lezen :

De volgende Maximum prijzen zijn vast

gesteld :

ILter dë kilo 3,80 fr.

Eiers het stuk 10  ets.

Aardappels (oude) 0,50 fr. het 100 kilos

Alle overtredingen van koopers en verko

pers zullen streng gestraft worden.

v. HANIEL
Iseghem, 9 Juli 1915.

—o—

Door gansch de stad hoorde men gisteren 

rond 5 ure in den namiddag een harde slag 

die scheen van Emelghem te komen.

Men was algemeen van gevoelen dat er 

nogmaals eene bom op Emelghem was ge

vallen.

Heden vernemen wij dat het Waargenomen 

gerucht voortkwam van het ontploffen van 

dynamiet waarmede men, in de Mandei moer- 

schen. eene wilge had doen springen.

Zaterdag 10 Jul i  1915.

Weinige boeren en weinige boerinnen zijrï 

naarde markt gekomen. Onderweg vernemen 

zij wat zij maar voor boter en eieren zullen 

bekonen, en zij keeren naar huis terug waar 

hunne koopwaren aan hooge prijzen zullen 

afgehaald worden.

Op de markt duurt den verkoop niet lang. 

De duitschers bemachtigen alle boterstullen 

en eierinanden en betalen den aangekendig- 

den prijs.
Wordt hier of daar een stul boter of een 

pander eiers aan -eenen burger verkocht, 

onmiddelijk zijn de duitschers Pr bij en eischen 

alles voor hen op.

Kommandant v. Haniel verschijnt op zekeren 

oogenblik op de Botermarkt om door zich 

zelven rekening te kunnen geven, hoe alles 

gaat.
Buiten de markt wordt de boter 4,10 fr. 

tot 4,30 fr. betaald, de eieren 1 1  ct het stuk.

—O— *

In den namiddag hoort men verschillige 

malen zware slagen, die wel gelijken aan 

het ontploffen van bommen. De bevolking 

vraagt zich angstig af wat er nu mag omgaan 

daar men nergens eene vliegmachien ontwaart.

En die zware, dreunende slagen herhalen 

zich immer voort en schijnen uit de dichte 

nabijheid te komen.

Maar men verneemt weldra dat de duitsche 

soldaten zich aan ’t oefenen zijn.

Loopgraven zijn gedolven te Emelgem aan 

de vijfwege .en daar leeren de soldaten hand

granaten werpen.

Wanneer zulk een handgranaat ontploft, 

is het gerucht zoo groot als. dat van het 

losbranden van een kanon.
— o— ,

Heefteen onderwijzer aan de schoolkinderen 

verboden voortaan nog « G loria! Victoria! » 

te zingen ?

Daarover wordt een streng onderzoek 

gedaan. En de duitsche gendarmen gaan in 

menig huis, en doen de kinderen eene lang

durige ondervraging onderstaan, om tot de 

oplossing dezer uiterst gewichtige vraag te 

komen.
—o—

Dezen avond heeft in de Paterommegang- 

straat de opening plaats van de nieuwe 

herberg « In Java ».

I)at is eigentlijk meer meldehsweerdig dan 

velen het peinzen, ’t is Iruuwens de eerste 

nieuwe herberg die binst den oorlog wordt 

geopend.

De jonkheid van Puttejesstraat is in den 

derden hemel van geluk, van genoegen en 

van kontentement, en zij kunnen den Heer 

Gustaf Rosseel, brouwer en schepen, niet 

genoeg bedanken voorde nieuwe gebuurs hun 

toegezonden.

Als ik spreek van “ de jonkheid » ’t is wel 

het jong inannevolk dat ik bedoel.

Zondag 11 Ju l i  1915.

’t Is de elfde Ju li! ’t Is de verjaardag van 

den slag der Gulden sporen ! ’t Is hoogdag voor 

de Vlamingen!

En alles is doodstil.

Geen vaderlandsche vlaggen die op de spitse 

torens noch op de gevels der huizen wapperen. 

Geen plechtige mis waaronder vaderlandsch 

sermoen. Geen st eten, geen gezang, geen 

muziek. Het viaamsclie land ligt in droefheid 

en in rouw.

O! mochten wij te naaste jare met meerder 

geestdrift dan ooit, het feest der Vlamingen 

vieren.
—o—

Vijf vrouwen, die voor eene tweede maal 

gestraft werden om zonder pasport met allerlei 

waren rond te leuren, worden in den voor

avond naar de statie geleid, om per trein 

naar het gevang van Kortrijk te worden over- 

gevuerd.

Maandag 12 Ju l i  1915.

Zijn er binst den oorlog meer ziekten dan 
op andere jaren ?

De menschen zijn algemeen van gevoelen 

dat er meer zijn, Nogthans het is zoo niet. 

Sedert lange jaren van hier, hebben er nooit 

min zieken geweest als nu. Alle geneesheeren 

van hier en van het omliggende z;jn het 

daarover ééns. Besmettelijke of betrapelijke 

ziekten heeft men omtrent niet waargenomen. 

Men mag geene rekening houden van eenige 

afzonderlijke gevallen van typhusziekte, die 

zich langs de Lendeledestraat hebben voorge

daan Zulks is omtrent alle jaren het geval 

en dat heeft met den oorlog geen gemeens.

En de sterfgevallen?

Verleden jaar, tot den 12 Juli, waren alhier 

139 perSfcnen gestorven.

Binst liet loopende jaar, ën gedurende 

dezelfde tijdruimte, heeft men 149sterfgevallen 
aan ge teek end. Doch daarin zijn 18 gevallen 

rriedegerekeiid van vreemdelingen, vluchte

lingen,die zich alhier tijdelijk waren komen 
vestigen.

Het verschil bij verledeu jaar is dus zeer 

klein,
—O—

Van' aan de kwakkelmuite te beginnen, en 

dan verder < p langs de kalsijde naar Ingel- 

munsler en langs de gravier naar Lendelede, 

staan de bewoners aardig te zijen

Acht honderd vijftig soldaten komen daar 

toe en moeten inkwartiering hebben.

De hofsteden woorden het eerst Volgesteken. 

Bij Naert-Rebry verbergt men 50 mannen, bij 

Henri Vanlandeghem honderd, en bij Coucké 
B stoen ook honderd.

En alle de andere soldaten moeten bij kort

woners intrekken. Dè' huizen der lange reken 

hebben nog nooit zooveel volk geherbergd. 

In vele plaatsen zijn er acht mannen, en zij 

zyn niet zelden waar men er tien en zelfs 
twaalf telt.

(Wordt voortgezet)

Gevaarten en Avonturen
Zeventiende Vervols — Verboden Nadruk

Le M ir o i r
Hij ontrolde een bericht en ’k herkende het 

geschrift dadelijk als zijnde dit van « Le Buffet».

— Ge kent dat geschrift ?

— Neen!
Dan nam hij een tweede rapport, ontrolde 

het eveneens en toonde mij de drie eerste lijnen.

’t Was onnoodig het verder te ontrollen 

want alléén aan het papier bemerkte ik dat 

het dit was van c< Palmier Miroir ».

Indien gij het eerste niet gekend hebt, zult 

gij dit geschrift toch wel verkennen ? vroeg 

mij de kommissaris.

En wee/’ stak ik de schouders op en knikte 

neen terwijl ik het geschrift gebaarde te 

onderzoeken.

— Gij kent het niet? hernam hij, het hoofd 

ongeduldig schuddenden een grijnslach aan

nemende?

— Ik zweer het!

— Gij wilt dus voort liegen! schreeuwde hij. 

Ik zal u meer gaan zeggen!

— Waar woo’nt gij,? „

— Te Iseghem!

Van dan waren zijne blikken uit mijne 

oogen niet meer en onderzocht hij ieder 

mijner wezenstrekken. Ik hield me echter 

koelbloedig en keek onverschillig naar het 

venster voor mij.

— We weten dat gij te Iseghem woont en 

ook in de lioeselaarstraat n' 13 bij uw collega 

waarmede gij te samen verspiedingen deed 

voor den vijand!

Immer koud antwoordde ik : lk versta van 

uwe laatste gezegden geen woord.

Ik verstond het echter maar al te wel en 

trachtte het geschrift van kantte steken om

o]» andere punten te komen. Het lukte mij 

niet en voor de tweede maal vroeg hij mij.

— Gij kent dit geschrift niet?

— Neen!
— En nochtans!

Hij werd ongedurig en moest reeds zoeken 

om zijne vragen te draaien maar altijd hield 

ik mij gereed met het antwoord, vaster besloten 

nog geen woord waarheid uit te brengen over 

anderen.

Gij wilt dus niet bekennen te weten van 

wien het geschrift is!

Ik weet het niet!
En ge. weet zeker ook niet wat er op het 

1 ri 'fken geschreven staat?

Ik gebaarde té lachen toen ilc ' tiv  Vï ■ ant

woordde hoe zou ik iets weten wat ik zelf

niet gezien heb! )S,

— Gij kent toch de naam va/f'den scK rjver ?

En ziende dat hij aan ’■ £ 'no

stelde ik hem zelf de vraag."iterit gij hem? 

Misschien zal ik hem wel kennen,

— ’t Is het geschrift van Loontjes t

. En zonder dralen zei ik : Neen ! onmogelijk.

Ik ken veel te wel zijn geschrift ’t Is lang 

en groot en dit is hier klein en rond.

Neen ! ’t Is niet van M. Loontjes,
Gij weet ook waarover het briefken spreekt, 

gij tracht ons te beliegen maar we welen alles. 

Gij hoeft niet langer te zwijgen, ik zeg u dat 

we alles weten. Uw maat Depoorter is veel 

rechtzinniger dan gij ook zullen wij alles 

voor hem doen wat we kunnen.

Ik waande maar w e in ig  aandacht te geven 

en toonde mij onverschillig.

— Gaat gij antwoorden of gaat gij terug 

naar de cel tot het ons beliefd u nog eens te 

roepen ? Hoe rapper gij bekent en spreekt 

hoe gemakkelijker voor ons en voor u want 

wij vragen ook niets beter dan iedereen met 

rust te laten.

Mijn besluit stond vast en wankelen mocht 

ik niet

— Doet wat u belieft, mijn heeren! en doe 

uwe plicht.

Door deze woorden schéén de onderzoeks

rechter gansch omgekeerd te zijn en nam een 

gansch gemoêdelijk toontje.

Gij hoeft niet meer te spreken maar ’k Zal 

u allek zeggen en morgen roep ik u terug.

Het briefken is een rapport tan spionage.

Hij zag- mij in de oogen.

lk toonde mij verbaasd!

’t Is geschreven van een persoon en onder 

teekend met twee namen. Vermits gij met 

tweën zijt, staan beide uwe namen onder 

dien deknaam.

— lk weet van niets! bezweerde ik nog 

eens. Toen ik dien uitleg hoorde meende ik 

mij gansch verloren maar gaf het nog niet op.

Liegen en staande houden was myn ver

dediging.

Alhoewel ik alle schuld loochende toch 

schenen ’/e er geen geloof aan te geven en 

verder wist de kommissaris te zeggen : vermits 

Ie Palmier grooter is dan le Miroir en gij de 

grootste zijt, is le Palmier uw naam en le 

Miroir de2e van uw collega.

Hier hadden ze den nagel deerlijk mis 
geslagen.

(Wordt voortyezet)



Vergadering van 

den Gemeenteraad
op Vrijdag 5  D ecem ber

Om 2 1/2 ure verklaart M. ^ral d. d. Burge

meester de zitting geopend.

Waren tegenwoordig : M. Bral, Voorzitter, 

M. Coucke d.d. Sphepen, de Heeren E. Dierick, 

J. Callens, F. Vanden Bogaerde, Dr Verhamme, 

V. Herman, , H. Declercq, H. Vanneste, en 

P. Dejonghe.

Vóór het bespreken van het dagorde, vraagt 

M. Dejonghe, het woord, en zegt dat de Stad 

zou moeten eene leening aangaan van t.000.000 fr. 

voor het bouwen van heele reken Werkmans

woningen. Het groot getal Huwelijken (175 zegt 

men) dees jaar, alsook het bewonen door 

Vluchtelingen van onze huizen, zijn grootelijks 

de oorzaak der schaarschheid van woningen.

Het gedacht van M. Dejonghe is goed 

maar nog niet uitvoerbaar zegt men en de 

verwezentlijking ervan zal moeten uitgesteld 

worden.

1. Aanveerding ontslag Burgemeester ;

M. Bral geeft lezing van eenen brief door 

M. Carpentier geschreven, waarin deze laat 

weten dat hij zijn ontslag van burgemeester der 

stad indient en M. Bral verzoekt, den ilienst van 

Burgemeester te willen op hem nemen.

M. Bral maakt ook bekend dat het staatsblad 

heeft laten weten dat het ontslag van den Heer 

Carpentier door den koning is aanvee rd .

2. Benoeming Schepen.

Men gaat over tot de benoeming var eenen 

Schepen. M. Bral zegt dat hij veel stappen gedaan 

heeft om iemand te bewilligen om de olaats 

van Schepen te aanveerden, en dat hij in 7.ijne 

pogingen niet gelukt is. Opvolgentlijk wendde 

hij zich tot de Heeren Vanden Bogaerde C.n 

Dr Verhamme, maar ’t was te vergeefs. Hij vraagt 

bijna aan al de leden het ambt te willen aan

veerden, doch te vergeefs.

’t Schijnt nu wederom alzoo te eindigen. Want 

toen zekere gemeenteraadsleden gevraagd worden 

te stemmen, klinkt hun antwoord « ’t Is mij al 

gelijk wie het is » of ik onthoude mij.

3. Oorlogschade steenweg Ïseghem-Ardoye. —

Goedkeuring begrooting.

Onderhandelingen zijn aangegaan tusschen de

gemeenten Emelghem, Ardoye en Iseghem voor 

het vermaken en in orde brengen van de kal

sijde Iseghem-Ardoye.

Gansch de kajsijde za! vermaakt worden, en 

de kosten zullen aangegeven worden als oorlogs

schade, daar de kalsijde werd in stukken 

gereden door het verkeer van het duitsche leger.

Intusschen zal Iseghem eene som van 35.000 fr. 

moeten verschieten. Aanveerd.

4. Belastingsreglement op het leuren.

Over eenige jaren werd door ons Gemeente

bestuur een reglement gestemd op het leuren in 

stad. Dat reglement was voor eenen bepaalden 

tijd. Die tijd was ten einde binst den oorlog 

en bijgevolg tegenwoordig van geen tel meer.

Na eene bespreking besluit men de taks er 

van te verdubbelen.

5. Electriciteit.
M. Bral onderhoudt nu den gemeenteraad over 

de elektriciteit. De eleklrieke verlichting laat 

schrikkelijk veel te wenschen. ’s Avonds zitten 

wij in alle huizen met doodkeersen, men ziet 

bijna niets meer. Daarbij de prijzen van verbruik 

zijn zeer veel gestegen. Dit is het onvermijde

lijk gevolg van de duurte van kolen, van alles 

wat men in het elektriek gebouw noodig heeft, 

en van de betaalde werkloonen M. Bral vindt 

het geraadzaam eene kommissie te benoemen 

om alle de zaken nauwkeurig te onderzoeken, 

en om te zien wat er best zoude gedaan wor

den om aan de bevolking voldoening te schenken.

Voor den toekomenden winter zal men groote 

onkosten moeten doen.

Doctoor Verhamme zegt dat er alleszins eene 

grootere machien noodig is.

De Voorzitter peist dat iedereen van gedacht 

is dat zulks waar is: het zou moeten eene 

machien zijn van 500 P. kr. om in de nood

wendigheden te voorzien.

6. Gemeentebelastingen.
M. Bral zegt dat met het begin van den 

oorlog, de gemeentebelastingen zijn afgeschaft 

geworden, en dat er nu moeten middelen ge

zocht worden om de stad te besturen.

Hoe moeilijk was het niet om vroeger het 

abonnement naar behooren te verdeelen. Nu 

zijn vele inwoners vermindert van fortuin ; 

anderen hebben zeer veel geld gewonnen, 

daarom is het noodig eene andere basis te 

zoeken.

M. Vanden Bogaerde vraagt of wij nieuwe 

belastingen zullen mogen leggen.

De Voorzitter peist van ja, dewijl zulks reeds 

in grootere steden bestaat. Bijvoorbeeld in Brus

sel moet men 6 °/0 van de waarde der huishuur 

als gemeentetaks betalen Er zou moeten gezorgd 

worden dat de kosten van Reinigheidsdienst, 

door al de ingezetenen der stad afgedragen 

worden.

De secretaris zegt dat die dienst reeds 47000 fr. 

aan de stad gekost heeft van dees jaar, de 

maand December er nog niet bijgerekend.

M. J. Callens stelt voor die dienst in aan

besteding te geven. Hij zou nooit zooveel kosten.

De Voorzitter zegt dat de Brandweer, en de 

nachtdienst ook veel uitgaven vragen.

Geheime Zitting.

7. Benoeming toezichter vleeschkeurder en eet
waren.

In vervanging van M. Bonnet overleden, is 

M. Vanneste rijksveearts benoemd.

8. Benoeming Hulpkommissaris.

Met 7 stemmen op 10 is M. Vanneste onder- 

kommissaris benoemd.

9. Lager onderwijs Stadsschool, School H. Hert, 
Ontslag M. Vandommele.
Gezien de uitbreiding der stadsschool in leer

lingen, zal men verplicht zijn, volgens den heer 

schoolopziener, eenen onderwijzer bij te noemen.

Het ontslag van M. Vandommele dië zijn 

pensioen bekomen heeft, is aanveerd.

In de school van ’t H. Hert, wordt M. Decóck 

aangenomen als vijfde onderwijzer.

10 Nijverheids- en Beroepschool.

Niettegenstaande de groote kosten zal men 

deze herinrichten.

11. Vaststelling Barema Jaarwedden.

De Voorzitter vraagt eene herziening van het 

barema. Na de zaak goed uiteengezet te hebben 

wordt het besluit verdaagd tot een toekomende 

zitting.

12. Mededeelingen.

De Voorzitter geeft lezing van ingezonden 

brieven en sluit de zitting om 6 ure.

W a t  in andere la 
Belgischen

In Spanje :
In Zwitserland :

In Holland :

In de Ver. Staten : 

In Z.'J'.eden :

In Engelana' :

In Noorwegen :

In Denemarken :

In Frankrijk :

In Italië :

In Roumanie :
In Duitschland :

In Oostenrijk :

nden een
frank  weerd
52 centiemen 

55 centiemen 

55 centiemen 

58 centiemen 

67 centiemen 

67 centiemen 
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71 centiemen- 
1,04 fr.

1,29 fr.

2,94 fr.

-5,07 fr.

14,32 fr.
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Herwordend fllaanderen.
Een windje woei door ’t Viaamsche land,

Dat rustte nu, — daar alles rustte...

En ’t lispelde, en ’t speelde zacHtfe, 1 >
En ’t fluisterde, wijl ’t smachtend kuste. 

Slaapt stille nu, beminde land,

... En droomt ! —

Er woei een wind door ’t Viaamsche land, 

Die sprak : Ontwaak ! ö keerlenvolk.

Men hoont uw ras, — vertrapt uw’ eer,

Sta op en strijd ! — Recht weze uw tolk !

En redt de eer, en redt het land,

Sta op !

Er loei een storm door ’t Viaamsche land, 

Dat plots ontwakend, —  uit de dood, 

Besefte wat het eenmaal was,

Toen woedend ’t hoofd, den vijand bood, 

Weest vrij en grootsch, geknechte land, 

Weest vrij !

En hij breekt los, in ’t Viaamsche land,

De storm, — in ’t wilde, voor het recht,

En kent noch vrees, noch wijken.

— Een Vlaming was, en is een knecht! — 

En roept, herwordt, bevrijde land,

Herwordt !! !
M andelzeune.

E K N  i:i\ A M ) i ; i {
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Een Priester te Brussel vermoord

Een vreeslijk drama heeft Maandag morgen 

het dicht bevolkt kwartier van de Leerlooiers* 

straat in verslagenheid gebracht.

De E. Hi Hadelin Louette, leeraar aan. het 

Sint-Michielscollegie begaf zich rond half tien 

naar de stad om boeken te gaan aankoopen, 

gekomen op de Walenplaats wierd hij opeens 

aangevallen door een man, die, een ijveren 

staaf van onder zijn jas haalde en er zoo 

geweldig mede sloeg dat de priester ten gronde 

stuiktte. Seffens bracht men het slachtoffer 

over naar het St Janshospitaal, waar hij enkele 

oogenblikken nadien aan de gèvolgen zijner 

wonden overleed.

Wat de moordenaar betreft, deze wierd sef

fens aangehouden en verklaardde Martijn Flon 

te heeten en 39 jaar oud te zijn. Men denkt 

dat de dader lijdt aan zinneloosheid.

Gruwelijke Moorderijen te Moorsel

Op Donderdag 4 December om 7 ure ’s avonds 

kwamen de twee zonen van den landbouwer 

Leemans, Petrus 19 jaar en Joseph 15 jaar, 

in den winkel der echtelingen Saeys-Vernïeulen, 

zoogezegd om knoppen te koopen. Vader Saeys 

vroeg aan de oudste der twee gebroeders wan* 

neer hij maar deze 5 fr. ging teruggeven die

hij aan hem geleend had, waarop Petrus Lee

mans met een hamer, die hij in de zakken 

borg, op de niets vermoedende Saeys begon 

te slagen. Zijn broeder Joseph Leemans, even

eens met een hamer gewapend J’ging er op 

vrouw Saeys los. Daar de ^kinderen begonnen 

te weenen en om hulp te roepen, vielen de 

woestaards hun ook te lijve en sloegen en 

kerfden met alles wat hun in de handen viel. 

Vader Seys en zijn dochtertje Valentine 8 jaren 

oud zijn reeds aan de bekomene wonden be

zweken. De zoontjes Georges en Maurice Saeys, 

verkeeren in stervensgevaar en men zegt dat 

moeder Saeys jeeds aan de beterhand is.

V r e e s e l i j k  D r a m o  t e  A n t w e r p e n  

De 20 jarige Germain Debacker, scheepschil- 

der wonende in de Braziliestraat, te Antwerpen, 

had twist gekregen met zijne verloofde, Sidonie 

Röberts. De kerel haalde eén revolver te voor

schijn en loste een schot ; het meisje werd in 

delfeijde getroffen en vreeselijk gewond. De 

moordenaar schoot het wapen voor de tweede 

maal af,' juist op het oogenb'lik, dat eene vriendin 

zijner verloofde, de genaamde Marie Thoen,

17 jaar oud, tusschen beiden sprong. De kogel 

trof haar zoo, dat zij dood ten gronde stuiktje.

Volgens men verneemt zou zijne verloofde 

hem verweten hebben voor « Brugsche zot» 

Vandaar geheel dien boel.

STADSN IEU W S
Andere Tijden!... Het is dus beslist vast en zeker dat 

“ De Lustige Vrienden „ op 4 en 5 Januari aanstaande 
“ Roosje van de Veldwachter „ zullen opvoeren.

Deze maatschappij heeft meer dan gelijk dat zij bij 
haar standpunt blijfl en het stuk opvoert, want onze be
volking is zoo kinderachtig niet meer om te denken dat 
een stuk waarvan wij hedendaags dezelfde tooneeltjes in 
vele huisgezinnen van ons land kunnen gade slaan, bij 
hun nog een slechten indruk zou veroorzaken.

Wij beleven immers andere tijden.... de oorlog heeft 
ons volk genoeg onderwezen en daarom zijn wij ervan 
overtuigd dat « Roosje van den Veldwachter „ eenen 
kolosalen bijval zal bekomen.

In onze stad hebben wij onlangs een stuk weten uit
voeren door eene afdeeling fransche soldaten onder den 
titel « Le Première Jour du Mariage „ die op zedelijk 
gebied echt walgelijk was en waar wij nochthans in de 
eerste plaatsen de bijzonderste inwoners zagen zitten.

Daarover hebben wij geen haantjen hoorefi kraaien, 
maar ja..... dat waren “ De Lustige Vrienden niet.

. Inhaling. Zondag laatst had alhier de plechtige inhaling
p l a a t s  » 'nn volksvertegenvvoordiger Diakens. Rond 11/2 ure

bevonden ï.’ich de vereen'g>ngen der socialisten aan de 

statie om hunnen:-plieuwen gekozenen te begroepen. Na 
aankomst van den treil,V werd cen stoet gevormd, die de 

voornaamste straten dóórtrek met muziek aan ’l hoofd’ 
naar ’t lokaal der socialisten w a a ? m :ntyan?,st en ™  ' 
koming plaats had. Alles ging voorbij J£lkomene stilte

6n r??‘' , ’ ''Hl.,. ,
Voor onze pompiers. — Met voldoening werd het nieu.WS 

vernómèn dat ónze dappere pompiers welhaast in ’t nieuw 
zulien uitgedösschen zijn. Waarachtig, na zoovele jaren en 
vooral de -oorlogsjaren binst dewelke zij ook menigvuldige 
idiensten aan onze stad bewezen, 'ten zal voor tijd niet 
meer zijn ! Hoerah ! dus voor onze moedige brandweer !... 
en wanneer dan ook eeas nieuwe spruiten en moderner 
tiluschaiaam ?.,.

Bij de Bosseniers. — Ter gelegenheid van Sinte Barbara, 
vierde onze oude gilde der Bosseniers, deze weke, naar 
voorvaderlijke gebruiken en gewoonte haar jaarlijksche feest 
in “ het Damberd „. Een bont en geestig gezelschap was 
aldaar ’s avonds aan tafel vereenigd, opwekkende wijn werd 
er uitgeschonken, pralines en fondants voor de dames 
uitgedeeld, menig leutig lied voorgedragen, en zeker sedert 
den oorlog werd er in stad geen aangenamer en intiemer 
feest beleefd.

Het lustig gezelschap ging naar oude gewoonte om 
middernach' uiteen, maar menigeen feeste elders nog voort, 
en velen, zelfs voorname ingezetenen der stad landden eerst 
in de kleine uurkens in hun huis aan... ten minste vertelt 
men in ’t stille !...

— Zondag avond waren op de groote Markt twee be
dronken kerels handgemeen geworden en een stormloop 
greep plaats, die gelukkig door de opkomende polilie 
gebroken werd.

En zeggen dat de wet op den alcohol nu gestemd en 
in voege getreden is !...

U IT  E M E L G H E M
Zondag laatst vierde de muziekmaatschappij onzer ge

meente haar Ceciliafeest 

In den vroegen morgend wanneer iedereen nog te bed 
was, waren onze jeudige muziekanten reeds bezig aan 
het huis van hunnen voorzitter heer August Bourgeois, 
eene serrenade te-geven. Daarna gingen zij naar het huis 
van hunnen Ondervoorzitter heer Arthur Vandoorne en 
speelden daar eveneens eenige aangenaame stukjes. Daar
mede was het Ceciliafeest begonnen.

's Namiddags vergaderde het muziek bij Theophiel 
Demeyere en deed vervolgens een uitstapje naar de her
bergiers \yaarvan de baas of zoon, muziekant was.

Het muziek speelde verscheidene schoone stukken en 
alhoewel de oorlog de vooruitgang onzer jonge maat- 
s^appij grootelijks gekrenkt had en dat eenige muziekanten 
bij het leger ingelijfd zijn, moet gezegd worden dat allen 
om ter best speelden. Toch dat zal niemand verwonderen 
wanneer zij weten dat de heer C. Christiaen bestuurder 
is en zich met hert en ziel gelegen laat om de maat
schappij op te beuren en vooruit te helpen. Daarbij ge
voegd den ijver die de heer Emiel Surmont in ’t werk 
stelt om de jonge muziekanten op te leeren, en dan zal 
het niemand verwonderen dat onze muziekmaaischappij 
in korte jaren op den eersten rang zal mogen geplaatst 
worden.

’s Avonds hadden wij een feestmaal in het lokaal bij 
V. Castelein. Alles was lekker gereed gemaakt en hier 
dient een woordje van dank gezegd aan Vrouw Castelein 
en hare medehulp Hermenie Forcé, die è'r een handje 
toe hebben om iets goeds op te dienen.

Het feest liep in de beste orde van stapel en hopen 
dat allen zullen mede. werken om, toekomende jaar het 
Ceciliafeest te mogen vieren rrièt rtög Vele nieuwe muziekanten.

-  SPORT -

F. C. Iseghem II — Eendracht Roeselare II.

Deze match begint hier te Iseghem om 2 uren en met 
wat schoon weder zal het aan liefhebbers niet ontbreken.

- DUIVEN —
ISEGHEM — Op Zondag 14 December 1914 zal er 

eene Buitengewone Tentoonstelling plaats hebben bij 
Joseph Windels in «Café Francais» Groote Markt, 
van 9 tot 4 ure.

Daar zullen de rassen te zien zijn van Lagae 
lngelmunster, Delaire Lendelede, Pascal Decoene 
Iseghem, Verhaeghe Iseghem, Mahu Walcour, Vér- 
strypen St Jans Molenbeek. Daniël Teiten Brussel.

—o—
LENDELEDE. — Op Zorid?g 14 December 1919, z< er 

prachtig» Tentoonstelling bij Cyr. Vandoorne in « De 
Leeuw „ van 8 tot 4 ure der duiven van Cyr. Bom- 
beke. Daar zal men ook de uitgelezeue duiven kunnen 
bezichtigen voortkomende van de beste liefhebbers 
van Brussel, Auderghem, Anderlecht, Cureghem, Lier 
en Assche.

Onmiddelijk na de .tentoonstelling om 4 ure zal er 
verslag gegeven worden van de maatschappij « Elk 
liet Zijne „ van Iseghem. Een bijzondere spreker zal 
het woord voeren nopens de schadevergoeding der 
geslachte duiven, door de duitschen, alsook inlichtingen 
tot het opmaken der formulen.

—o—

Iseghem — Duivenmaatschappij Elk het Zijne
Op Zondag 21 December 1919, om 4 ure 

namiddag ALGEMEENE VERGADERING ter 
herberg De Postduif bij R u d o l f  U y t te n h o v e .

Dagorde :

1. Bekendmaking toestand der laatsfe ver
gadering.

2. Bekendmaking van den omtrek.

3. Bespreking over de kwestie der metalen ring.
4. Bespreking over de verzendingen.
5. Verschillige andere mededeelingen.
Gezien er tegen het nieuwe jaar nog zeer vele maat

regels moeten genomen worden, mag geen enkelen lief
hebber nalaten deze vergadering bij te wonen.

In de laatste vergadering hebben wij gezien dat de 
liefhebbers wederom in onze maatschappij hun vertrouwen 
stellen en dat wij toekomende zomer vyederom schoon 
spel zullen hebben. Allen dus op post.

—o—

Toegekomen bij Hector Vervaecke, bakker, Emelghem- 
plaats eene duif met ring 78576-19 Belg. Terug te bekomen 
mits kleur aan te geven.

—o— *

Terug te bezorgen tegen goede belooning ten bureele van 
’t blad. Zwarten geschelpten duiver ring 17449-17. Bleeke 
geschelpte duivin ring 0271230-18. Alsook een der jongen 
nrs 60696, 16876, 16869, 38294, 16874, 16880.

ISEGHEM. — Op 14 December, prijskamp 
voor het Bieden, ln de Roos, bij J. Delaere, 
Gentstraat,

STAD ISEGHEM. Zondag 21 December om
4 1/2 ure zeer stipt in Café Royale, Nieuwstraat. 
Buitengewone BILLARDMATCH tusschen de 
Heeren: Joseph  W o l f c a r iu s  van Iseghem en den 
uitzonderlijke stetken W i l l i e  VERMEULEN van 
Kortrijk.

De match wordt gespeeld in de vrije partij aan 
600 punten. Buitengewone groote serien zijn te 
verwachten, ’t Is wellicht de prachtigste Match 

-die hier ooit te zien is geweest.

Y1??* ,ia|s,11,1 aa rtoe gr**r *\t woroi, uen
De billardzaal is algesloten.

Ingangprijs, 1,00 fr. recht gevende aan een 
glas bier.

T A A R T E B A K
ZONDAG 14 DECEMBER

In de Trompette, bij Jean Bultinck-Clément, 

hoek der Roessetèar- en Nieuwstraat.

— FOOTBALL -
Zondag zijn er weer twee vriendenmatchen op het 

dagorde:

Eendracht Roeselare — F. C. Iseghem.
Onze eerste equipe doet het deplacement naar Roeselare 

om er die eerste equipe te ontmoeten.

Burgerstand van Iseghem.
Geboorten ;

Qodelieve Folens dv Camiel en Julienne Porte — Magda- 
lena Guillemyn dv Constant en Emma Beels — Nestor Van- 
haezebrouck zv Benonie en Leonie Coudenys — Qryspeert 
Jules zv Alois en Marie Amerlinck — Laura Sabbe dv 
Alberic en Pelagie Verlinde.

Overlijdens :

Clemencia Audenaert zb 57 jaar echtg. Ludovicus Ghys
brecht -  Astralia Pattyn klooster!. 25 j. dv Isidore en Maria 
Vandendriessche — Maria Deghezelle 2 j. dv Magdalena 
Deghezelle.

Huwelijken :

Joseph Bonte arbeider 26 jaar en Elisa Bringiers borstelm. 
20 jaar beide alhier — Georges Vandaele ijzerwegbediende 
25 jaar met Bertha Vanderzype bottinest. 28 j. beide alhier — 
Arthur Langsweert ijzérwegbediende 29 jaar met Opdebeeck 
Anna zonder beroep 38 jaar beide alhier.

i
De familie DEBOSSCHERE;
De familie VERHAMME; 

laten UEd. met groote droefheid het verlies weten dat zij 
komen te ondergaan door het afsterven van den heer

Jules Debosschere
Geboren te Emelghem den 10 Februari j 854 en er 

haastig overleden den 10 December 1919.

De lijkdienst gevolgd van de begraving tot dewelke 
gij vriendelijk uitgenoodigd wordt, za! plaats hebben in 
de parochiale kerk van Emelghem op Maandag 15 Decem
ber 1919, om 9 1/2 ure voormiddag.

Vrienden en kennissen die bij vergetendheid 
geenen rouwbrief zouden ontvangen hebben, gelieven 
dit bericht als uitnoodigittg te aanveerden. ,

c i n e i E ^ Ï u x e
Statiestraat 9, ISEGHEM. 

ZONDAG 14 en MAANDAG 15 DECEMBER
telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

CIRCUSBRAND
Drama in 3 deelen

EEN DOLLE INVAL
Komiek in 3 deelen

VERLOREN IN DE WILDERNIS
Drama in 3 deelen

ROBINET DE KOMIEK



Kantoor van den Notaris Le Corbesier, 

te ISEGHEM.

II

OPENBARE VERKOOPING VAN

W o o n h u i z e n  e n  L a n d
onder

INGELMUNSTER en LENDELEDE

De Notaris Le Corbesier te Iseghem zal met tusschen

komst van den Notaris De Meulenaere te Ruysselede 

openbare verkoopen.

Gemeente Ingelmunster - Doornhoek

KOOP I

Eene Tweewoonst met 25 a. 95 cent. land. Gebruikt 

met Koop IV hieronder door Francois Deforche tot 

1 November 1920, mits 190 ïr-. ’s jaars boven de lasten.

Gemeente Lendelede, Doornhoek.

KOOP II

Een Woonhuis zijnde de Noordkant van eene twee

woonst, met schuur en land, samen groot 23 a. 52 cent.

Gebruikt door Aimé Herman tot 1 Npveniber 1920 

mits 120 fr. ’s jaars boven de lasten.

KOOP III

Een Woonhnis zijnde de Zuidkant van bovengemelde 

tweewoonst, met schuur en medegaande land, samen 

groot 24 aren 15 dentiaren.

'Gebruikt door Jules Verleye tot 1 November 1920, 

mits 120 fr. ’s jaars boven de lasten.

KOOP IV

Eene partij Zaailand groot 26 a. 87 cent. palende 

qan voorgaande koop.

Gebruikt met koop I tot 1 November 1920.

ZITDAGEN

INSTEl op Dinsdag 23 December 1919

TOESLAG op Dinsdag 6 Januari 1920 

Telkens in de herberg « DE KAPELLE » te Ingelmunster 

bij de Statie, om 3 ure namiddag.

1(2 ojo INSTELPREM1E.

III

OPENBARE VERKOOPING VAN

EEN IN 0P B 0 U W  ZIJNDE WOONHUIS
te ISEGHEM, Mandelstraat.

De Notaris Le Corbesier te iseghem zal openbaar 

verkoopen :

Een in opbouw zijnde Woonhuis en medegaande 

erve, samen groot 1 a. 90 cent. staand0 en gelegen 

te Iseghem, Mandelstraat; palende Noord en Oost 

Heer Jean Vandeputte, Zuid Heer Charles Depover, 

West de Mandelstraat.

ZITDAGEN 

INSTEL op Dinsdag 30 December 1919 
lOESLAG op Dinsdag 13 Januari 1920 

Telkens om 2 ure namiddag ter herberg « St Hilonius» 

te Iseghem bawoind door Heer Fr. Kerckhof.

1|2 »|„ INSTELPREMIE

UIT TER HAND TE KOOP :

Ken gerieflijk WOONHUIS
met magazijn en 47a 06c land 

staande en gelegen te ISEGHEM wijk Abeele 
IngenoUreding na korten termijn 

Voor alle inlichtingen zich te wenden bij 

Y 1 8 .„„oUie-

Uit  t e r  hand te koop : Een Woonhuis
met 9 aren grond, gelegen te Ouckene 
bij de plaats, bewoond door de W e 

Desein. 
Voor inlichtingen wende men zich 

ten bnreele van ’t blad.

TE K O O P :
STOVE met twee ovens (cuisinière) in 

zeer goeden staat.
Zich wenden bureel van ’t blad.

T e  koop : Eene BIERP0MP met DARM.
Zich te bevragen ten Bureele van ’t Blad.

Borduursters ,  koopt uwe werken 
gereed geteekend (schoone keus en ge- 
matige prijzen) bij Janssens Zusters,  
Brugstraat 6, Iseghem.

ANTWERPEN-NEW-YORK
Agentschap bij

A l p h o n s e  J O Y F ,  R u m b e k e

Regelmatige dienst met den grooten 

Post-Stoomboot « LAPLAND »
i e Klas 1657,50 fr. en h ;oger 

2e Klas 900 fr. 3e Klas 500 fr.

De pasporten voor de Vereenigde Staten zijn 

moeilijk te verkrijgen. Daar ik wekelijks in 

Brussel ben stel ik mij ten dienste om onvergeld 

bij den Amerikaanschen Consul in Brussel mede 

te gaan.

Vraagt inlichtingen bij den Agent Alphonse 

Joye te Rumbeke.

Briefwisseling in alle Noord-Europeesche talen.

T " .  S IG A R E N  - -
Quo Vadis, Don José, Utinam, Record,

de best gekende merken - bijzondere 

soorten voor de Nieuwjaarwensch. 

SIGARETTEN in alle merken. Machieo- 

tuben. Amerikaansche Tabak in alle 

prijzeu. Steenen Pijpen. Reukwater 

Briljantine. Toiletzeep. Eracjn’lie|<e 

Waschzeep. Reukolie. Oo^„^-^|iamp0jncr 

voor ’t haar te was§g!|ien

Blizonderft.<‘ p iS e n  voor winkeliers.

'rronw i? lia^edjening.

I ivlen k o o p t u itg e kam d  naar aan de 

hoogste p r ijzen .

Let op het adres :

A c h ie l  D egeze lle  - F ync/te  

H A A R K A P PE R  

Rousselarestraat 109-111
— I S E G H E M  —

Uit  t e r  hand te koop : Eenen Toog 
iu Pitch-Bine met marbel blad en Bierpomp, 
een Kasje en 3 Tafels bij Aimé Dehullu, 
Ameyestraat, 40, Iseghem. 

UIT TER HAND TE KOOP : 
Een TOOG met BUFFET en BILLARD 

in h e t « Hotel du Cheval Blanc » Brugstr. 

Alle dagen te bekomen versche en aller
beste Inlandsche en Vreemde Bieren zooals: 
BOCK, SCOTCH, PALE ALE, STOUT en 
GUEZE LAM BIC. 

Levert ook in ’t klein aan de burgerij.
Zich wenden tot H e n r i  VAN DER 

H EEREN -LA PE IRE , Groote Markt, 

Iseghem.

Aanstonds gevraagd in groot Handelshuis 
te Iseghem deftige Juffer kennende Dactylo- 
Stenographie. 

Voor aanvragen zich te wenden schriftelijk 
onder de letters G. M. bureel van t blad.

Jw GENOVEVA CLEMENT, gediplomeerde 
onderwijzeres, wonende GENTSTRAAT 2, 
beveelt zich aan voor het geven van 
alle bijzondere lessen in ’t Vlaamsch 
en in ’t Fransch. _______________________

O N D E R L E D E  R
Schoenfabrikanten, Schoenvermakers en 
Voortverkoopers, voor uw O nderleder

wendt u tot

H. VERGAMERT-DECLERCK & KINDERS
Pelichystraat 37, ISEGHEM  

Groote keus in Magazijn
Voordeelige prijzen - Trouwe bediening

Het zelfde Huis heeft eene schoone 
keus Cigaren aan zeer voordeelige 
prijzen. Ze worden verkocht in ’t grcot 
en ’t klein Bijzondere voorwaarden 
aan voortverkoopers.

K 0S TE L00ZE  RAADPLEGING 
Over ALLE Verzekeringen

B u r e e l  : Iseghem, Kortrijkstraat 64.
N. B. — Op aanvraag gaat men ten huize.

“  P A P I E R H A N D E L
S T R O B B E - H O O R N A E R T

-  ISEGHEM

Schoone keus van

POSTKAARTEN
voor Kerstdag en N ie u w ja a r

Voordeelige prijzen aan Winkeliers

Iedere week aankomst van

I M P E R M  E A B L E S
(EXTRA KWALITEIT) 

uit de grootste Firmas vanLonden
Bijzondere keus van

Ma ns- en V1*011 wsloffen
in ’t groot en ’t klein

Gemaakte Kleederen voor Mans en Kinderen. —  
Vareusen en Baais in Sayette en Normal. - Koussen 
en Zokken enz. enz.

— C .P Y P E -A M E Y E  —
Ooststraat 7, bij de Groote Markt

—  R O U S S E L A R E  —

Van heden af te bekomen bij

— P IE T E R  M Y L L E  -
Meenenstraat 24 , ISEGHEM

w  A i M . v < : i m ; . \ i ; . \
der best gekende Merken

Trouwe bed ien ingV oordeelige  prijzen

PIANOS H HARMONIUMS
MUZIEK en M U Z IE K IN STU M EN TE N  

Verkoop - Verhuring - Stemming- Herstelling
Groote keus van

Spreekmachienen en Platen 
- -  H A R M O N I C A ’S - -

Bijzondere prijzen voor Voortverkoopers
—  J .  C l e m e n t  -  C l e m e n t  —

Gentstraat 20 , I S E G H E M

HUIS J, CALLENS,  SlatiUaerdstraat 35
vroeger J. Dalle & J. Callens

V an  heden af heb ik in m agaz ijn , 

a lle  slach van H O U T ,  w aaro nde r  

E I K E N  H O L J T ,  van v reem den  e ; ; , . m . 

landschen  oorsp rong .

Voordeelige prijzen _  Qoede bediening.

A la Renaissance
HOEK DER 

Groote Markt en Graanmarkt, KORTRIJK.
Voor het herinrichten uwer vernielde ha'arsteden. 

bezoekt onze Groote Magazijnen van Tentoonstelling 
van Nieuwigheden - Conlectiën voor Heeren, Danien en 
Kinderen - Schoenen - Witgoed, enz. - Toiletartikelen - 
Juweelen - Beddegoed - Allerhande Hnismeubelen - Menage 

gerief.
Het Goedkoopste — Ónmogelijke Concurentie 
Onze billijke prijzen zijn een echte terugkeer naar 

het normaal leven van vroeger.
Op aanvraag onzer talrijke kalanten blijven de 

Magazijnen ’s Zondags den gansrhen dag op- n.

Ziet onze laatste reklame-modellen uit Parijs
Volledig manskostuum (vest, gilet, broek) 

vanaf 97.50 en 115 fr.
Pardessus voor mannen 105, 112.50, 129 fr. 

Regenmantels (mannen) vanaf 99 en 105 fr. 

Mantels voor vrouwen vanaf 90 en 96 fr. 

Regenmantels (vrouwen( vanaf 69 en 79 fr. 

VOLLEDIGE BEDDEN vanaf 150 fr.
Gaat zien en Oordeelt! !

H A N D E L  IN

F A N T A I S I E  KLOEFEN
in  h ard  en zach t hou t 

TH. D E N Y S - V A N S T E E N K IS T E
Kerkplaats, 15, I S E G H E M

Genadige prijzen - - -  Spoedde Indiening
F ran c o  te hu is  besteld 

ONMOGEL I JKE  C O N C U R E N T IE

o. Voor uwe

‘L 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  I I  I J Y G 11Ë a / O N Ë X  
Dweersstraat 19, ISEGHEM.

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

in alle grooten.

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

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

— Verzorgd Werk

Batterien 1e hoedanigheid aan I frank 
Strijkijzers 1° hoedanigheid genadige prijs 

B E R I C H T

Ik heb de eer het geacht publiek 
kenbaar te maken dat 4 ik als voor 
den oorlog voorzien beo 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.

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

F 0 1 1 M I 1 1 I
wendt U tot de

Gezusters V ERSC H E I K E
Roeselarestraat 29 ,  ISEGHEM

(Huis R o o s e -Ma e s )

Alle veranderingen en herstellingen 
worden aanveerd.

Zorgvuldige en spoedige bediening
Laatste modellen en nieuwigheden

Schoenmakers, Voortverkoopers, 
voor uwe töél'e'iöorteri zooals: 

nagels (fransch koperj bin-en buiïzoolyaiens
wendt 11 tot

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

VERMINDERING VOOR VOORTVERKOOPERS 

Ónmogelijke Concurentie

HUIS  VAN V E R T R O U W E N

Ld. \l AES-iXAER T
Goudsmid en Horlogiemaker 

Gentstraat 4, recht op de Marktstr.
Herstelling van Goud en Zilver

in allen aard 

Inkoop van Goud en Zilver

aan de hoogste prijzen

— Spoedige en goede bediening —

FABRIEK van MEUBELS in alle Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

Spiegels, Stoelen, Wiegen, Zetels enz.
Al. KOOS F-V U Y LST ËK E

Gentstraat 23 , I S E G H E M .

HUIS

COSTEUU «' GHEKIRRE
Wejststraat 66 ,

1seghe,mstraat 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

INRICHTINGEN VERANDERINGEN
van

Ë L Ë K T K I S C H K  k r a c h t

L I C H T  en V E R W A R M I N G  
Alle benoodigheden 

Lampen : PH IL IPS en ARGA
Gehr. D ERU SSC RERE

Brugstraat 37 , ISEGHEM  

Winkeliers ! Vraagt

— Margarine ,k E R A  „ —
zij overtreft alles

altijd veróch in den Depot bij 

JU L E S  DALLE-H OLVOET
Meenenstraat 1 6, I S E G H E M .

TE BEKOMEN 
C im ent  en Ceram ique Vloeren  

bezetting met gleiersche tichels 
Spoedige bediening

M I C R E L  B U Y S E
7, de Pelichystraat,  I S E G H E M .  

Roherl Devolder- Verschaeve
Schilder - Glazenmaker

Aannemer 

van alle 

Schilderwerk

Kleuren

en

Vernissen

HUIS

] .  R 0 0 5 E  -  M i l E S
Rousselaerestraat 29  

--- I S E G H E M  ---

HORLOGIEËN - JUWEELEN
Verzorgde Herstelling. 

Brillen - Glazen - Neusnijpers
Matige prijzen.

N. B. — Als voorheen worden alle reparatiën 

van horlogiën en juweelen, spoedig en met 

zorg afgewerkt.
Bijzonder werkhuis voor het herstellen van

phonographes.

GEVRAAGD BIJ

- Fran^ois S P R I E T  - S A N S  -
S h r i jn w e r k e r- T ra p m a k e r  

R o e s e l a r e s t r a a t  96 , I S E G H E M

-  GOEDE SCHRIJNWERKEKS -
Standvastig werk - - - Goed loon

—  G L A S  

Pelichystraat  N'5 18, I S E G H E M
G R O O T E  

STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ 
C A L L E N S -N E EFFS, DENDERMONDE
Verft alle slach van Zijden. Wollen, Katoen 

Stoffen in alle kleuren

Trouwe en genadige bediening

Staalboek op .zicht bij den AGENT

LIFARI) VANDAELE
Rousselarestraat 2 4 6 ,  (bij ’t Kerkhof)

—  I S E G H E M

Ü  É  f  É I É I  M M  ÈÈ m
’ SCHOONE KEUS VAN

M  R E G E N M A N T E L S  p
•**5 I M P E R M E A B L E S

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

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

Ak‘-‘ voor Damen en Kinders ^

Z w o l l e  s t o f f e  w a t e r d i c h t
Tj ^  (impermiabilisé) .

—  voor Mantels —  
vW  CTv

T e B e k o m e n  bij

J a n s s e n s  G e z u s t e r s  p t  
Brugstraat, 6, ISEGHEM

Voordeelige Prijzen

Trouwe Bediening ï j *


