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ONS ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS 

1 jaar 6.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.

3 maanden 1.75 fr.

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 estdagh-D  eb o s s c h e r e
Emelghem-Dam-Iseghem 

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

(il.Li.IKi; 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.

Mijnheer Jules Declercq
Donderdag, vroeg in den morgen reedst ver

spreidde zich de mare in stad, dat de heer 

Jules Declercq in den loop Van den nacht, 

overleden was.

Alhoewel men reeds menige dagen dit droevig 

nieuws verwachtende was, toch was eenieder 

pijnlijk getroffen wanneer men stellig vernam 

dat de geachte medeburger het tijdelijke met 

het eeuwige had verwisseld.

Mijnheer Jules Declercq was door gansch de 

stad geërbiedigd en bemind. Ik geloof niet dat 

hij eenen vijand kende, ik ben zeker dat zonder 

eene enkele uitzondering, alle onze inwoners 

zijn vrienden waren. Die mensch was immers 

bereid om zijne medeburgers te helpen, hij 

voelde in zijn hert als eene behoefte om iedereen 

met raad en daad bij te staan, en de deur 

zijner woning stond immer open, om arme 

menschen en werkmenschen te ontvangen die 

zijne hulp en zijnen raad kwamen vragen. Wie 

in moeilijke omstandigheden verkeerde en niet 

wist noch waaruit noch waarin. Wie de tus- 

schenkomst noodig had van hooggeplaatste 

mannen of ambtenaren, tot wien hij zich zelf 

niet durfde richten, ging zijn hert openen aan 

Mijnheer Jules Declercq van wien hij nooit 

ongetroost wegging, en die zuo dikwijls be

kwam wat zijn medeburger verlangde en be

geerde.

Ons Iseghem heeft bij zijn eerste verschijnen 

hulde gebracht aan Mijnheer Jules Declercq voor 

de onschatbare diensten door hem gedurende 

den oorlog aan het Iseghemsche volk bewezen. 

Wanneer wij naar geer.e burgerlijke overheid 

moesten om hulp en bijstand gaan, dan gingen 

wij naar den Heer Jules Declercq. Daar waren 

allen welkom. Daar vond men rijk en arm, oud 

en jong, geestelijk en wereldlijk, katholiek en 

liberaal: Mijnheer Jules stond ten dienste van 

alleman ; hij maakte tusschen de menschen geen 

onderscheid, het waren allen vrienden en anders 

niet.

In weldoen is het leven van dien menschen- 

vriend voorbijgegaan, en veel te jong is hij 

hélaas 1 aan zijne duurbare vrouw en kinderen, 

aan de dankbare Iseghemnaren ontrukt.

Ons Iseghem legt thans met innige deelneming 

zijne gevoelens van rouwbeklag aan de voeten 

van Mevrouw Jules Declercq en hare kinderen 

neder, God biddende dat hij de ziel van den 

duurbaren overledene in genade zoude ontvangen.

VREDE!...
Zaterdag, 10 Januari 1923, om 4 ure namiddag 

werd te Parijs het vredesverdrag door de 

duitsche erf geallieerde gevolmachtigden ge- 

teekend.

Geen koor van engelen om tiet aan de wereld 

te verkondigen, geen klokkengeluid noch 

kanongebrom, geen feestelijkheid zelve !.. enkele 

minuten, eenige pennetrekken, een stomme 

handdruk en ’t was... Vrede 1

En nochtans zal deze datum voortaan als 

eene der gewichtigste en gevolgrijkste gebeur

tenissen in de wereldgeschiedenis geboekt staan.

Na vijf lange jaren van haat en nijd tus

schen de volkeren, van moord en vernieling 

onder de menschen, is de duif eindelijk aan

gekomen met den palmtak van den vrede. De 

volkeren weerom vereenigd in een nieuwen 

broederbond herademen en zien opnieuw hoop

vol de toekomst in. De grondvesten van het 

moderne Vredesgebouw zijn geworpen : aan de 

volkeren van alle landen en natiën nu het 

hunne bij te brengen om deze grondvesten te 

versterken en het gebouw kloek en stevig op 

te trekken opdat het verder alle stormen kunne 

trotseeren.

Onder dezen, wier laatste boeien ook los 

vielen, behoort ook ons eigen volk, ons duur

baar Vaderland. Meer dan vele andere heeft 

ons land behoefte aan herwording, aan herop- 

bouwing, aan heropteuring. Kost wat kost wij 

moeten onzen vroegeren bloei en welvaart in 

de samenleving herwinnen. Belgie moet terug 

aan de spits, als vaandeldrager, van de geheele

beschaafde wereld. Daarheen moet ieders wil 

streven en krachten reiken. De samenwerking van 

alle trouwe zonen die hun Vaderland liefheb

ben is er noodig. Er moet een wedijver be

staan om ons op welk gebied ook, niet door 

andere landen te laten voorbijstreven. Daarom 

ook is het de plicht van iedereen, hoog en laag, 

burger en werkman, groot en klein, alle klein

geestigheid en tweedracht van kant te stellen 

om nog alleen te streven en te werken voor 

de herwording van het Vaderland.

Het begin van ’t jaar 1920 bracht ons de 

Vrede met het Buitenland, mocht hetzelfde jaar 

niet eindigen zonder ons ook dén binnenland- 

schen Vredete verzekeren, Vrede die allernoodigst 

en allerdringendst is voor de grootheid, den 

bloei en de heerlijkheid van Belgie. B. I.

Moderne Handelsscholen

Sedert de Wapenstilstand zijn te Brussel twee 

nieuwe moderne handelsscholen tot stand ge

komen.

Zij noèmen :

Het ministerie van economische zaken,

Het ministerie van nijverheid, arbeid en be

voorrading. /

De directeur der eerste is mijnheer Jaspar, 

de directeur der tweede minister Wauters.

De leus ofte kenspreuk heet : leeren kost 

geld.

Om aangenomen te worden moet men : 

ofwel de portefeuille hebben van minister, 

ofwel de fortunatusbeurs van mini$terieele
bureeirat,

ofwel de coffre-fort van woekeraar of oor-

logsbaron.

Kokette juffertjes kunnen ook desnoods de 

dactylographie aanleeren.

Als proefveld zijn aan^eduid, natuurlijk de 

belgische consommateurs, en noodzakelijk de 

contribuabels.

Tot hiertoe hun program.

Als reklaain, deelen wij hier de eerste prachtige 

resultaten mede, die door deze nieuwe moderne 

handelsscholen reeds bekomen zijn :

Invoer  ̂ .

Kaas : Het ministerie van bevoorrading, onder 

de directie van M. Wauters, kocht in Kanada 

vier millioenen kilos liedderkaas a f. 8,75 de 

kilo, als wanneer belgische handelaars voor 

eigen rekening, en alle onkosten, inbegrepen 

er koopen aan aan f. 5,55. Een eenvoudig 

rekeningsken, en men zal aanstonds kunnen 

besluiten dat die kolossale operatie niet min dan 

dertien millioenen frenken aan onze belgische 

bevolking opgebracht.... Verschooning ! gekost 

heeft. Natuurlijk zijn alle beginsels lastig, dat 

kan niemand tegenspreken, en ’t is daarom ook 

dat datzelfde ministerie eenen nieuwen koop 

komt te sluiten van hollandschen kaas aan

2 franken den- kilo, meer dan onze bijzondere 

handelaars hem bij onze geburen. kunnen koopen ! 

Leve de staatshandel!

Boter : Om eene experiencie te doen hoe

lang de boter door zijn ministerie aangekocht 

wel bewaren kan, heeft M. Wauters, naar het 

blijkt, drie honderd en drie en achtig tonnen 

versche boter van Denemarken, in het vergetel- 

hoekschen van de kaaien van Antwerpen zorg

vuldig in bewaring gezet, sedert September 

laatsleden, De tijd moet nu al verre gekonien 

zijn om eens te proefen of die boter reeds 

sterk is, maar de belgische bevolking mag vol

komen gerust zijn, want als voldoende resultaten 

bekomen zijn, kan de boter toch nog altijd 

dienen tot wagensmeer 1

Ondertusschen heeft de dienst van M. Wauters 

ook al éenige ladingen hollandsche boter aan

geworven om ze in den kleinhandel aan 10  fr. 

den kilo te verkoopen. Dank daaraan kan 

ieder belg, indien alles goed medeslaat, maan

delijks tot een kilo boter aldus bekomen, maar 

dank vooral daaraan is de veeteelt in Belgie

op uitstekende manier....benadeeligd. ’t is waar,

de boeren kunnen Mijnheer Wauters maar

weinig schelen.... daarom ook wist hij bij tijds

nog te zorgen dat een deel der ingevoerde 

verkens de pest, en een deel der ingebrachte

koeien de muilplaag hebben in helpen ver

spreiden ! O die staatsschool !

Kleerstoffen : Onmiddelijk na den oorlog 

heerschte in Belgie groote behoefte aan kleer

stoffen, Reeds binst den oorlog waren het de 

duitschers alleene niet die in lompen liepen ! 

Welnu, hier was minister Wauters, de voor

zienigheid zelve ! Zonder zich te bekreunen om 

gelijk welk privaat initiatief, kocht hij zelf in 

Engeland bij gansche schepen kleerstoffen,... en 

indien men tegenwoordig nog klagen durft in 

Belgie over de duurte dezer stoffen, kan toch 

zeker niemand beweren dat er geene voor 

handen zijn : het ministerie van M. Wauters

alleen heeft er nog voor zeven en twintig

milliöen franken aan de vingers... O voor

zienigheid !....

Uitroer :

Suiker : ’t is hier dat onze nieuwe handels

scholen hunne schoonste en rijpste vruchten 

hebben afgeworpen. Ofschoon de totale uit

voer niet meer dan vijf millioenen kilos bedroeg 

heeft een leerling der school van nijverheid, 

arbeid en bevoorrading, de genaamde suiker- 

broek, het zooverre gebracht, dat hij, dank aan 

de le--.;en ofte licenties vah M. Wauters, op 

eenen dag honderd en dertig duizend franken 

kon verdienen. Zijn dat geen resultaten ?....

Aardappelen : waarschijnlijk om den prijs 

der aardappelen wat te doen stijgen ze

moeten toch ook medegaan met* den duurte-

dans — liet minister Wauters hier den uitvoer

toe van nagenoeg honderd millioen kilos. Eene 

kleinigheid voorwaar, want tegenwoordig telt 

men toch maar met milliards meer! Uit vrees 
nsït't ^ hfcritaor te vrri handehtars zonden 

kunnen opkomen, en door M. Wauters in af

wachting van hun verdwijnen het beperken v&n 
’t getal handelaars ijverig nastreeft, zoo koos 

hij er twaalf onder hen uit, ter herinnering 

aan de twaalf apostels zeker, en deze gunste

lingen der school verkregen het de aardsche 

patatten tegen gouden patatten in ’t vreemde 

te gaan uitwisselen.... al de andere onder

tusschen zaten in de patatten !

Kolen : Voorwaar de gezichteinder ziet er

hier veel zwarter.... als rooskleurig uit. Onze

bevolking zit haast zonder kolen. Onze spoor

wegen hebben geen stock voor meer dan vier 

dagen. Onze nijverheid, waarvan het lot van 

Belgie afhangt, bezit er ten hoogste voor acht 

tot veertien dagen. Welnu al dit heeft minister 

Jaspar niet kunnen beletten tot hiertoe meer 

dan drie milliard en half kilos van deze kost

bare brandstof naar het vreemde weg te slepen!.... 

Was het misschien om de kolen te doen duurder 

worden ?... of om den beklagensweerdigen 

toestand van onze ijzerwegen nog meer te 

doen uitkomen ?... of om de werkstakingen in 

de mijnen te veroorzaken ? Mysterie van het 

ministerie Jaspar !... en staats/ro/e/2 zijn toch 

geen staats scholen ! .....

En nu de comble !... De algemeene voorwaarde 

om van al deze voordeelen van het aardsche 

paradijs onzer staatsscholen te" kunnen genieten ? 

’t is de patente van 1914. Om eene vergunning 

tot in- of uitvoer van gelijk wat te kunnen 

bekomen, zult ge en moet ge gepatenteerd 

geweest zijn in 1914 reeds, of ten minste toch 

de zoon zijn van een vader die de gelukkige

bezitter van zoo eene patente was. Zooniet....

weg van mij vermaledijden 1.... En zoo komt

het dat jongens, die bij ’t uitbreken van den 

oorlog nog aan de oude niet gekomen waren 

om handel te kunnen drijven, maar onder

tusschen vijf jaren lang, moedig voor hun land 

gevochten hebben aan het front of in ’t bezette 

'gebied de zwaarste verdrukking geleden hebben, 

zich thans in de onmogelijlfFteid bevinden han

delaars te worden, hoe sterk hunne neiging 

en hoe groot hunnen ijver daartoe ook is.

’t Staat immers aan den kop der eerste les 

van onze nieuwe moderne handelsscholen: de 

handelaar moet verdwijnen 1

Wanneer er immers geene handelaars meer 

zullen zijn, zal er natuurlijk ook geen handel 

meer bestaan, en als er geen handel meer is 

zal niemand meer moeten klagen over de na- 

deelen van den handel ; voordeelen immers 

zijn aan den handel niet vast, dat ondervindt 

men alle dage : men moet niet verder gaan

het overzien van de handelspolitiek van onze 

ministeries van zaken om daarvan ten volle 

overtuigd te ziju. CiviS.

De Duitschers meesters van de wereld
Herhaaldelijk hebben wij reeds gewezen op 

de groote bedrijvigheid die, ondanks de werk

stakingen die hier en daar uitbreken, in Duitsch

land heerscht. De Duitschers hopen dit jaar 

nog de* meesters van de Europeesche markt 

te zullen worden. Dat wordt bevestigd door 

Amerikanen, die in Zuid-Duitschland eene omreis 

gedaan hebben en over een paar dagen in 

Zwitserland aangekomen zijn. Deze reizigers 

stonden verbaasd bij ’t zicht van de buitengewone 

werkzaamheid die in al de groote nijverheids- 

centers van Duitschland heerscht.

De politiek die thans door de Duitsche re

geering gevolgd wordt, zeggende Amerikaansche 

reizigers, is zeer slim. Van den eenen kant 

jammeren de Duitschers, op een toon die steenen 

harten zou vermurwen, dat hun land heel en 

gansch ten onder is, dat de bevolking honger 

lijdt en door uitputting onbekwaam tot arbeiden 

geworden is, en langs den anderen kant werken 

zij met een iever die bewondering afdwingt!

Wat in de Duitsche officieele kringen beves

tigd wordt, wordt door de feiten zelf weerlegd. 

In Zuid-Duitschland werken de fabrieken dag 

en nacht, reusachtige hoeveelheden koopwaren, 

bijzonder voor den uitvoer bestemd, worden 

er vergaard. En het is juist de uitvoer die den 

Duitschen wissel moet verbeteren.

Tezelfder tijd loopen bijzondere agenten in 

de grenslanden van Duitschland rond  om  daar 
werk^akitrgeu.-vvarroffieTsr'en ops tanden  re ver-" 

wekken, opdat alzoo Duitschland alleen als 

bevoorrader van die landen zou kunnen optreden.

De arbeidende klas is het met de regeering 

eens en volgt getrouw hare wenken. Men weet 

dat men op vele plaatsen, in Duitschland, reeds 

van den 8 urenwerkdag afgezien heeft om tien 

volle uren aan den arbeid te blijven. En de 

Duitsche financiers en nijveraars jubelen.reeds 

bij het vooruitzicht van een voor hen uiterst 

gelukkig jaar.

En in België?

Het is droevig om te bestatigen, maar de 

waarheid dient gezegd: Weinig, bitter weinig 

wordt er in de verschillende nijverheidstakken 

gedaan om door ieverig ‘werken de Duitsche 

mededing te voorkomen en te beletten.

Men spreekt en schrijft veel van den nood- 

zakelijken heropbloei van België maar het blijft 

bijwoorden. Waar, in welke nijverheid, wordt 

er van wege de werklieden, door daden bewezen 

dat den heropbouw, het herleven van nijverheid 

en handelen, door hen nagestreefd, vergemak

kelijk en bewerkt wordt?

Werken, werken en nog werken alleen kan 

ons land ekonomisch redden. Kapitaal en arbeid 

moeten, eendrachtig de handen ineen slaan om 

te voorkomen dat de nationale nijverheid en 

handel, hun beider levensbron, door Duitsche 

produkten gedempt worden.

Het is droevig te moeten wijzen op het 

voorbeeld dat Duitschland geeft. Maar wat 

Duitschland kan, op gebied van werkzaamheid, 

dat kunnen wij ook, dat moeten wij kunnen.

Bazen en werklieden onzer nijverheden moeten 

front maken tegen den Duitschen ekonomischen 

inval, die ons land bedreigt: dat is vaderlandsche 

plicht!_________________________________________

Cinema Luxe, geeft Zondag, Maandag 
•en Donderdag aanstaande wederom een 
buitengewone uertooning. Voor Donder- 
dog is het verandering van programm a.

DE WET 

op de OORLOGSWINSTEN
De gestemde wet is niet voldoende. Zij 

neemt van de oorlogswoekeraars, die een half 

millioen hebben gewonnen, slechts 80 per hon

derd af en zij legt geen zware straf genoeg op 

deze oorlogswoekeraars die in de af te leggen 

verklaringen liegen.
Zie vervolg & bladzijde.

Alle soorten van WIJNEN zijn voortdurend te bekomen bij LEON VERDUYN, Iseghem.
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ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
(verboden nadruk) —  40c vervolg

Vervolg van Vrijdag 6  Oest 1915.

Het syndikaten blad drukt heden eene lange 

briefwisseling uit Iseghem over. In tegenstrijd 

met hetgeen in vroegere artikels werd geschre

ven, gaat het nu nog al wol in onze stad

Over een punt nogthans drukt de brief

wisselaar zijnen spijt u i t :

« Spijtig dat zoo weinig bijzonderen bekonv 

inerd zijn met den nood der treffelijke werkers, 

die dan ook in ’t stille menige klacht doen ».

Wie mogen die « bijzonderen » wezen ?
Zaterdag 7 Oest 1915.

Boter en eieren zijn op de markt niet te 
vinden.

—o—

Het heeft weinig gescheeld, of korts voor 

1 0  ure, hadden wij een groot ongeluk te 

betreuren. De peerdeknecht van Florent L)evos, 

komt met eenen koppel peerden en twee 

snakkarren, over den ijzerw'eg aan den Post

hoorn gereden. De werkman, met het bewaken 

van de barrière gelast, heeft niet bemerkt 

dat een trein dicht bij is, en heeft de barrière 

niet gesloten.
De machien bolst met een schrikkelijk 

gedruiscli tegen de laatste kar en werpt die 

van de baan tegen de ijzeren staanders die 

den barreel vast houden.
De staanders zijn gebroken, de kar is erg 

beschadigd, duch gelukkiglijk alles bepaalt 

zich daarbij.
—o—

Wie heeft geeischt dat men een bewijs 

moet afleveren zijne belastingen betaald te 

hebben, om een pasport te krijgen?

De duitschers niet, zegt de bevolking, trou

wens de duitschers doen niets uitvoeren 

zonder voorgaandelijk de inwoners te hebben 

verwittigd.
Men beschuldigt opentlijk eenen persoon.

Wie hier nu de schuldige weze?
De bevolking vindt dat men belastingen 

mag doen betalen voor vervallen tijden, maar 

vindt het tergend dat men zulks eisohe voor 

toekomende tijden.

En daar worden droevige bemerkingen 

gemaakt over vaderlandsliefde ... rijkdom en 

mildadigheid,
Zondag 8  Oest 1915.

’s Namiddags, in de zaal vai| de Politie 

Wacht, komt het Bestuur van den Boeren

b o n d  sam en met den burgemeester en den 

Heer Robert Holvoet.

Daar wordt gehandeld over de schikkingen 

die men nemen zal voor het aanslaan van 

den Oogst op het grondgebied onzer stad

De prijs van 100 kilos tarwe wordt er 

vastgesteld op 38 fr. deze der rogge op 32 fr.
Maandag 9 Oest 1915.

Nu en dan, in mijn verslag, heb ik dagen 

aangehaald waarop men op ongewoon hevige 

wijze de kanonnen had hooren donderen.

Maar dat was niets in vergelijking van 

hetgeen wij dezen nacht te hooren krijgen.

Gansch de stad ontwaakt bij liet afgrijselijk 

geschut.
Om drie ure ’s morgens is geen mensch 

meer i n bed.
Allen liggen door de vensters te luisteren 

naar ’t grootste gedonder dat hier ooit werd 

waargenomen, en te zien naar ’t geflikker 

der weerlichten die gansch den zuidwesten 

in rooden gloed en laaie "vlam zetten.

Tot lang in den voormiddag hoort men 

onophoudend de wreede kanonnen dreunen.

Moet de vernieling tè evenaren zijn met 

het geweld van den- slag, dan zal er bloed 

bij beken stroomen.
—o—

Om gedurende den toekomenden winter van 

licht niet beroofd te zijn, nemen vele inwoners 

hunne voorzorgen. Een overgroot getal huis

gezinnen doet eene kleine elektrieke instelling, 

en mits eene dagtelijksche betaling van 5 tot 

7 centiemen, mag men over 2 en meer lampen 

beschikken.

Maar het schijnt dat de stad daar niet veel 

voordeel aan doet, en voortaan wil betaald 

zijn volgens verbruik En de stad is op het 

punt eenen aankoop te doen van 500 compteurs.
—o—

’t. Is proce'ssie naar het huis van den Heer 

Ontvanger der Rechtstreeksche belastingen. 

Vieze smoelen trekkende, tegen wil en tegen 

dank trekt men er naar toe.

Wie geene belastingen moet betalen, moet 

ook voor den Ontvanger verschijnen, die na 

onderzoek, een bewijs teekent dat de aange

duide persoon, van alle belastingen ontslegen is.

En g,oo is hier en daar een, die iets onver

wachts tegenkomt.

Zoo vaart Micliel Booue-Hemeryck die uit 

den mond van den Heer Ontvanger verneemt 

dat hij zijne belastingen niet betaald heeft 

en dat hij in dit geval het noodig vereischte 

handteeken niet bekomen kan.

De boeken worden zorgvuldig geraadpléegd, 

en het onloochenbaar bewijs wordt gegeven 

dat Boone 7 centiemen schuldig is.

Michel Boone verklaart onmiddelijk dat hij 

niet noodig. heeft naar huis te gaan om geld 

te halen, dat zijnen porte-monnaiegenoegzaam 

voorzien is; En Michel betaalt seffens en krijgt 

een bewijs.

Dinsdag 10 Oest 1915.

Met onze broodkaart ontvangen wij ook het 

volgende briefken;

Voedingskomiteit, Iseghem 

BERICHT

Er zal van af de toekomende week eene 

nieuwe verhooging van het broodrantsoen 

toegestaan worden

De huisgezinnen die met de eerste verhooging 

nog geene genoegzame hoeveelheid brood heb

ben, moeten de gele (geluwe) kaart die hun 

nu afgeleverd wordt dadelijk terug brengen, 

ten einde de noodige verandering te doen.

Eene bus zal daartoe ten dienste staan van 

het publiek in den gang van het Stadhuis, 

dinsdag 10 Augusti en woensdag 11 Augusti 

van 9 tot 12 ure en van 2 tot 4 ure.
W ij doen eenen dringenden oproep op de 

welwillende medewerking van de bevolking:' 

de huisgezinnen die brood genoeg hebben, 

worden stellig verzocht hunne kaart ten stad- 

huize niet in te leveren, zulks in 't algemeen 

belang.
Het Voedingskomiteit.

Iseghem, 9 Augusti 1015
De verhooging, waarvan hier hooger spraak 

is, geschiedde over eenige dagen op de vol

gende wijze :
Voer iedere zes brooden aan een huisgezin 

toegekend, werd een brood meer gegeven.
—o—

Sedert het begin van den oorlog hebben 

wij veel malen slecht brood geëten, maar 

zekerlijk nooit zoo slecht als nu in de laatste 

dagen.
Veel menschen bakken zelfs hun br. od. Zij 

kennen op de kappe der bakkers eene gansche 

litanie scheldwoorden en beleedigingen. En die 

menschen bekennen nu ook openhertig dat 

zij geen goed brood kunnen bakken met het 

meel hun door het.komiteit overhandigd.

Wat is\ er daar de schuld van? De bakkers 

beweeren dat het meel niet genoegzaam werd 
bezorgd. Het meel mag in geene groote hoop 

op malkaar getascht zijn, of het moet verheeten. 

Om dat te voorkomen moet het meel veel 

malen met dé schJepe 'doorwrocht i'efiv'ofi1 'ge- 
keerd zijn.

Men houdt ook staan dat het meel voortkomt 

van geschoten graan.

Wat ook de oorzaak zij, wij eten slecht 

brood
—o—

Gisteren is Joseph Föhr opnieuw voor het 

gerecht verschenen voor ontvluchting wordt 

hij tot 45 dagen gevang veroordeeld.
Woensdag 11 Oest 1915.

Het brood, schreven wij gisteren, heeft in 

de laatste tijden veel te wenschen gelaten. 

Doch zeggen wij ook een woord over het bier 

Het gebruik van bier heeft in onze streken 

op verbazende wijze toegenomen. Er wordt 

sedert eenige jaren in onze stad meer bier 

op eenen enkelen zondag gedronken, dan er 

over vijf en twintig jaren in eene gansche 

maand werd verbruikt. Het grootste genoegen 

van veel werkmenschen is het drinken van 

een glas goed bier.

Maar nu helaas! zijner nog weinig werk

menschen die een glas bier mogen drinken. 

Het geld ontbreekt.

En heeft men nog de gelegenheid een glas 

te mogen nutten, men vindt er weinig vol

doening in, het bier is niets meer weerd, 

’t is slecht.

Grootelijks in prijs gestegen, heeft liet nog

thans zijne hoeda,nighed§n niet bewaard. Veel 

brouwers leveren bier dat een kwade, brakke, 

verbrande, smaak heeft, en dat niet anders 

is dan een verstootelijke slechte drank. Al 

wat men voor zulk bier betaalt is te veel.

De weinige herbergen, waar nog een goed 

glas oud bier te bekomen is, zijn bekend en 

doen nog goede zaken.

Maar voor hoe langen tijd beschikken zij 

nog- op bier voorraad?
—o—

De werkers die voor den duitsch arbeiden, 

zijn vandaag in staking

Hun loon, werd ‘hier gisteren niet betaald, 

en heden wanneer zij hun werk gingen 

beginnen, werd hun ook geen geld geteld.

Zij zijn terug naar huis gekomen,

—o—

Het getal gevraagde pasporten is veel ver

minderd.

Toen ik mij gisteren kwart na negen ure 

in de kommandantur bevond, waren wij met 

twee burgers die een pasport vroegen. Dezen 

morgen, op hetzelfde uur, was ik alleen, 

Rond 10 ure, waren er een tiental.

De menschen, bijzonderlijk de kleine burgers,, 

kunnen hunne belastingen niet betalen, en zij

zijn gedwongen aan hunne kleine neering 
of hunnen kleinen handel te verzaken, waarin 

zij nog wat winst opdeden om moeilijk voort 

te sukkelen.
En intusschen is er een naam die duor alle 

monden wordt vervloekt!

—o—

In den namiddag zijn onze ; inwoners niet 

zeer gerust. Op zeker oogenblik zwéven vijf 

vliegmachienerj boven en rond de stad En 

sedert de ondervinding over korte weken 

opgedaan, heeft'onze bevolking liever dat de 

vliegmachienen op een ander bezoeken en ver

kenningen doen. Gelukkiglijk er valt niets voor.

Donderdag 12 Oest 1915.

Tusschen 4 en 5 in den namiddag krijgen 

wij iets te zien dat wij zelf in het begin 

van den oorlog niet zagen. Eene reeks van 

103 munitiewagens, 5 kanons, 2 k< kstoven, 

komt van Emelghem en slaat de Rousselare 

straat op. Nooit heeft een zoo lange stoet door 

onze straten voorbij getrokken.

Maar wat eenieder in het oog springt en 

bestatigt ’t is het klein getal manschappen 

dat men in dezen stoet ziet. Vroeger waren 

bij iederen munitiewagen ten minsten zes 

mannen; twee voor de vier peerden, en vier 

voor de twee wagentjes. Nu is er nog een 

man die voor de twee munitie wagens zorgt. 

Een bewijs dat de rangen van het duitsch 

leger zeer gedund zijn.

—o—

Nauwelijks zijn die w'agens weg, of honderd 

vijftig groene jagers die in Emelghem ver

blijven, komen naar de Paters, om eenen 

makker te begraven, die na eene korte maar 

pijnlijke ziekte was overleden.

Vrijdag 13 Oest 1915.

Ten drie ure ’s nachts ontwekt gansch de 

stad. Een korte, doffe, doch uiterst geweldige 

slag doet de huizen daveren en schudden.

Men peist wederom met bommen te doen 

te hebben. -

Haastig worden de vensters opengedaan 

om te zien of er vliegmachienen in de nabij

heid zijn. Doch men ontwaart niets.

W at mag er nu gesprongen zijn?

—o—

Uit de duitsche gazette van heden, de 

« Kolnische Volkszeitung „ vertaal ik het vol

gende daar het nog wat betrek heeft met 
den Iseghemschen toestand .

— « Een duitsch soldaat zendt ons het vol

gende briefke dat' op 31 Juli door eenen 

Franschen vlieger te Marquiliies bij La Bassée 

werd uitgeworpen.

Inwoners van Rijssel en het omliggende 1

Wanneer gij weigert krijgswerken uit té 

voeren u door den vijand opgedrongen, zijt 

gij in uw recht, en gij vervult uwe plichten 

van Franschman. De Verdrachten van den 

Haag, door alle beschaafde landen aangeno

men, geven u ten volle gelijk.

De slechte burgers die krijgswerken aan

veerden, waarvan de gevolgen vroeg of laat 

blijken moeten, maken zich grootelijks plichtig 

tegenover hun Vaderland.

Zij stellen zich dan ook bloot zware straffen 

in te loopen, wanneer de Fransche vlagge 

wederom boven Rijssel zal wapperen.

Dat oogenblik is nakend.

De macht der bondgenooten groeit gedurig 

aan. De macht der duitschers sterft langzaam 

uit, en zal te kort schieten om de zware 

ondernomene taak tot een goed einde volte 

houden.

Alles roept u goede hoop toe.

Hebt moed, hebt immers betrouwen!

—o —

Langs de straten waar er veel beweging is 

heeft men nu plankskes gehangen met deze 

woorden.

Schritt
rei ten

u

f ah ren

Ortskommandantur.

Zaterdag 14 Oest 1915.

Hangt uit :

STAD ISEGHEM 

BESLUIT,

De Burgemeester der Stad Iseghem :

Gezien den gezamentlijken opbrengst van den 
Graanoogst binnen het grondgebied van Iseghem, 
niet toereikend is om gedurende meer dan eenige 
weken aan de noodwendigheden der bevolking 

te volkomen.
Gezien dezen Graanoogst enkel mag aan

schouwd worden als voldoende om het tegen
woordig broodrantsoen te verbeteren.

Overwegende dat het voor het gemeentebestier 
eene strenge plicht — in het algemeen belang 
der bevolking — den opbrengst van den graan
oogst binnen het grondgebied van Iseghem te 
bewaren en dezen op eene rechtmatige wijze 
tusschen de gansche bevolking te ver deelen.

(Wordt voortgezet.)

&

Gevaarten en Avonturen
Twee en twintigste Vervolg — Verboden Nadruk

Le M i r o i r
I)e mis is rond *9 ure gedaan en zoo komt 

het dat de wandeliny vandaag .zoolang niet 

kan duren dan in de wekedagen.

‘s Middags is het kermis. De gevangenen 

krijgen eetelijke waren voor het neen maal. 

In plaats van soep bekomen we een soort pap 

bestaande uit rijst, cerealine en ribben van 

koolbladeren. Dit alles is te samen gekookt 

in een bouillon, waardoor er hier en daa1, 

een zierken vleeseh te bespeuren is. Dit echter 

is er zoo dun in te vinden als de witte 

musschen in Belgie. En t,< ch is het feest.... 

voor mij ook.

Om 3 ure komen een vijftiental gevangenen 

wandelen.

Gansch nieuwsgierig spring ik op de ver- 

warmbuis om eens door het gebroken ruitje 

te loeren, Gelukkig heeft den bewaker mij 

niet bemerkt die de wandelaars naar de préau’s 

geleid, ’t Ware wèer genoeg geweest om eene 

woede-comedie voor den dag te brengen en 

geen liefhebber zijnde van zulk '1 concerten heb 

ik mij maar snel teruggetrokken.

Na de wateruitdeeling werd .alles dood stil 

in den \ leugel en ’k waagde mij terug aan 

het venster.

Mijn 'gebuur uit 183 hoerde ik ook op d■> 

buizen klimmen, Hij liet niet na op zijn Gents 

te babbelen

Zeg, maatje, ’t was goede soep h é !

Zijt gij al gestraft ?

Op mijn vraag waarom die gasten mochten 

wandelen antwoordde hij mij dat die « kerels » 

al gtstraftjkvaren ons gesprek was opgemerkt 

geworden door den wachtpist in den hof.

Het duurde niet lang of daar ging de duivel 

Ls.
“ Zwijgen! » van het venster of ik schiet 

u er uil.
Ik liet het mij gee.i tweemaal gezeggen.

Gebuur Dees uit 1<S3 was echter op de buis 

^e',leven en bek o mnerde zich maar weinig 

om dat spel.

Eenige oogenblikken later was hij reeds 

overeengekomen met den wachten ze sloegen 

samen een praatje in het uuitsch.

De andere gevangenen van den vleugel 

worden het gesprek van den wacht gewaar 

en in eenige minuten is het echte « republiek ». 

D ) r al de vensterkens wordt geroepen en 

gesproken. Dat spel duurde tot dat de po;-:, 

wordt afgelost.

’k Heb ook van die gelegenheid gebruik 

gemaakt om tei ug aan het venster te komen 

en Tt meen eene oude kennis ontwaard te 

hebben tusschen de wandelaars, een oude 

schoolmakker. Hij is nochtans te ver verwij 

derd om mij te kunnen doen verstaan.

In de vijfde préau zijn drie gevangenen te 

zamen. Twee houden zich bezig met doek- 

schilderen; de derde, een bejaarde, wandelt, 

rond en komt nu en dan eens lachende voor 

de traliën staan.

Dees weet mij te zeggen dat het drie ter 

dood veroordeelden zijn die sedert drie weken 

hunne genade of.... de bekrachtiging van hun 

doodsvonnis afwachten Niettegenstaande hunne 

twijfelachtige, wellicht hopelooze toestand 

vinden ze genoegen en moed in hunne kunst

gevoelens. Het, portret welke ze aan ’t schil

deren zijn, stelt een oude grijsaard voor. In 

hunne bezigheid schijnen ze niet te weten of 

willen ze begrijpen de benardheid van hun 

t estand. Iederen morgend nu gen zij zich 

aan de moordende kogels van den snooden 

vijand verwachten.

In de zevende cel wandelen twee oudjes. 

Beiden dragen een langen baard. Ze zien er 

ziekelijk uit. Ze schijnen mij iets te willen 

zeggen en doen mij door hun teekens verstaan 

dat ze mijn geburen zijn uit n. 185.

Om 5 ure is alles w'eer stil en na de gewone 

avondsoep ga ik rond 7 ure slapen.

Maandag!

Terwijl buiten het gevang, zwaarhoofdige 

dronkaards van daags te voren nog te slui

meren of te overpeinzen liggen hoe ze van

daag hunne medeburgers zullen uitzuigen en 

dezes voedsel den vijand zullen verknopen 

worden wij, gevangen, om 7 ure door onze 

dwingelanden tot opstaan gedwongen.

’k Heb een onrustige nacht doorgebracht 

vol angstige droomen en ’k voel mij te 

neergeslagen en hopeloos.

W at is er toch gebeurd ?

W at al zwarte en droeve gedachten komen 

mij den geest benevelen.

’k Ben meer geneigd tot weenen dan . tot 
lachen.

’t. Is wellicht het zien der drie ter dood 

veroordeelden van gisteren die mij den nacht 

door benarden.

Dezen morgend heb ik'ook geen lust tot 
eten.

Bij het uitkomen der eerste reeks gevangen 

die naar de wandelperken trekken voel ik 

mij wat opbeuren. (Wordt voortgezet.)

t



De meeste gazetten hebben een typisch feit 

gegeven. Een Luiksche paardenkoopman,JSatnuel 

was naar Holland gevlucht om aan ’t gevang 

en aan de belasting op de oorlogswinsten te 

ontsnappen. De commissaris van politie heeft 

bij den schoonbroeder van Samuel waarden, 

aangekocht voor 800.000 fr., doch die nu tot 

ongeveer twee millioen frank gestegen zijn, 

aangeslagen.

Het is een openbaar geheim dat de oorlogs

woekeraars allerhande trukken gebruiken, om 

den staat te bedriegen en te bestelen.

De beambten der belastingen, om de oorlogs- 

belastingen ts kunnen vaststellen, richten zich 

tot de banken, wisselagenten, notarissen, enz. 

In vele plaatsen stooten zij op onwil. Tegen 

deze heeren, die de oorlogsdieven beschermen, 

komt de minister van finantiën eeii maatregel 

te treffen. In een omzendbrief heeft hij de 

belastingsbeambten verwittigd, dat de wet voor 

elke weigering van te antwoorden aan de be

ambten, eene boet van 500 tot' 5000 fr. voor

ziet, onafhankelijk de toepassing van art. 85 

van het strafwetboek.

Die maatregel is goed, maar weeral veel te 

zacht. Wat is een boet van 5000 fr., als het 

een zaak van honderdduizenden, van millioenen 

geldt.

Iedere valsche verklaring zou ten minste met

2 tot 5 jaren gevang moeten gestraft worden.

Het aanslaan der oorlogswinsten is van het 

allerhoogste belang voor den staat, niet alleen 

omdat het onmogelijk is voor de openbare 

zedelijkheid, dat de slechte vaderlanders, dank 

aan hun misdaden, rijk uit den oorlog komen, 

maar ook omdat het allernoodzakel kst wordt 

de dotatie der Oud-Strijders te stemmen en te 

betalen, en dat de staat uitsluitend in de oor

logswinsten de noodige fondsen kan vinden.

Men schat de dotatie dèr oud-strijders op

2 milliard. Volgens de laatste gegevens zou de 

belasting op de oorlogtwinsten 500 millioen 

opbrengen. De ministers hadden eerst 200 

millioen voorzien!!!

Die 500 millioen kunnen gemakkelijk tot 2 

milliard stijgen, als de beambten niet beginnen 

met de boeren en smokkelaars, maar met de 

banken, koolmijnen, geneverbarons, tabakaris- 

tocraten en comiteitsdieven.

In alle geval dient een zaak zeker gedaan: 

Op alle gemeenten moet de lijst der aangeslagen 
personen met de aangeslagen winst gedurende 

een geruimen tijd openbaar aangeplakt worden. 
Dan zal elke burger kunnen vaststellen of er 

geen oorlogswoekeraars vergeten werden en of 

de beambten rechtvaardig hebben gehandeld.

Alle burgers moeten ons van langs om meer 

in onzen ondernomen veldtocht steunen.

De rust van ons land staat op het spel.

N U T  E N V E R M A A K
De lichtingen van 1914 en 1915. — Volgens de officieele 

opgaven die tot heden in het ministerie van oorlog toe

gekomen zijn, telt de lichting van 1914 32,000 manschap

pen, en deze van 1915, 31.000.
—  o  —

Handelsbalans - Gedurende de elf eerste maanden van 

1919 bedroeg onze uitvoer 6 milliard 200 miljoen kilos, 

tegen een invoer van 3 milliard 770 miljoen kilos. Dat is 

de schoone kans!

Maar. . . .

Gedurende dezelfden tijd was de waarde van den uitvoer 

maar 1 milliard 802 miljoen franken, tegen 4 milliard 304 

miljoen franken waarde van den invoer.

Kan het anders dat het leven duur is en duur blijft?..

—  o  —

De Graanoogst. — Opmerkelijk niag het worden genoemd, 

dat om zoo te zeggen geen dag voorbijgaat, waarbij niet 

in een of ander gedeelte der wereld het nuttigste gewas, 

hetwelk zij voortbrengt, namelijk granen, wordt geoogst.

ln Januari, wanneer bij ons veld en akker in den regel 

met sneeuw en ijs zijn bedekt, wordt in Australië en 

Nieuw Zeeland, over het grootste gedeelte van China en 

in eenige streken der Argentijnsche republiek, de graan

schoof in de schuren gehaald.

In Februari wordt die arbeid cSitvangen in Oost-Indie 

en in Opper-Egypte, en allengs in noorderlijke richting 

voortgaande, eindigt er de graanoogst in de laatste dagen 

van Maart.

Langs de kust van Egypte is het graan rijp in April, 

zoomede in Syrië, op Cyprus, in Perzie, Klein Azie, Mexico 

en op het eiland Cuba.
Mei is de maand, waarin het goudgele graan van den 

akker wordt gehaald in Algerie, Middel Azie, Japan, Middel 

CMna, Marokko, Texas en Florida.

In Juni worden de graanvelden gemaaid in de Donau 

landen, Hongarie, Turkye. Griekenland, Zuid Rusland, Italië, 

Spanje. Portugal, het zuidelijk gedeelte van Frankrijk, 

Californie, Oregon, het zuiden der Vereenigde Staten van 

Noord Amerika, achtereenvolgens in Louissiana, Mininip- 

pi. Alabama, Georgie, Carolina, Tenessec, een gedeelte 

van Virginia, Kintucky, Ransas, Arkansas, Utak. Colora- 

do en Missouri.

Juli schenkt de rijpe granen in Duitschland, Oostenrijk 

en een gedeelte van Hongarie, Zwitserland, Frankrijk, Rus

land, Polen, in een groot gedeelte van Engeland, in Nel- 

raska, Minesota, Wisconsin, Iöwa, Indlana, Michigan, Ohio, 

New-York, Nieuw Engeland, Virginia en opper Canada.

In Augustus valt de graanoogst in Nederland, Belgie, een 

gedeelte van Brittanie, Denemarken, de gronden van de 

Hudsonsbaai, Beneden Canada, Columbia.

September schenkt de graanoogst aan de bewoners van 

Schotland, Zuidelijk gedeelte, Zweden, Noorwegen, noorde

lijk Rusland; in deze maand vangt ook de naoogst aan 

in Noord Amerika.•-

In October haalt men den graanoogst binnen in Schot- 

lands noordelijke streken: in Amerika loopt de maisoogst 

af in deze maand.

November is de tijd voor den graanoogst in noorderlijk 

Australië, Peru en Zuid Afrika, en in December valt de 

oogsttijd in Chili, Birma en Zuid Australië in.

De premies voor den terugkeer. — Men weet dat de 

regeering premies uitbetaalt aan de vluchtelingen der 

verwoeste streken, die naar hunne gemeente terugkeeren. 

Aldus werd er voor West-Vlaanderen alleen meer dan 1 

miljoen uitbetaald. Voor heel het land beloopt het bedrag 
dier premies 25 miljoen 95 duizend frank.

—o—
Om te onderscheiden ol roode wijn kunstmatig geverfd 

is of niel. — Er is misschien wel geen artikel dat meer 

vervalscht wordt dan wijn. Wij meenen daarom dat het 

menigeen bijlange niet onverschillig is, als wij hem een 

middel aan de hand doen, waaraan hij erkennen kan of 

hij voor zijn goed geld ook goede waar ontvangt. Daartoe 

behoeft hij slechts bij twijfel een paar stukjes klein gesneden 

brood in dergelijken wijn te doen en deze stukjes in water 
over te brengen. — Heeft de wijn nu geene natuurlijke 

kleur, dan neemt het water al spoedig eene violetkleurige 

tint aan, — in het tegenovergestelde geval duurt het echter 

minstens een kwartier, vooraleer zich de natuurlijke, moeilijk 

oplosbare kleurstof van den wijn aan het water mededeelt. 
—o—

Om pruimen te droogen. — Wie wil, kan dat zelf, als 

hij volgenderwijze te werk gaat.

Men zoekt de beste ongeschondene pruimen, na ze van 

hunne stelen ontdaan te hebben, uit en legt de onrijpe of 

wormstekige op zijde. Daarna worden ze op eene blikken 

plaat naast elkander in een afgekoelden oven gelegd en 

langzaam, onder herhaaldelijk oinkeeren gedroogd. Boven

dien wordt de smaak aanmerkelijk verbeterd, als men de 

pruimen vóór het drogen in eene lichte oplossing van 

suiker dompelt. Door ze vervolgens in van papier voor

ziene houten kisten of in papieren zakken op eene droge 

plaats te leggen, blijven de pruimen maanden lang goed. 
-o—

Werkstakingen. — Wij ontleenen aan “ het nieuws van 

den dag „ van zondag laatst volgende bemerkingen:

Werstaking hier werkstaking daar: Bedreiging ginds, 

bedreiging elders: Dat zijn tegenwoordig de aria’s die het 

Nationaal Volkslied totaal overdooven. • Stilstand in de 

nijverheid, stemming in den handel, opschorsing van het 

bedrijvig leven: ziedaar het bilan voortspruitend uit den 

abnormalen toestand die thans alles beheerscht. En dat juist 

op het oogenblik waarop het land behoefte heeft aan de 

samenwerking van al zijne krachten, om te verrijzên uit 

den sluimer waarin het vijf jaren gedompeld was!

Droevig, aartsdroevig is. Ja, wij weten dat het leven 

schrikkelijk duur is, dat de strijd voor het bestaan heden 

ontzaglijk moeilijker is dan vóór den oorlog. Maar, is het 

ook niet eene waarheid dat de Belgen, die vijf jaar lang, 

gedwongen, blijken gaven van de grootste verduldigheid, 

nu in eens hun laatste greintje geduld verloren hebben? 

Is het niet waar dat men de bazen niet eens den tijd wil 

gunnen om vasten voet te verwerven en hen in staat te 

stellen het hoofd te bieden aan de vreemde mededinging, 

welke zich nu reeds duchtig doet voelen? Het stellen van 

rechtvaardige eischen kan, stellig niet gelaakt worden. 

Maar, eerst moet men de volkomen zekerheid hebben dat 

die eischen kunnen ingewilligd worden, zonder den goeden 

gang van het bedrijf in gevaar te stellen.

Wij zijn altijd de eersten geweest— en we zullen ook 

altoos de eersten zijn -om te zeggen dat elke werker 

door zijnen arbeid deftig moet kunnen bestaan en mild 

de twee eindjes aan elkaar moet kunnen knoopen. Evenwel 

moet het gezond verstand toch altijd bovendrijven en nooit 

mag men zoo verre komen een kei te willen villen. We 

zijn van oordeel dat, als elkeen wat geduld wilde oefenen, 

de zaken spoedig eene andere wending zoude nemen en 

dat de tijd weldra zou aanbreken waarop, zonder iemands 

'belangen, te schaden, volkomen, recht zou wedervaren 
aan de eischen, gewettigd door de levenstoestanden.

M iddenstandsbond 
Iseghem-Emelghem-Cachtem-Winkel St Eloi

Vergadering van 10 Januari 1920 
om 18 ure in het HOTEL ROYAL te Iseghem

De heer Voorzitter opent de vergadering en 

vraagt lezing te geven van het verslag der 

vorige zitting ; het verslag wordt zonder op

merkingen bij algemeenheid goedgekeurd.

Het tweede punt aan het dagorde is mede- 
deeling.

De heer Voorzitter doet verscheidene mede

deelingen van inwendige belang en verklaart 

dat de heer Alois Timperman te Iseghem eene 

gift van 100 fr. toestaat aan het Middenstands- 

blad De Vlegel, ten einde dit filad uit alle 

krachten te ondersteunen. De vergadering aan

vaardt vol geestdrift die storting en drukt den 

wensch uit dit voorbeeld te zien navolgen door 

velen.

Het derde punt is : Standregels van den 
Middenstandsbond.

STADSNIEUWS
— Zondag kwamen noch brieven noch gazetten in.
« W a t  blijft de post varidage lange w e g !»  zegden 

de menschen.

Maar ’t kwam  uit. De postbedienden waren in staking 
gegaan. Ja. hoe zou het anders? De staking staat 
toch tegenwoordig aan het order van den dag.

Gelukkig nog dat Donderdag middag de staking 
gedaan was, en zoo zijn alle briefdragers weer aan 
’t brievendragen dat het een plezier is, tot groote 
vreugde van iederen en tot welzijn van handel en 
nijverheid.

De Lustige Vrienden. — Verscheidene malen in den 
loop van liet jaar, noodigen de « Lustige Vrienden » 
hunne medeburgers uit tot het bijwonen van aange
name en prachtige avondfeesten. En eenieder weet hoe 
geern ons publiek die uitnoodiging beantwoordt.

Maar Maandag laatst, hebben de « Lustige Vrienden » 
toch eens aan hun eigen zelven gedacht en ze hebben

1 Cecilia gevierd. En ’t heeft wel geweest!

’s Morgens waren zij allen in de mis, en stortten 
een vurig gebed voor het welzijn hunner gilde, voor 
den groei en bloei van het vlaamsch tqoheel.

’s Noens waren ze aan tafel gezeten, waar de lek
kerste spijzen en de aangenaamste dranken werden 
opgediend... en verdwenen.

’s Avonds was het bal-pitlair in de Flandria. En tot 
in de kleene uurtjes werd er daar gespeeld en daar 
w erd gezongen, gedanst en gesprongen!!

Verdronken. — Frang tis Vandeputt°, beter gekend 
onder den naam van Soiten Djierkes, \̂ as Woensdag 
avond eene partij gaan kaarten bij zijnen gebuur 
Vande Capelle. Toen h\j terug naar huis wilde gaan 
bood Vande Cappelle zich aan om hem te vergezellen, 
maar Vandeputte zegde dat het niet noodig was. 

i De ongelukkige nogthans, misleid door de duister
nis is in den p':t gesukkeld, die lar.gs het lioveken 
van Vande Capelle is gelegen en er in verdronken.

- SPORT -

-  FOOTBALL -
Eindelijk zijn de divisiematchen terug aan gang, de 

twee winnende clubs van ’t Noorden staan in ’t gelid 
tegenover de twee winnende clubs van ’t Zuiden t. *t. z, 
de finaal tusschen C. S. Brugeois, F. C. Brugeois, F. C. 
Ïseghem en S. C. Meenen. De strijd zal heel belangrijk 
zijn, er worden zes matchen gespeeld en de overwinning 
zal tot den laatsten match onbeslist blijven, de over
winnende ploeg wordt kampioen III Divisie. Zondag 
laatstleden werden reeds de eerste matchun gespeeld. 
F. C. Brugge deed het deplacement naar Meenen en 
overwon deze laatste met 8-1.

F. C. Iseghem deed voor zijne eerste match zijne ge
vaarlijkste verplaatsing naar de geheel sterke ploeg van 
deu Cercle Sportif Brugeois. Niettegenstaande het gedurig 
regenen en harden wind zette scheidsrechter Deveen beide 
ploegen in gang. De eerste aanvallen kwamen van Brugge 
die gevaarlijk optraden en menigmaal Iseghem’s doel in 
gevaar brachten, maar Camiel waakte. De Iseghemsche 
voorwaartslijn die in slechten dag was kwam toch wat op 
en Cyriel zond een onhoudbaren binnen, de rust kwam 
zonder verandering, 1-0 in ’t voordeel van Iseghem.

Bij 't hernemen speelde Brugge nu met wind in den
rug en ’t ging er op los, na een tiental minuten wistte
Brugge den gelijkmaker binnen te zenden, korts daarop 
mochtte Camiel voor de tweede maal visschen. Iseghem 
kwam weder wat op en in eens uiterste inspanning zond 
Vuylsteke nummer 2 binnen. Het spel stond nu geliik, de 
wind kwam geweldiger en geweldiger op en profiteerde 
ervan, zoo gerochten zij nog tweemaal te doelen voor 
het einde. De uitslag gaf, nog al goed de gang van het 
spei terug, maar Iseghem kan toch beter, ’k Herhaal het
de voorwaartslijn was in slechten dag : gemis aan en-
trainement. De half-backs waren goed, evenals de backs 
de goalkeeper voor zijn eerste heroptreden heeft ons een 
goede indruk nagelaten,

Nu voor Zondag hebben wij een schoone 
match op ons terrein aan ’t kasteel.

ZONDAG 18 JANUARI om 2 Ure stipt 

F. C. Iseghem — S. C. M e n in  

geldende voor ’t Kampioenschap III Divisie 
Ingang : 0 ,5 0  en 0 ,2 5

Liefhebbers en leden van den Supporters
club allen op post, voor wanneer eene naaste 
vergadering ?

•— DUIVEN -

Iseghem — Duivenmaatschappij Elk het Zijne 
Op Zondag 25 Januari 1920, zal de DERDE 

ALGEMEENE VERGADERING plaats grijpen 
ter herberg In de Twee Bruggen bij Jerome 
Vuylsteke, Emelghem-Dam, om 5 ure ’s avonds.

DAGORDE:

/. Bekendmaking der vluchten voor 1920.
2. Mededeeling van den inschrijvingsprijs 

per duif voor de leden.
3. Mededeeling der reeds verkochte ringen.
4. Bespreking der afstanden.
5. Verschillige andere mededeelingen.
Wij sporen de liefhebbers aan niet lang meer 

te wachten hun als lid te laten inschrijven 
want na 15 Maart zullen hoegenaamd geene 
liefhebbers meer aanveerd worden.

Hieronder volgen de namen der reeds in
geschrevene leden hetgeen genoeg bewijst dat 
de vluchten wederom als de schoonste van 
Vlaanderen zullen mogen aanzien worden.

Reeds ingeschrevene leden :
Christiaens R. Iseghein Wastien Victor Lendelede
Blomme R. n D’Hondt Alph.
Bourgeois H. n Delaere Petrus
Verschaeve » Van Iseghem »)
Desmet H. Woestyn Al.
Dewulf-Bourgeois Emelghem Soenens Al. »
Demeurisse G. Iseghem Verhelst Br. » 1
Demeurisse E. Demuynck Ach. «
Deblauwe R. „ Verlinden C.
Vanackere G. H Lambrechts Heet.
Cools Duhamel M.
Vyncke C. » Bouwels V. »
Vandenbroucke Fl. » Dewulf Ach.
Vandommele O. » Ramaut Hector »)
Desnoeck Emelghem Vandeputte Hector
Duhullu Aimé Iseghem Ramaut Remi »
Windels Dewulf Arthur
Labeeuw L. Rommel Cachtem
Grymonprez C. Verlinde J.
Bruvnhooghe Emelghem Slosse »
Kimpe J. Iseghem Depuydt Rumbeke
Galle Emelghem Geldhof Jos. Iseghem
Berouw A. Iseghem Vandeputte Gilb n
Mestdagh C. n Vansteenkiste Louis „
Maddens Aug. » \ Coppens Cam. »
Dewiele Julien Emelghem Scheldeman C. W. St. Eloi
Quagebeur Iseghem Scheldeman E.
Desmet H. n Vancollie G. »
Coppens A. » Oosthuyze Cyr. »
Vercarre n Vanhaverbeke
Strobbe G. » Desmedt Gustaf
.Wallaert )) Vandemoortele Gebr. ,,
Vanhaezebrouck » Dumoulin Cyr.
Vandermeulen )) Vancollie Ach. ,
Ampe V. Lendelede Vermout Ach. Rollegh. Cap.
Vantorre J. Iseghem Degrande C.
Dewilde Ouckene Vermout Jules w
Vanbiervliet Wittebolle »
Berlamont Emelghem Lafere Ach. n
Rapoye J. Iseghem Dussesoye Th. „
Moreeuw J. „ Dussesoye Ach, »
Ameye O, Emelghem Lafere Cam. M
Dekeirskieter Iseghem Serruys Alph. n
D’Hondt A. » Kerckhof Const.
D'Hondt C. _ Schotte Const. n
Vanrobays Rumbeke Martin Guil.
Gerne Jean Iseghem R. Mestdagh Emelghem
Maes Julien » Gustaf Verholle Iseghem
Gryspeerd Aug. Emelghem Val. Demeurisse
Lefere Jos. Iseghem Ed. Stragier „
Vanbeylen Petrus „ J. Colpaert ,,
Dejaeghere G. „ J. Verhaeghe ,,
Vandewaetere Emelghem R. Uyttenhove
Verschaetse G. Iseghem Fr Spriet tt
Vervaecke H. Emelghem Ed. Tanghe tt
Azou Benonie » G. Coucke
Heldenbergh J. Iseghem H. Demuynck ,,
Landuyt-D’Hondl: J. Vandeputte „
Vannieuwenhuyze A. „ Pascal Decoene ,,
Beleu Jules )) Aug. Duhullu ,,
Debackere Hector „ Vandoorne Lendelede
Vens jules » Bombeke ,,
Vandeputte Em. » Creupelandt Winkel St. Eloi
Billian Aug. « R, Devos Rolleghem-Cappelle
Wittouck Ivo Lendelede Vuylsteke Emelghem
Depreitere Al. »

Iseghem — Zondag 18 Januari 1920, groote 
prijskamp op den BILLARD, 100 fr. prijzen. Deze 
erijpt plaats op twee Billards ter herberg De 
Postduif bij Rudolf Uyttenhove, en De Halve 
Maan bij Joseph Verhaeghe.

iseghem — Zondag 25 Januari, om2 ure prijs
kamp op den BILJARD. Handicap, man tegen 
man, volgens sterkte, bij Ivo Claeys-Vergote, 
« In ’t Meilied », Groote Markt, Iseghem.

40 franken prijzen ! 15-10-7-5-3 frank.

Iseghem — Zondag 1 Februari 1920, prijs
kamp op den BILLARD ter herberg Café Belge 
bij J. Quagebeur. Voorwaarden later.

Iseghem. — Zondag 8 Februari om 2 ure 

stipt. Groote Prijskamp op den BILLARD bij 

V. Clement-De Masure In den Gouden Leeuw, 
100 fr. prijzen. Inschrijving van heden af.

Iseghem — Zondag 25 Januari 1920, prijs
kamp op den VOGELPIK ter herberg de Warande 
bij Hemi Mestiaen, Krekelstraat. 15 fr. vooruit 
en het inleggeld erbij.

O U D - S T R I J D E R S B O N D  - I S E G H E M

ZONDAG 15 en MAANDAG 16 FEBRUARI 1920

D R A M A T I S C H E  K U N S T A V O N D
in de Feestzaal "ONS GILDENHUIS,.

ten bate der Iseghemsche Oorlogsweezen

O p v o e r in g  van

— D O L L E  H A N S  -
Nederl.-Indisch Soldatendrama door J a n  F a b Ih c iu s  

Opgevoerd door het Kunstgezelschap van den 
Vlaamschen Oud-Strijdersbond bestaande uit 
Kunstenaars van den Nederlandschen Schouwburg 
te Gent, met de talentvolle medewerking van 
Juffer M a r t h a  R o b e r t .

-  V O L L E D I G  O R K E S T  -  

Kaarten zijn te bekomen vanaf 20 Januari ter 
Drukkerijen N o n k e l - S t r o b b e  - V andom m e le .

Prijzen der Plaatsen : Voorbehoudene 5,00 fr. 
Eerste 3,00 fr. - Tweede 2,00 fr. - Derde l,0Cfr.

Er zullen niet meer kaarten verkocht worden 
dan er plaatsen beschikbaar zijn - Elkendeen 
zorge dus in tijds.

Burgerstand van Iseghem
Geboorten :

Maria D’heygers dv August en Maria Vandoorne — Michel 
Blomme zv Remi en Maria Daenens — Laüra Houthaeve dv 
Godelieve Houthaeve — Urbain Clerycq zv Albert en Emma 
Vandaele — Joseph Vandenbroucke zv Gaston en Maria 
Naert - Alberic Debal zv August en Maria Vanaudenaerde
— Margareta Verstraete dv Camiel en Celina Anseeuw — 
Maria Vandeputte dv Leo en Magdalena Vandommele — 
Jerome Vandommele zv Georges en Margareta Demeester — 
Albert Vèrlinde zv Octaf en Victorine Delaere.

Overlijdens :

Magdalena Perneel huish. 21 j. dv Jules en Elodie Dewulf
— Jules Declercq leerhandelaar 61 j. echt Clothilde Marle- 
ghem — Frangois Vandeputte landb. 72 jaar echtg. Maria 
Lapeire — Jules Pattyn scholier 11 j. zv Ivo en Leonie Cous- 
sement — Margareta Vermeulen zb 42 jaar dv Jacobus en 
Leonie Vandeputte.

Huwelijken :

Honoré Vanmellaerts schoensn. 28 j. met Margareta Tack 
huish. 27 j. beide alhier — Jules Deleu schoenm. 34 jaar met 
Maria Tack huish. 32 j. beide alhier •— Achille Delgat landw. 
28 jaar met Magdalena Declercq huisw. 20 j. beide alhier 
Achiel Depuydt landw. 31 jaar van Lichtervelde met Helena 
Maes naaister 37 j. alhier — Achiel Samyn spinner 39 jaar 
met Christina Verbrugge huish. 42 j. beide alhier — Jerome 
Dejonckheere aardew. 21 j. met Marie Linseele huisw. 25 j. 
beide alhier — Victor Malisse schoensn. 22 j. met Mathilde 
Depreitere bottinestikster 28 jaar.

Burgerstand van Emelghem
Gebo .rte n :

Wylein Seraphinzv Amand en D’hondt Emma — Priem 
Germaine dv Petrus en Alida Decoene.

Overlijdens:
Alberic Deforce zb. 20 j. zv Charles.

Huwelijken:
Beernaert Alberic schoenm. te lngelmunster met Berouw 

Clothilde naaister alhier.

i
De Familie DECLERCQ;

De Familie MARLEGHEM; 

laten Ued. met diepe droefheid w.sten het afsterven van

HEER

J U L E S  D E C L E R C Q
ECHTGENOOT VAN

Vrouw Clothilda MARLEGHEM
geboren te ROUSSELARE den 16 SEPTEMBER 1858 en 
overleden te ISEGHEM, den 14 JANUARI 102t).

De lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, tot dewelke 
Ued. vriendeiyk wordt uitgenoodigd, zal plaats hebben 
op Maandag 19 Januari, om 10 ure, in de Parochiale 
Kerk van Sint Hilonius te Iseghem.

Vergadering ten sterfhuize om 9 1/2 ure.

N. B. — De vrienden en kennissen die door ver- 
getendlieid geen dooisbericht ontvangen hebben, 

worden verzocht ditzelfde als een te aanschouwen.

C IN E M A  L U X E
Statiestraat 9, ISEG-HEM. 

ZONDAG 18 en MAANDAG 19 JANUARI
telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

DE LAATSTE RIT DER ZIPPELINS
Oorlogsfilm in 5 deelen

HET GEHEIM LOKOMOTIEF 14
Drama in 4 deelen

KOMIEK 

Donderdag 22 Januari
O M  7 U R E

BUITENGEWONE VERTOONING
i



Scheldebank
ALGEMEENE

Bouw- Krediet en Verzekeringsbank
Naamlooze Vennootschap (in vorming) 

Voorloopige Zetel : 33, Jodenstraat, Antwerpen

STICHTERS :

HH. Gust. Janssens, Uitgever te Antwerpen;
Dr. De Beuckelaere, Volksvertegenwoordiger; 
Mr. Picard, Advokaat te Antwerpen;
Delvaux, Bouwmeester te Antwerpen;
Van Hemelryck, Wisselagent te Antwerpen; 
Van Puymbroeck, Leeraar te Antwerpen; 
Lieckens, Bouwkundige te Antwerpen; 
Wuyts, Handelaar te Reeth ;
Ameels, Beheerder van Bouw- en Verzekerings- 

bureel te Antwerpen.

Het Vlaamsolie Volk heeft door zijn krachtdadig 
optreden blijken gegeveij van levens- en w ilskracht! 
Doch niet alleen op taal of politiek gebied, w il de 
Vlaming zich zelf worden! Ook op Ekonomiscli, 
Nijverheids. Handels en Finantieel gebied, zal Vlaan
deren uit zijne puinen. oprijzen en het glorierijk 
verleden waardig worden !

Daartoe dienen machtige inrichtingen, door alge
meen onderling sarrienwerken tot stand gebracht, 
voortdurend mede te werken.

Een der degelijkste inrichtingen daartoe is wel het 
Bankwezen met Algemeene Krediet-Verrichtingen : 
Handels-, Bouw- en Verzekeringskrediet.

Tot heden nog zag de Vlaamsche bevolking zich 
verp'icht hare Brand. Levens, Ongevallen of andere 
Verzekeringen te sluiten', hare Bank- of Krediet- 
verrichtingen aan te gaan bij maatschappijen.bestuurd 
en beheerd door Vlaamschhatende politiekers, dewelke 
de winsten door Vlaamsche stortingen bijgebracht, 
daartoe gebruiken om het Vlaamsch zijn van ons 
Volk tegen te werken!

De ontvoogding van het Vlaamsche Volk zal weldra 
verwezentlijkt worden. Doch alle stambewuste Vla
mingen moeten aan dit groote edele werk hunnen 
steun verleenen. Daarom doen dan ook de stichters 
dezer zuiver-Vlaamsche onderneming een beroep op 
de bereidwilligheid van alle Vlamingen, in de over
tuiging. dat eenieder, die het goed meent met de 
toekomst van het Vlaamsche Volk, zijnen plicht zal 
kennen en naar vermogen de2e grootsche • Volks- 
onderneming steunen '

W elk verhevene zending kan zulkdanige onder
neming niet volbrengen, in ons arm geteisterd
Vlaanderen!___ door het oprichten van gebouwen,
verleenen van kredieten tot herstel van handel en 

ij ij verheid, enz..... !

Ditmaal wordt niet op vrijgevigheid, ten bate van 
een steunfonds gerekend ; liet. geldt hier eene degelijke, 
bij uitstek winstgevende geldplaatsing, wat Bouw, 
Verzekering of Bank-inrichtingen immer waren !

Daarenboven, brengen de stictiterseen reeds bestaand, 
gunstig bekend en zeer uitgebreid Bouw en verzeke
ring- Bureel aan, hetwelk resds groote werken uitvoerde 
en nog op ’t oogenblik véle gebouwen op te richten 
heeft! Zoodoende wordt, voor de toekomst reeds der 
Scheldebank eene aanzienlijke winst verzekerd,alvorens 
nog tot de stichting kon overgegaan !

Huis, Bureel-inrichtingen, beambten dit alles bestaat 
uu dient, enkel uitgebreid, naarmate de werkzaam
heden het vereischen !

De namen der stichters staan bovendien borg daar
voor, dat de zaken zullen geleid worden volgens alle 
vereischten van het vak en de gelden gebruikt in het 
ware belang der aandeelhouders, rekening daarvan 
houdend dat Vlaamsch geld aan Vlaamsche onderne
mingen zal besteed en niet in verkeerde handen over
geleverd worden !

De inschrijvingen worden aangenomen tot Februari 
1920. Het Maatschappelijk kapitaal zal bestaan uit 
aandeelen van 50 fr. ieder, opdat ook de minst 
begunstigde kunne medewerken en stichter worden 
van de Vlaamsche Bank. ONZE BANK ! — Schrijft dus 
allen in zoogauw mogelijk ! W ie het niet doet zal 
het zich later beklagen, als hij zal zien, welke wins-ten 
hij had kunnen ver\vezentlijken.

Bij inschrijving worden 25 t. h. gevergd, 25 t. li. bij 
de stichting; de overige 50 t. li. zullen op verzoek 
van den Beheerraad ingeroepen worden.

Zoodoende zal het Maatschappelij k Kapitaal VOLLE
DIG GESTORT en onmiddelijk beschikbaar blijven.

Aan inschrijvers van meerdere aandeelen wordt één 
stichtersaandeel voor vier kapitaalaandeelen toegekend.

INSCHRIJVINGEN worden genomen in agent

schap van den « SCHELDEBANK », Krekelstraat, 
131, ISEGHEM.

W ie  begeer t  eene W oning  ?
Allo vluchtelingen zonder huis noch 

kluis ! Eene eenige gelegenheid !

Prachtige woningen zijn te bekomen van den 
“ Scheldebank „.

liouwafdeeling. — De dubbele wanden bestaan, voor 
den buitenkant, uit ineengescliovene platen gewapend 
beton van 4 ctm. dikté waar geen de minste w ind 
kan doorkomen; voor den binnenkant uit, dus sterk 
en-warm! Er bestaan 7 verschillende modellen; dus 
om alle goesten te voldoen. Het dak is zeer deugdelijk. 
Meubels kan men er ook verkrijgen. De woningen 
worden besteld enkel ééue maand na de aanvraag, 
in tegenstelling met andere maatschappijen, waarvan 
de bestelling na 3 maanden nog' niet gedaan is. Alles 
wordt kosteloos vervoerd naar de statie van den 
bestemmeling en kosteloos geplaatst door de SCHELDE
BANK. — De prijzen zijn ongeëvenaard voordeèlig.

Bestelt er U ook, dekkingsrollen voor daken, 
’t Is een nieuw uitvindsel : dikker, sterker en 
alleszins veel beter dan teerpapier. — Voor 
alle bestellingen en inlichtingen u te wenden 
tot het agentschap van den SCHELDEBANK, 
Krekelstraat, 131, ISEGHEM.

Kantoor van den Notaris Le Corbesier, 

te ISEGHEM.

OPENBARE VERKOOPING VAN

Een allerbest Hoveke
en medegaande Werkmansbuis

te Iseghem, Katte boomstraat, 

samen groot 5 h. 52 a. 23 cent. verdeeld in 8 koopen

De koopers zullen in ’t gebruik komen dt r ge

bouwen van ’t. hoveke met den dag van den toeslag 

der landen met het scheren en weeren van de vruchten 

en van ’t werkmansbuis met 1 Oktober 1920.

De koopers zullen mogen klaver zaaien in de 

tarwe en de haver.

Er zullen samengingen toegestaan worden 

1(2 °[o Instelpremie 

Zitdagen :

Toeslag op Donderdag 22 Januari 1920 ter herberg 

de Oude St- Pieter.

Beide te Iseghem telkens om 2 ure namiddag.

Gevraagd bij JUL. DEKIMPE-LAHURE,  
Schoenfabrikant, Gentstraat 50 Iseghem, 
e e n  m e is je  kunnende go e d  r e p l i e e r e n

T E L E F O O N  J N °  C2 I
Wij hebben de eer de bevolking kenbaar 

te maken dat de Telefoon N 21 bij J U U S  
OU AG EB EUR, Koornmarkt, wederom als 
voor den oorlog, ten dienste gesteld wordt 
van het geacht publiek.

Aan het (jeaeht Publiek
Ik heb de UEd. te berichten dat ik 

altijd voorzien ben van allerbeste K o le n  
A n t h r a c i t e n ,  C i m e n t  en  K a l k ,  aan 
zeer genadige prijzen.

C o n s t . D e n y s - V e r f a i l l ï e
V r e d e s t r a a t ,  Is e g h e m  

T e  b e k o m e n

ü m ie r i l t a a n s c l i  b e v r o z e n  ï l e e s c h
in de Beenhouwerij

- III tl I W O L L A E R T  -

R o e s e l a r e s t r a a t  1 0 1 ,  Is e g h e m
Zeer voordeelige prijzen

VOOR UWE ELECTRIEKE VERLICHTING  
en BEWEEGKRACHT

wendt u tot

F r a n s  HUYGHE i!' ZONEN
Dweerstraat 19, ISEGHEM

ook te verkrijgen 
ELECTRIEKE MOTEURS in ALLE GROOTEN

Men gelast zich ook met het vermaken en 
herwinden van onbruikbare moteurs 

Verzorgd werk - Spoedige bediening

Batterien eerste hoedanigheid 
Strijkijzers l e hoedanigheid genadige prijs

BIJZONDERE HOUTDRAAIERIJ &  ZAGERIJ
dtenstig voor 

Meubelmakers en Houtbewerkers

Jules Leen knecht - NEissiaen 
Belle-Vuestraat 2 3 9 ,  ISEGHEM

Verzorgd werk — Spoedige bediening 
Ónmogelijke Concurrentie

C O R S E T S  OP  M A A T
Wilt g ij elegant zijn 

laat uwe Corsets, Soutien-Gorges en Cein
turen maken op maat.

Al onze Maat-Corsets, worden gemaakt uit 
Fransche Coutils en Balein. Klienten in bezit 
van Coutil, mogen hem mede brengen om te 
laten verwerken.

Men aanveerdt alle Reparatien 
ook te verkrijgen 

alle toebehoorten voor Corsetmaaksters

H1MPE - VROM AN
Nederweg 24 , ISE G H E M

Iedere week aankomst van

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

uit de grootste Firmas van Londen
Bijzondere keus van

Mans- en Vrouwstoffen
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.PYPE-AJTIEYE  —
Ooststraat 7, bij de Groote Markt 

— ROUSSELARE —

~ M 9 I S 0 n  f l M É R I C f l l H E  -
Vander Eist Frères - Anvers

ALLERBESTE SIGAREN &  SIGARETTEN
Ónmogelijke Concurrentie

BIJHUIS

Kin (Iers G R YSP  EER T
Kruisstraat 7, I S E G H E M

-  G R O O T H A N D E L
in

Mopgorinen - Melkdozen
befaamde merken - altijd verscb

Zeep in briehen - Zeeppseiers
eerste hoedanigheid

Jul. D ALLE-H O LVO ET
Dépot

Meenenstraat 16, I S E G H E M

— Bij aanvraag bestelling ten huize —

M en  zoek t Breimachien (co u rtc h a r io t)  

M en  w ende  z ich  t o t : J. de Pcerck, Rue au 
Mouiin Fagot 39 , Tourcoing (F rance ).
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”A LA RENAISSANCE,,!
Ho é  der Groote t o k t  on G raanm arkt, RDBTRIJ8

M a a n d a g  12 J a n u a r i  en volgende dagen
K o s tu m e n  en M an te ls  voo r V ro u w e u  vana f 65 fr. 

R e g e n m an te ls  i'oo r V ro u w e n  (G a b a rd in e ) vanaf 59 fr. 
K o s tu m e n  (T a ille u r )  voo r V ro u w e n  vana f 99 fr. 

K in d e rm a n te ls  vanaf 49  fr.
Pardesus voo r H ee ren  (laatste m ode l) v ana f 99  fr. en 105 fr. 

R e g e n m an te ls  vana f 89  fr.
K ind e r- P a rd e su s  vana f 55 fr.

Specialiteit van Werkers-Kostumen

Panen  B roeks  vana f 2 7 ,5 0  fr. W e rk v e s to n s  17,75  fr. 
S ch oenen  voo r H ee ren  en V ro u w e n  vana f 3 4  fr. 

W e rk sch o e n e n  gansch m e t ijze r  beslagen vana f 19 ,95  fr.
M E U B E L S  

O ve rtrekse ls  vanaf 25  fr. 
Onmogelijkeconciirrentie - Buitengewoneoceasies - Prijsvermindering 

Solden ter gelegenheid van den jaarlijkschen Inventaris 
Verkoop in ’t Groot en ’t Klein

Men aanveerdt Vertegenwoordigers in alle gemeenten

I  i  i  -  i  ^  & Sl I  "1’"^ '
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S P EC IA L ITE IT  van D00RZICHTKUNDIGE WERKEN en HANDELSREKLAMEN

Huis CYR. VANDEN W EG U E  - D’HOOGHE
Marktstraat 11, ISEGHEM  

S i e r a a d -  H o u t -  en M a r m e r - S c h i l d e r
Kunstschilderij en

voor

Kerk en Schouwburgen 
Alle herstellingen worden aanvaard '

Teekeningen op aanvraag

te bekomen 

Kleuren, Vernissen
Schilderoliën, Terpentijn 
en verdere Schilderartikelen

K0STEL00ZE  RAADPLEGING
Over ALLE Verzekeringen

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

G R O O T E  

STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ
Callens-Neeffs, Dendermonie

Verft alle slach van Zijden. Wollen. Katoen.
Stoffen in alle kleuren 

— Trouwe en genadige bediening —

S aalboek op zicht bij icn Agent

L IF A R D  VANDAELE:
Rousselarestraat 2 4 6 ,  ISEGHEM  

Borst el fabriek in Frankrijk
v ra a g t  w e rk l ie d e n

GOED OP DE HOOGTE VAN 
— TL ach ien-Rorstels —

Inlichtingen ten bureele van ’t Blad.

Nieuwe Moderne Inrichting
voor het maken van Portretten 

Bromure, Bruin en Charbon papier

HERAFTREKKINGvanOUDE PORTRETTEN  
P o r t r e t t e n  op Doodbeeldekens

gemaakt in 24 uren 

V e rg ro o t inge n  op a l le  M ode l len
in ’t zwart, in ’t bruin Sepia en Pastel 

Bijzondere prijzen voor Huwelijksgroepen
Jfl. lh  'iesens - Vande IValle

Roeselaerestraat 82 , I S E G H E M

Verzorgd werk — Spoedige bediening 
Ik begeef mij ook ten huize.

Huis van vertrouwen

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

St Amandstraat 8 . R0USSELAERE

Waarom wordt het huis G. Hoet-Anne, na 

36 jaren bestaan, door de H.H. Oogmeesters meer 

en meer aanbevolen ?
lo Omdat het gezicht met een nieuw stelsel van gezicht- 

aanduider goed onderzocht wordt, die ons juist Het 
nummer van het gezicht aanduidt, om met den eersten 
bril die men beproeft, zoo klaar te zien als op den 
ouderdom van 15 jaren, en waardoor het 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 de1 voornaamste fabrieken van Frankrijk, 
Engeland éfc 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 ir. ’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 ênz.

Germain Hoet-Anne begeeft zich op aanvraag persoonlijk 
ten huize, en heeft hoegenaamd met geene reizigers 
commercieële betrekkingen.

Men lette goed op ons adres : Germain HOET-ANNE, 
St A m a n d s t r a a t  4, (tegen de Noordstraat) ROUSSELARE.

ANT W  iSRPE N-NE W-Y ORK
Agentschap bij

A l p h o n s e  ,1 0 Y r ,  B u m b e k e

R e g e lm a tig e  d ienst m et den g roo ten  

P os t- S too m boo t « LAPLAND »
i e K la s  1657,50 fr. en hooger 

2e K la s  900. fr. 3e K la s  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 

üoye te Rumbeke.

Briefwisseling in alle Noord-Europeesche talen.

N I E U W  K I N D E R M E E L

— F O R  / L O R  —
gereed gemaakt door

JOSEPH DEP00RTER - CAILLEUX
Statieplaats 2, I S E G H E M

volgens de voorschriften en onder toezicht van 

D octor H. DEPOORTER, K inderarts

Dient tot voeding der 
Zuigelingen, Oudere Maag- en Darmlijders, 

Herstellenden, Ziekelijke lieden

Te bekomen in de Apotheken en Kruidenierswinkels.

T "I 1 1 Wilt gij goede en goedkoope

*,eè m i
in Schaapswol, Flocons, Crins 

Zeegras, Kapok, Pluimen en Windhaar 
alsook Ressortkoorden en Overrtrekgoedeien

wendt u tot

- JULES ALLE W A EBT -
Meubel- en Matrasmaker 

St Amandstraat 5, I S E G H E M
(dicht bij St Hiloniuskerk)

Ik gelast mij ook met alle herstellingen ten huize.

Prijzen buiten alle Concurrentie•

Verzorgd werk — Spoedige bediening

Al de bij mij gekochte matrassen zijn gewaarborgd 
door mij gemaakt.

FABRIEK van MEUBELS in alle Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

Spiegels. Stoelen, Wiegen, Zetels enz.
Al. BOOS E-V U Y I. STEK E

Gentstraat 23 , I S E G H E M .


