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INSCHRIJVINGSPRIJS 

jaar 6.00 fr.

maanden 3.50 fr.

maanden 1.75 fr.

jaar binnen stad 5.50 fr.

Men schrijft in bij de 

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

M e s td a g h -D e b o  s s c h e r e
Emelghein-Dam-Iseghem

en in alle postkantoren.

verschijnende

GELIJKE PLICHTEN!

eiken Zaterdag

Onze beste dank

Wij zijn overgelukkig onzen besten dank te 

kunnen aanbieden aan de Heeren Volksverte

genwoordiger Mahieu Vandevyvere Sap en 

Degrève voor de moedige wijze waarop zij in 

de Kamers zijn opgetreden, om de belangen 

van onze soldaten te verdedigen.

Voor de laatste kiezing hoorde men niets 

anders dan beloften. Onze snullen slikken ze op.

Wat het meeste bijval had waren de beloften 

over den militairen diensttijd. — Zooals de 

toestand nu is, kunnen wij er ons niet tegen 

verzetten dat iedereen soldaat worde, ’t Is spijtig, 
maar daar is niet aan te doen. Doch wij hopen 

wel dat ons volk daar niet zal tegen opstaan, 

indien de diensttijd kort is.

Alzoo, zijn wij eens van gedacht dat de tijd 

waarschijnlijk op 4 maanden zal gesteld worden.

In alle geval beloven wij er stellig dat hij nooit 

de 6 maanden zal te boven gaanr 

En onze brave snullen knikten : ’t was wel. 

Die zaak is over eenige dagen voor de Kamers 

gekomen in eene eersie bespreking. De minister 

van oorlog hield staan dat de diensttijd op niet 

minder kon gebracht worden dan op 15 maanden 

voor het voetvolk en 24 maanden voor de ruiterij.

En niet een een onzer katholieke Volksver

tegenwoordigers opende den mond, sprak een 

enkel woord om de belangen zijner kiezers te 

verdedigen zoo is ons volk in de Kamers ver

tegenwoordigd, en het mag zijne misnoegdheid 

niet doen blijken.

We * ife I giseiie W eegschaa I

A. Wanneer een RIJK woekeraar, spion of 

iets dergelijks in een Staatspensionnaat komt, is 

zijn eerste werk eene vraag in te dienen, om 

zijne maaltijden van huis of Van een hotel 
te doen komen, wat hem heel vriendelijk toe

gestaan wordt door het bestuur. U begrijpt 

dat er niets bij ontbreekt én wanneer voor 

die heeren iets afgegeven wordt, luidt het: 

«Ja, ja, ,we zullen er voor zorgen, het is een 

vivres de dehors ».'

B. Wanneer een ARM Vlaamsch idealist of 

een ongelukkig politiek werkman in ditzelfde 

gebouw treedt, is hij verplicht, daar hij geen 

geld bezit, en uit zuiver idealisme of uit nood 

handelde, het staatsrantsoen binnen te spelen. 

Zoo aan deze ongelukkige dour een trouw 

vriend, EEN PAKJE GESTUURD WORDT, 

niet wat versterkend voedsel of wat lekker

nijen, wordt bij het afgeven geantwoord : « Dat 

mogen we niet aanvaarden, het is geen vivres 

de dehors ». Arme stnmperds, omdat ge u niet 

rijk gewoekerd of gestolen hebt, word u deze 

kleine gunst geweigerd, en nochtans is deze 

kleine versterking soms DRINGEND NOODIG.

A, Wanneer een RIJKE woekeraar of spion 

in een Staatspensionnaat komt, is zijn eerste 

werk, door tusschenkomst van dikbetaalde ad- 

vokaten eene vraag in te dienen tot VOOR- 

LOOPIGE 1NVRIJHEIDSSTELLING, mits BORG

SOM. Na eenige weken wikken en wegen heeft 

men de waarde van M. den baron geschat en 

mits 60.000, 100.000 frank of meer, wordt deze 

nieuwe rijke VOORLOOPIG in vrijheid gesteld 

en 8 DAGEN NADIEN zit M. rustig eene cigaar 

te rooken in Amsterdam of Rotterdam. De vogel 

is gaan vliegen, dank zij de millioenen, en leeft 

er prinselijk van zijn woekergeld.

B. Wanneer een ARME werkman, die uit nood 

een weinig werkte voor de Duitschers om voor 

vrouw en kinderen den kost te verdienen, ofwel 

een ARM Vlaamsch idealist in een Staats

pensionnaat treedt, en persoonlijk eene vraag 

stuurt aan zijne rechters (want hij bezit geen 

geld om een advokaat te betalen) om voorloopig 

in vrijheid te gaan, om voor vrouw en kinderen 
te werken wordt er zelfs niet op geantwoord 

en als hij dan op het onderzoek aarzelend 

vraagt of hij niet terug zou kunnen bij zijn 

gezin, wordt hem toegesnauwd : “ Kunt ge 

borg storten en hoeveel ? „ Wanneer dan de 

arme stumperd, met tranen in de oogen ant

woordt : “ M. de Juge, ik heb geen geld „ dan 

klinkt het: « Dan is er niets aan te doen 1 » en 

de ongelukkige gaat zonder eenipe hoop terug

tusschen de dieven en de moordenaars.

Is het dan te verwonderen dat men van deze 
arme idealisten en werklieden hoort uitroepen ^

« Recht, recht, er is geen recht. Had ik het 

geweten, ik had mij rijk gestolen en gewoekerd, 

dan zou ik mijn recht koopen. Eerlijkheid zonder 

geld wordt vertrapt en gelasterd, oneerlijkheid 

met geld wordt gevleid en op de handen ge

dragen. Wee de farizeërs, als de maat over

loopt. Ik was 40 jaar een deftig en eerlijk man, 

zelfs in de armoede, maar zoo ik er uitkom, 

steel ik nie rijk lijk de anderen... uit vader

landsliefde ! »

Anderen smeeken dagelijks om toch tusschen 

de bandieten uit verwijderd te worden. Is het 

toch niet mogelijk dat de Minister van rechts

wezen al de POLITIEKE VEROORDEELDEN 

in een gebouw plaatst, hetzij in eene kazerne ' 

daartoe ingericht of elders, waar ze waarlijk 

als politieke gevangenen zouden behandeld 

worden en waar ze door gemeenschap de armen 

zouden kunnen laten genieten van den overvloed 

der rijken. Hoeveel lichter, zou de last om dragen 

zijn. Welk volksvertegenwoordiger werpt deze 

billijke vraag eens op ?

? ? ? De heer Minister van Oorlog heeft doen 

weten dat de MILITAIRE VEROORDEELDEN 

eene vraag mogen indienen tot strafvermindering 

of kwijtschelding. Maar zou de heer Minister 

niet reeds kunnen toestaan dat al de Militaire 

Veroordeelden voor militair of politiek misdrijf 

niets langer in de* Staatsgevangenissen lijden en 

naar eene boetkompagnie gestuurd vv̂ paje-w.. 

Weet de heer Minister dat er vet 

gehangenen xijnrdje met hrm kt ij g Sg ev ;f ii ge i a p

medegerekend, reeds meer dan 5 jaar opgesloten 

zitten, en volstrekt de opene lucht en b.eweging 

noodig hebben, wat ze zouden vinden in de 

boetkompagnieën.

D a t  n iemand verge te  Zondag of 
M aan d a g  n a a r  « C in e m a  Luxe » 
te  gaan,  w a n t  ’t  zal  de moeite  
w a a r d  zi jn.

Pap-Renteniers

Geen menschen hebben door den oorlog meer 

afgezien dan de kleine burgers, en onder de 

kleine burgers zijn er tegenwoordig geene die 

meer te beklagen zijn dan de pap-renteniers.

Wat een paprentenier is weet iedereen, er 

behoeft geen uitleg gegeven te worden ; en dat 

er onder de paprenteniers negen boeren zijn 

op tien, weet eenieder ook.

Om aan zijnen zoon of aan zijne dochter 

de gelegenheid te geven om te trouwen verlaat 

de boer veel te vroegtijdig zijne hofstede, en 

gaat in het intreden van de stad of de gemeente 

of dicht den bouwgroep, een klein huizeken 

bouwen.

Vóór den oorlog was de boerenstiel op verre 

na zoo winstgevend niet als nu. Dan lag het 

geld niet te scheppen zoo als het nu het geval 

is, en dan vergaarden onze boeren geen fortuinen 

met hunne akkers te beploegen jsn te bewerken. 

En wanneer de boer zijn hof verliet om de 

laatste jaren van zijn leven rustig onbekommerd 

over te brengen, dan beschikte hij doorgaans 

op eene som die ten hoogste op 10  tut 12 .000 
franken beliep. Met de intresten van dat geld 

en met den opbrengst van de eenige persen 

land die zijn huis omringden deed de brave 

man met zijn goede vrouw voort, stil, kalm, 

en armtierig levende, doch hoegenaamd niet 

verplicht de hulp of den bijstand van iemand 

in te roepen. Maar zijn de tijden nu veranderd ? 

Met angst en schrik ziet de paprentenier de

toekomst te gemoet, hij ziet voor hem het

zwart en akelig spook det hem bedreigt : den 

ondergang.

Zijne inkomsten zijn niet vermeerderd maar 

zijne uitgaven zijn vervijfdubbeld. Vroeger reeds 

kwam hij toe maar daar schoot niets over.

Nu is het alijd het zeldfe liedje: ik kom te

kort, ik moet alles afleveren wat ik bezit.

Hij leeft bijna uitsluitelijk met kernepap en 

aardappelen met de pel gekookt. Boter komt al 

lange in zijn huis niet meer, en welke smaak 

het vleesch he’eft is sedert jaren hem ontvlogen 

’s Avonds zoodra de duisternis aankomt, kruipt

meer’ 
ÜSSet te ver-

t ... - • , . -A. . >"KJ$ •
ï  üékpring te. weerstaan

sji .t$ d re in e n  éèïfpas bier 

verfeefüh. De pacht van zijn huis is verdubbeld, 
en hij zoekt en vraagt Informeert geheele dagen 

néar iemand aan wien hij, den helft van zijn 

huis dat nogthans niet te groot is voor hem. 

zoude kunnen afslaan.

En zoo sukkelt de arme paprentenier buizend 

malen ellendiger dan den armoedigsten onzer 

dischgenooten.

Is er wel een toestand beklagensweerdiger 

dan deze van den paprentenier?

■ppn is er wel iemand in staat dien droevigen 

««stand te verbeteren ?

Ée Vrouw op het Tooneel

/Waarschijnlijk bestaat r j in ons land geene 

liefhebberij die meer aanhangers telt dan de 

topneelliefhebberij. Iedere gemeente heeft ten 

mfcste ,ééne tooneelgilde, in veel plaatsen telt 

men er twee of drie. En ’t volk verzot op 

toeneel, komt met gansche drommen de ver

tolkingen bijwonen, volgt liet stuk, bespreekt 

hel stuk, beoordeelt de spelers, en weet zijne 

gel|ikwenschen uit te drukken aan de beste 

sp$ers, en moedigt de beginnelingen aan op 

dat? zij ook hun beste zouden doen om goede 

er te worden.

r wanneer men nagaat met. welke. 

«Rtleden men over eenige jaren te kampen had 

wanneer men bepeist welk eenen hoop tegen

kantingen men heeft moeten uit den weg 

ruimen, dan staat men verwondert en vestornd 

als men ziet hoe ’t nu gaat.

Zonder slag of stoot is men er in gelukt de 

vrouw op het tooneel te brengen. Dus ziet 

men nu in Iseghem, Meulebeke, Lendelede, 

Lauwe, Wevelghem, enz., dat zal men weldra 

overal zien. En ’t is maar recht en billijk. De 

vrouw is zoodanig het leven .ingewikkeld dat 

men zich moeilijk iets kan voorstellen dat plaats 

grijpt of eene vrouw speelt daar eene rol in, 

wil dat zeggen dat de tooneeschrijver in alle 

zijne stukken de vrouw moet inbrengen ? 

Geenszins.

Wie bekwaamheid heeft om tooneel te schrijven 

moet geen vrouwen op het tooneel doen ko

men die een losbandig, lichtzinnig leven hebben 

geen vrouwen die met hunnen wettelijken 

echtgenoot niet tevreden zijn en wier redenen 

tot echtscheiding geeft. Hij moet ons geen 

jonge meisjes ter bewondering geven die zich 

niet gedragen zoo ’t behoort en de speelbal 

zijn van alleman. Hij moet ons vrouwen voor 

stellen die zich deftig, eerlijk, christen edel 

gedragen, die alleen leven voor hunnen man 

en voor hunne kinderen die niet alleen het 

zoet en het lief van ’t huwelijk kunnen genieten, 

maar die macht hebben en sterkte om al het 

leed te verdragen en te overwinnen.

De tooneelschrijver stelle ons de jonge doch

ter voor, deftig, gehoorzaam aan vader en 

moe»ler zedelijk tot in het merg der beenderen, 

bekwaam tot alle grootsche en deftige opvat

tingen.

Zoo mag de vrouw op het tooneel verschijnen 

zoo kan zij deugd en goed doen, zoo kan zij 

tot nut en voordeel strekken van eenieder.

En als de tooneelschrijver zoo niet te werke 

gaat, dat de tooneelgilden zijn stuk laten lig

gen en zich de moeie niet doen zijn vuil werk 

op de planken te brengen.

O p  den buiten

Een der eerste gevolgen van de hooge dag- 

loonen in de nijverheid, is de ontvolking van 

den buiten. Aangetrokken door het lokaas van 

het geld. lijk de mug door het vlammeken van 

de kaars, trekken de landbouwwerklieden met 

heel hun gezin naarde steden en ze geven den 

brui om den veldarbeid die weinig betaald wordt 

in verhouding der daghuren in dé nijverheid.

Daaruit spruiten voor de landbouwers aller

moeilijkste toestanden voort. Ze staan voor eene 

taak die ze onmogelijk kunnen uitvoeren, tenzij

Aankondigingen 0.15 ir. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » »

Aanbevelingen 0.25 ir. » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmas bij 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen

m

laatste1* uitvindingen in

öiachienen, die gedeeltelijk voor

zien in de' schaarschte aan menschenhanden. 

Voor de kleine landbouwers is de toestand 

hachelijk, omdat hunne ontginningen niet be

langrijk genoeg zijn om allerhande machienen 

te benuttigen. Daarbij nog, zelfs als men over 

die tuigen beschikken kan, heeft men nog 

behoefte aan werkkrachten.

Het is een feit dat de landbouwer op onze 

dagen vóór alles op zijne eigen middelen moet 

bouwen en op de hulp zijner kinderen. Immers 

om de landbouwwerklieden op den buiten te 

kunnen houden, zou de landbouwer loonen 

moeten kunnen betalen in evenredigheid met 

die in de nijverheid, en ook zou hij den achturen

arbeidsdag moeten invoeren. Nu, geen van beiden 

is mogelijk. De verhooging der dagloonen zou 

de landbouwvoortbrengselen doen stijgen tot 

ongehoorde prijzen ; de zon die in den Zomer 

meer dan acht uren werkt, rijpt den oogst niet 

volgens de wenschen van de socialistische grillen.

Het eenig middel voor den landbouwer, groote 

of kleene, om den eigendom van zijne uitbating 

te behouden^ is zich te schikken naar de 

goddelijke wet: eene talrijke familie op te kwee

ken. Als de kinderen groot zijn, als ze in zich 

voeden de liefde tot Moeder-Aarde, dan zal er 

voorzien zijn in het gebrek, aan vreemde krachten. 

Dan ook zullen de landbouwers zich geene 

muizennesten meer in ’t hoofd moeten steken, 

want dan zijn de zorgen voor de toekomst 

gebannen. Op eigen krachten zal de landman 

kuiKMm - ̂ iemrwi ‘en in vrede zal-hij het geluk 

smaken dat hij zichzelf voorbereid heeft.

Zou ’t waar zijn 1
IK VREEZE ZEI DE MEEZE.

De « volksgazet » schrijft :
De heer Carton de Wiart, oud-minister van 

justicie, heeft aan den heer Delacroix, minister 

van finanties, een brief laten toekomen, die

luidt als volgt :

Waarde heer en collega, .

Toen ik minister van justicie was in Le

Havre, had ik verschillende auto’s. Een voor 

mij. Een voor mijn dochters. Een voor mijn 

keukenmeid.Een voor mijn vrienden en kennissen. 

Dat heeft aan den Staat, elk jaar, ongeveer

40 a 50.000 fr. gekost in benzine alléén.

Ik wil niet dat deze groote som, — in den 

huidigen toestand der Belgische Schatkist, — 

door mijn landgenooten wordt betaald, en om 

deze reden, waarvan U den moreelen ondergrond 

zult begrijpen, zend ik U een check van 150.000 fr. 

(honderd vijftig duizend frank).

Hoogachtend,

Carton (gezeid) de Wiart,

Als dat nieuws bevestigd wordt, zullen we 

onze lezers verwittigen.

Als Carton zoo iets doet is hij een eerlijk 

man, en we hopen dat Eedje Anseele dan zijn 

voorbeeld zal volgen en ook zijn automobielen 

zal betalen.

De gewezen Keizer
Zooals wij in ons laatst verschenen nummer 

deden voorzien, heeft Holland aan den Volke

renbond geantwoord dat het den gewezen Keizer 

niet ging uitleveren.

De gedecoreerde Steden

De gazetten van Donderdag morgend geven 

ellenlange verslagen over het decoreeren van 

Veurne, Nieuwpoort, Dixmude en Yper M. Poin

caré en zijn gevolg en Koning Albert met zijn 

gevolg waren gekomen en zij hebben deze vier 

steden gedecoreerd met het fransch oorlogskruis. 

De burgemeester van elk dezer steden verwel- 

koomde de hooge bezoekers en deed eene 

aanspraak. Poincaré antwoordde en op een zijden 

kussen waarop het wapen der stad was gebro- 

deerd, hechtte hij het oorlogskruis.

Duizenden peronen waren van alle kanten 

naar deze plechtigheid gekomen, doch er was 

niets te zien.

Alle soorten van WIJNEN zijn voortdurend te bekomen bij LEON VERDUYN, Iseghem.



ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
Zondag 22  Oest 1915.

De duitsche gazetten geven zeker nieuws 

dat zeer wel door onze bevolking zoude 

verdienen gekend te zijn :
— « De Belgische Regeering, schrijven zij 

heeft aan de Hollandsche Regeering gevraagd 

het duitsche bestier te willen herinneren dat 

de oorlogswetten in de Conventie van den 

Haag vastgesteld, uitdrukkelijk verbieden Bel

gische arbeiders voor vijandelijke krijgswerken 

te gebruiken ».
En verder, om te toonen dat hier alles 

rustig is en kalm, en dat de Belgische gazetten 

maar zeer weinig bekommerd ziji^ in den 

oorlog, worden eenige staaltjes aahgehaald 

van hetgeen onze nieuwsbladen schrijven ;
— Een kind is te Steenockerzeel in eenen 

put verdronken. In de Brabantstraat te Brussel 

is er brand uitgeborsten die door toegesnelde 

pompiers in min dan twintig minuten worut 

gebluscht. Bij boer Beuleinaris te Iseghem is 

een kalf met twee koppen ter wereld ge

komen, enz.
—O—

Ran... plan... Ran plan plan !...

“ — W at is er nu gaande? „ vragen de 

menschen zich af, wanneer zij in den namiddag 

een trommel eene processie marscli hooren 

slaan.
Maar wat staan zij verwondert te zien, 

wanneer inderdaad door de bijzonderste straten 

van stad een processiestoet voorbijtrekt, t Is 

wel geen echte processie, maar ’t is een wel 

gelukt namaaksel.
Dozijnen en dozijnen jongens en meisjes, in 

veel kleurige kleeding, in tragen stap en 

deftige houding, stapten traagzaam voor

waarts, en wekken niet alleenlijk de teeder- 

volle nieuwsgierigheid op van brave moeders, 

maar ook van de gansche bevolking.

—o—

Daar ik van de vrouw eenige centen krijg, 

waag ik mij ook eens op staminé Het doet 

mij deugt, en ’t is een echte verstrooiing in 

dezen verdrietigen tijd
Van den oorlog wordt er geen woord 

gesproken, men is dat moede geworden. 

Nieuws over den oorlog wordt er niet in 

’t minste verteld, men weet immers door 

langdurige ondervinding dat men ons nooit 
anders wijs maakt dan leugens en verzinsels.

Maar de graankwestie wordt druk besproken. 

Boeren die daar in den hoek een dichte groep 

uitmaken, zijn zeer verontweerdigd. — “ Men 

zal ons nog plat ruineren! zeggen zij Voor 

slecht meel dat uit Amerika hier toekomt, 

moeten wij meer dan 50 fr. betalen. En voor 

onze goede, gezonde tarwe, wordt ons 36 fr, 

toegesmeten. Men kan ons geheel de keel 

afsnijden! »
En in den anderen hoek, waar eenige 

werklieden samen zitten, hoor ik ook bittere 

klachten — “ Men zal ons van honger doen 

sterven! zeggen zij. Geen werk, geen winning, 

en alles moeten wij dubbel duur betalen. De 

t-arwe #rerd hier nooit hooger dan 22  frank 

verkocht, en nu moeten w ij 36 fr. geven. En 

de boeren hebben dit jaar geen kosten gehad 

van vetten of mestoffen. Dat men het al aan 

den boer geve! W at scheelt hun het werk

volk, als de boer maar rijke wordt! » 

Maandag 23  Oest 1915.

Pasporten woorden geweigerd aan alle per

sonen die met welkdanige rijtuigen naar 

Kortrijk willen gaan.

Groenseliers, die hun pasport sedert zater

dag in handen hadden, en heden zeer vroeg 

naar Kortrijk vertrekken worden in Lendelede 

tegen gehouden en terug gezonden.

W at mag daar de oorzaak van zijn F

’t Moet niet lang duren om iets te verzinnen.

De duitschers, zeggen de eenen, zijn in 

Komen door de Franschen verslegen, en zij 

trekken met hunne legers door Kortrijk 

achteruit.
Veel duitsche soldaten, zeggen de anderen, 

zijn hun leger ontvlucht, en houden hun in 

Kortrijk verdoken.

Iedereen mag dat gelooven of niet gelooven, 

Die gezegsels maken geen punten uit van ons 

geloove,
—o—

Sedert verschillige dagen schijnt het geschut 

rond Yper volkomen gestaakt. Van dien kant 

hooren wij niets meer.

Maar heden, gisteren er. eergisteren, hooren 

wij van tijd tot tijd, doffe, ?ware slagen die 

schijnen uit het Noorden te komen. Volgens 

het algemeen gevoelen wordt er thans hevig 

op zee geschoten.
—O—

Aan de vaart, juist over de fabriek van 

den Heer Van Wtberghe, hebben de duitschers 

eene herberg gebouwd. Daar zijn zij nu zelf 

meester en baas. ’t Zal een zeer gevoelig 

verlies zijn voor de herbergen der loskaai.

Daar immers was het bij voorkeur de

(verboden nadruk) —  42e vervolg

toevlucht der « chauffeurs » en die kosten 

nog al een pintje pakken.

—O—

De Brievenbus van ons Postbureel, die 

sedert lange maanden van geen tel en van 

geen nut meer was, is weder in dienst. Voor 

onze bevolking, helaas! nog niet, maar wel 

en alleenlijk voor de duitsche soldaten.

Bj-ven de brievenbus staat in groote zwarte, 

letters : « Feld-Post ».

Dinsdag 2 4  Oest 1915.

Om 10  ure in den voormiddag, wordt met 

groote plechtigheid, een kapitein begraven. 

Hij werd over veertien dagen gekwetst, tijdig' 
den aanval der Engelschen cp hèt Ho«*

Aan de gevolgen zijner wonde w a s ^ j l i i1; 

het Paters klooster overleden- 
—o—

lk kom een mijner kennissen, lid van der, 

gemeenteraad, tegen en ik spreek hem aai;

met deze woorden :

— « Hoe gaat het op ons stadhuis? »

— « Ik weet hoegenaamd van niets! » krijg 

ik onmiddelijk voor antwoord.

— “ Hoe? Gij weet van niets? »

« W ij weten geen enkel woord van alles 

wat er gebeurd of omgaat! »

— o Maar de gemeenteraad vergadert zeker 

thans meer dan in vredestijden?»

— “■ Gij zult gaan hooren, zegt mij het 

gemeenteraadslid.

Sedert de oorlog begonnen is, zijn de leden 

van den gemeenteraad tweemalen samen 

gekomen. Of'die bijeenkomsten wettig waren, 

blijft grootelijks te betwijfelen. W ij werden 

in den morgend verwittigd om ’s namiddags , 

te zetelen. Een lQt dat ’s morgends vroeg 

voor zijne handelszaken de stad verlaten had, 

kost niet verwittigd worden.

Nu, kortom, sedert meer dan tien maanden 

is ons gemeentebestuur niet éénmaal samen 

gekomen ».

— « En gij zijt bij<?evolge op de hoogte niet 

van hetgeen hier gedaan wordt? »

— “ W ij weten er den eersten letter niet 

van! » Al zoo, er bestaat een « Voedingskomi- 

teit ». Dat ben ik te wete gekomen door 

briefkes bij de broodkaart gevoegd. Maar u 

zeggen wie van dat komiteit depl.maakjg .js 

mij volstrekt onmogelijk. Wie daar 'voorzitter 

of schrijver van is weet ik niet.

Men geeft onderstand op het stadhuis aan 

werkloozen, Hoe hoog die som beloopt, weet 

ik niet. Hebben de werklieden genoeg of niet 

genoeg, daar over wordt ons nooit, geen woord 

gezeid.

— « Er zijn nogthans veel dingen die door 

de bevolking beknibbeld worden, en waaraan 

men wenscht veranderingen te zien komen. 

Gij hebt nogthans de gelegenheid de gemeen

teraad te doen bijeenkomen, mits eene aan

vraag, door eenige leden onderteekend, naar 

het Schepencollege te sturen ».

— “ Ja. zoo is het. Maar wij gaan dat niet 

doen De bürgemeester weet dat er een 

gemeenteraad bestaat, hij toont dat hij de 

gemeenteraadsleden kan missen en dat hij nu 

den alleenheerscher kan spelen. Hij vaagt, 

wij vagen weder. Van alles wat hij doet, 

mag hij de eer hebben, en ook de verant

woordelijkheid. Er zal wel ooit een dag komen, 

waarop rekening zal gevraagd worden ».
—o—

De gazetten maken ons bekend dat de 

zware kanonslagen die wij gedurende de 

laatste dagen in de verre vernte hoorden, 

door de engelsche zeeschepen werden gelost 

bij het beschieten van Zeebrugge.

Woensdag 25  Oest 1915.

De doktors van stad hebben nu de boter 

opgeëten! Ziekenen kranken, stokoude men

schen, kleine dutsen in de vviege liggende, 

die sedert eenigen tijd hunne teedër ■ en 

tengere magen met wit brood mochten voeden 

eri spijzen, zijn thans dat goed, gezond, 

aangenaam en lekker brood ontnomen. En de 

schuld daarvan is aan niemand anders te 

wijten dan aan onze geneesheeren.

Zij gaven briefkens om bloem te halen aan 

Jan en alleman. In plaats van een scherp 

toezicht te houden, van de. personen nauw

keurig en grondig te onderzoeken, van alles 

zorgvuldig te wikken en te wegen, en dan 

een gewetensvol besluit te nemen, gaven zij 

maar onmiddelijk aan al wie het vroeg, of 

aan al wie zich aanbood, eenen bon voor 

bloem.
Hoeveel duizenden zieke magen onze genees

heeren hebben ontdekt is aan God alleen 

bekend!

Dat maakt nu dat er aan niemand geene 

bloem meer gegeven wordt.

Aan niemand ! ?.., Aan niemand ? !

o *

W ij hebben vroeger reeds gesproken van 

het slecht brood dat wij bekwamen. Er is 

alleszins eene groote verbetering vast te stellen.

Het bruin brood dat w'ij heden krijgen is van 

zeer goede hoedanigheid. Zoo men altijd zulk 

brood kon te eten krijgen, men zoude het 

verdwijnen der bloem maar zeer weinig 

betreuren
—o—

De groote fabriek van den Heer Aimé 

Dupont-Bourgeois gaat tot garage of bergplaats 

van automobielen ingericht worden. Heden 
begint men het af breken van allerlei werk

tuigen en mekanieken om de ruime zalen 
gansch beschikbaar en gebruikbaar te maken.

Donderdag 26  Oest 1915.

Gisteren, in den voormiddag, werd een 

jongeling tusschen twee wachten, van de 

Nijverheidsschool naar de kommandantur ge

leid. De jongeling stapte moeilijk vooruit, hij 

leunde op eenen stuk, en hij scheen te lijden

W ij vernamen weldra wiet) die jongeling 

was. ’t Is een genaamde Druppels, aan Claer- 

Louts hof wonende Belgische soldaat, die na 

den val van Antwerpen naar onze streek was 
overgekomen, en die zich gedurende tien 

maanden, nu hier en daar, had weggesteken 

en verborgen.

Maar nu, was hij in de handen der duit

schers gevallen en gevangen génomen.

Vrijdag 27  Oest 1915.

Soldaten en officieren, die gisteren avond 

rond 10  1 / 2  ure nog op straat waren, dachten 

iets pp den kerktoren te hebben ontwaard. 

Het scheen hun toe dat een persoon do r de 

klokgaten lichtseinen gaf. •

In enkele stonden werd alarm gegeven en 

alle onze landstormers kwamen toegeloopen, 

en aanstonds moesten zij de St Hiloniuskerk 

omsingelen.

De koster werd dadelijk ontboden. De kerk

deur werd geopend en het overgroot gebouw 

werd volkomen onderzocht. Men klom tot in 

het hoogste van den toren, men klauterde 

op de daken, men doorsnisterde alle hpeken 

en kanten, doch men vond niets, hoegenaamd 

niets. Dezen morgen ten 4 1/2 ure, mochten 

de landstormers naar hun bed terugkeeren. 

—o—

Vele inwoners houden staan dat gedurende 

den laatstleden nacht, een bestuurbare luchtbal 

boven onze stad gevlogen heeft.

Zaterdag 28  Oest 1915.

Onze wfckélijksche markt, die wel is Waar 

nooit bijzonder veel volk aanlokte, ligt nu 

steendood Er komt om z o te zeggen bijna 
niemand meer.

— O—

De genaamde Fossez, voerman, alhier in de 

Wijngaardstraat wonende, was na den val 

van Antwerpen het Belgisch leger ontvlucht.

Het was de duitschers bekend dat hij op 

deze streken nestelde, maar de huiszoekingen 

welke zij herhaalde malen in de wijngaard

straat deden, bleven altijd zonder gevolg.

En nochthans toonde Fossez hem menig- 

malen zeer stout Hij I iwam ongeneerd de 

stad in, ging alhier, reed aldaar, en scheen 

met het gevaar dat hem gedurig bedreigde 
te spotten en te lachen.

Maar gisteren, Meulebeke met muil en 

wagen doorrijdende, werd Fossez door de 

duitschers vastgenomen, en in het gevang 
opgesloten.

Zondag 29  Oest 1915.

Het geschut in den Westen, dat in de laatste 

dagen zich maar zeer weinig liet hooren, 

heeft gisteren hernomen, en de kanonnen 

donderden met groot geweld gedurende den 

ganschen dag, en tot laat in den nacht, 

’s Avonds om 9 ure, hoorde men zeer duidelijk 

het geschot der mitrailleuzen.

—o—

Sedert eenige weken leuren twee mannen 

met kar en peerd in alle gemeenten en w'ijken 

rond, en bieden palmiers te koop, uit de 

kweekerijen van Deleersnjder aan “ Het 

Stroomken » voortskomende. Onder het geleide 

van eenen gendarm worden de twee mannen 

naar hier overgebracht. Hun pasport was in 

regel niet.

Maandag 30  Oest 1915.

Van de verschillige personen die één en 

zelfde huisgezin uitmaken, mag er zich één, 

en zulks eenmaal te weke aanbieden om een 

pasport voor Kortrijk te bekomen.

—o—

Zij had toch zooveel geleden!

Over meer reeds dan elf maanden had haar 

man haar verlaten om ten strijde te trekken, 

en daar op het Baertshof, was zij in haar 

huizeken gebleven, met vier kleine schapen 

van kinders.

Den langen winter had zij in droefheid en 

ellende doorstaan, de eerste zomermaanden 

in armoede en verdriet overgebracht.

En moe van slaven en wroeten, geknakt 

door honger en ontbeeringen was de arme 

vrouw ziek gevallen en zij sloeg den weg in 

naar het hospitaal.

(Wordt voortgezet.)

Gevaarten en Avonturen
Vier en twintigste Vervols — Verboden Nadruk

Le M i r o i r
Vervolgens werden de gevangene der deide 

reeks uigelaten.

Hier zag ik maar al te wel dat d,e « Bril » 

ditmaal waarheid gesproken had. Achtereen

volgens bekende ik vijf Iseghemnaren.

Het eenig teeken dat ik hen kon doen was 

zwijgen.

Depoorler zat vandaag in het tweede perk 

en ’k liet niet na hem van alles in te lichten 

en verder t,e ondervragen.

Angstig bracht ik verder den dag door. De 

eene of andere kón zich wel eens misspreken 

of missproken hebben en daardoor mijne 

verklaringen tegenspreken.

’s Auderdaags' werd ik voor de vierde maal 

op het onderzoek geroepen. En voor de vierde 

maal loochende ik alle schuldigheid in zake 

spionage op de vragen of ik Vandewalle en 

Loontjes kende antwoordde ik natuurlijk ja; 

maar dat ik gansch onwetend was aan hunne 

werking en ik overtuigd was dat ze zulk 

gevaarlijk spel niet hadden aangedurfd.

Daarop werd mijn beschuldigingsakt opge

maakt. De geheimen herhaalden mijne ver

klaringen waarop ik in te stemmen, soms 

ook te veranderen of bij te voegen had. Ze 

zonden mij dan eindelijk terug naar mijne cel.

Nu had ik geen ander gedacht dan dat ze 

mij zouden met rust gelaten hebhen en ’k ver

wachte mijne v)?roordeeling in de eersttwiagen. 

Drie dagen nadien was ik reeds tê*rug- 

opgeroepen naar het bureel der secrets.

Aan de deur gekomen der cel waar de 

onderzoeksrechter zetelde werd ik de handen 

op den rug met het aanzicht tegen den muur 

geplaatst. Daarbij verbood de onderofficier 

die mij tot hier vergezeld had geen enkele 

beweging te maken.

Na eenige oogenb'ikken in die houding 

gestaan te hebben komt. een gevangenbewaker 

mij bevelen in het gangsken te gaan dat 

uitgeeft op den koer. De ijzeren poort was 

gesloten.

Ik sta reeds een gansch einde te wachten 

als al met eens de deur wordt geopend en 

’k voldeed mijne nieuwsgierigheid

Een man van rond de 50 jaar kwam weenend 

uit' bet bureel. Wat mocht daar van de oor

zaak zijn. Zou het misschien een ter dood 

veroordeelde zijn of...?

Ik hoorde algauw waar de boog gespannen * 

was toen de « Bril „ mij binnen riep.

Gansch opgewonden sprak hij mij aan met 

groote dreigende gebaren : voor de laatste 

maal, zult ge mij de waarheid verklaren of 

ik zal u ook eens gymnastiek leeren zooals 

dien ouden. Hierdoor verstond ik w'aarom 

den man weende.

Menschen slaan, en dan nog zonder verweer/ 

scheen mij iets lafheriig. De « Bril » was dus 

een lafhertige. Met- zulke onment>chen is er 

ook maar één middel en ’t is zich kloek en 

stout te stellen tegenover hen.

Dit gedacht versterkte mij en ’k ant woordde 

den lafhertigaard in beleefde termen, en zegde: 

Ik had nooit durven denken dat er een mensch 

bestond die zich kon vergrijpen aan zulk een 

vernederend werk, iemand te pijnigen die 

zonder verweer staat, en dat dan nog zonder 

recht of reden.

Mijne woorden hadden uitwerksel want van 

zoohaast ik opgehouden had te spreken veran

derde de duitsch van toon. Hij verzocht mij 

vriendelijk plaats te willen nemen op een 

stoel voor de tafel en sprak mij beleefd aan.

Voor de allerlaatste maal vraag ik U de 

waarheid te willen zeggen. Wij weten reeds 

alles.

Ik heb nooit anders gesproken dan de waar

heid en kan mij dus ónmogelijk zeljj. beschul

digen van iets waarvan ik niet weet.

Gij wist dat Depoorter zich bezig hield 

met bespieding! Hij heeft het ons gezegd.
— Neen!
— Houd gij het staande!
— Ja!
— Dan zal ik Depoorter hier doen brengen 

en zijne woorden doen herhalen!

— Gelijk ge wilt!

Op hetzelfde oogenblik komt de kommissaris 

binnen met Depoorter.

Niettegenstaande de “ Bril » mij verbood om 

te kijken draaide ik toch het hoofd, ’k Deed 

alsof het eerste maal was dat ik Depoorter 

terugzag en ’k zie hem : dag Robert. Terzel 
vertijd staarde ik hem in de oogen en knikte 

lichtelijk, neen.

Depoorter zag er benauwd uit en ’t was 

met on vasten tert dat hij zich achter mij 

kwam plaatsen op bevel van den commissaris. 

Deze laatste nam dan ook plaats aan de tafel 

en begon zelf te ondervragen.

— Depoorter, weet ren hij noemde mijn naam, 

beroep en woonplaats) dat gij u met bespie

ding bezig hield en dat gij in uw beider 

vlucht inlichtingen bij u had.

(Wordt voortgezet.)



daarom  de Amerikanen aarzelen 
Europa te steunen.

Men heeft reeds gezegd dat er bij de Ame

rikaansche financiewereld eene zekere lauwheid 

eene zekere aarzeling te bestatigen is voor 

wat aangaat de kwestie der geldelijke onder

steuning van Europa.
En de redens hiervan, zal men vragen ? 

Welnu, die werden opgegeven door M. Alfred

O. Bedfort, voorzitter van het uitvoerend.komiteit 

der internationale Konferentie van Atlanltic City 

Aan de europeesche economische afgevaardigingen 

zegde hij : « Amerika is bereid Europa geldelijk 

te steunen op voorwaarde dat het ingelicht zij 

over de gevaren die de maatschappelijke orde 

en de bestendigheid in de verschillende landen 

bedreigen. Is alle bolsjewistich of socialistisch 

gevaar verdwenen ? Bestaat er gevaar voor de 

verbeurdverklaring der private goederen ? Mis

kenning der rechten van de eigenaars of der 
beheerders van private zaken of niet naleving 

der wetten ? De zaken hangen af van de 

bestendigheid der regeeringen. »
Het gevaar dat de Amerikanen doet aarzelen 

komt nu ongelukkiglijk te blijken door de huidige 

beroeringen, door de opeenvolgende werkkon- 
flikten en door de staking in de openbare diensten.

Oproep aan alle M iddenstanders 
oan Iseghem en Omliggende

Vergadering van 25 /anuari 1920 tot Iseghem

De voorzitter opent de vergadering en geeft 

het woord aan M. Josnph Seynave, afgevaar

digde voor West Vlaanderen van het National 

Verbond der Middenstanders.
M. Joseph'Seynaeve stelt den heer Berckmans. 

vqorzitter van den Nationalen Middenstandsbond 

tot Antwerpen, aan de vergadering voor. Heden, 

zegt hij, slaat de klok voor de Middenstanders. 

Het is nu een strijd op leven of dood. De 

heer Berckmans zal U het programma der 

Middenstanders uiteen doen en U Onzen strijd 

afschetsen zooals hij het tot hiertoe in Iseghem 

nog nooit afgeschetst wierd.

Daarna kwam M. Berckmans van Antwerpen 

aan het woord. In eene kernachtige en gloedvolle 

rede meermaals door luidruchtig handgeklap 

onderbroken doet ons de gevierde spreker den 

harden strijd der burgerij die vecht voor haar 

bestaan, en voor hare vrijheid, uiteen.

De redenaar begint met hulde te brengen 

aan de talrijke aanwezigen en in het bijzonder 

«an de opgekomene damen. Vandaag is hij 

naar Vlaanderen gekomen om er het woord 

van den Middenstand te laten hooren : Eerst 

in Brugge, nu in Iseghem. Welhaast zal hij 

de kusten doen, daarna het gansche land.

Na deze korte inleiding handelt de spreker 

over de huishuurwet en doet al ’t onrechtveerdige' 

dezer wet uitschijnen. Alleen de kleine eigenaars 

de kleine bezitters worde i getroffen. De groote 

kapitalisten die renten op huizen bezitten schieten 

vrij. Niet alleenlijk hebben zij het recht de 

volledige opbrengst van hun verschoten geld te 

eisschen. maar mogen zelfs nog de intresten 

van die intresten doen betalen.
Over de belastingen, zegt spreker, dat de 

Middenstand, die naar het gezegde van M. 

Vandervelde zelve « gedurende den oorlog de 
zwaarste offers gebracht heeft » dat die Midden

stand, nu verplicht wordt de achtergestelde 

lasten tot den laatsten cent te betalen. Zelfs 

voor de ongelukkigen der verwoeste streken 

bestaat er hun geene genade.

Vervolgens waarschuwt spreker de kleine 

burgers herbergiers overdeschrikkelijke gevolgen 

van de nieuwe alcohol wet. Er gaat geene 

week voorbij of te Antwerpen worden herbergen 

gesloten. Gelijk welke gendarm, agent, of accisien 

die, al ware het maar een druppel genever in 

uwe herberg ontdekt kan deze doen sluiten. 

Alzoo worden tegenwoordig honderden burgers 

gebroodroofd zelfde waarschuwing voor de 

winkeliers die verplicht worden maximum prijzen 

te onderhouden en dezelfde in hunne winkels 

aan te plakken. Er wordt op hun jacht gemaakt 

en bij eene overtreding worden zij voor de 
rechtbank gesleurd en bestraft. Terwijl alzoo 

wekelijks in de gazetten de namen van die 

zoogezeide woekeraars verschijnen, word in 

andere kringen alles toegelaten, en beleven wij 

echte schandalen, zooals nu laatst nog het 

kolenschandaal, bewijs dat de woekeraars niet 

onder de kleinen maar onder de grooten te

zoeken zijn.
Nu gaat spreker over den politieken toestand.

Hij wijst erop hoe de burgerij, door de poli

tieke mannen voor den aap gehouden wordt. 

In tijd Van kiezing beloften, daden dat niet. 

De kiezing eens voorbij en de burgerij wordt 

vergeten. Erger nog de Middenstanders worden 

uitgegeven voor breekspelers en ordestoorders 

dan alswanneer zij vechten voor hun bestaan : 

« to be or not to be » om te zijn of niet te zijn.

En nochtans is de middenstand geroepen om 

een grootsch werk te verwezentlijken. Een werk 

dat velen onder U misschien als vermetel zal 

toeschijnen en nochtans niet vermetel is. Deze 

taak is het vormen van eene eenige groote 

economische partij.

Dan doet spreker de kracht uitschijnen der 

socialistische partij, vooral in de groote centers. 

Gij leest nog wel eens in liberale of in katho

lieke gazetten over liberale of katholieke werk- 

liedensyndikaten. Gelooft daar niets van. De 

werklieden zijn socialist en in Antwerpen ziet 

men niet zelden stoeten de straten doorkruisen 

van 50 tot 60 duizend mannen, gesyndikeerde 

werklieden. Als de andere politieke partijen 

liberalen en katholieken zich niet samen her

vormen tot eene eenige groote partij zonder 

politieke kleur, dan vallen bij eene aanstaande 

kiezing de gemeentehuizen van alle onze groote 

steden in de handen der socialisten.

Het is dus hoog tijd dat de kleurpolitiek 
verdwijne. Moeten wij middenstanders de kleur

politiek blijven toegeven dan worden wij vroeg 

of laat weggecijferd. Alle neringen worden onder- 

mijnd, niet op eenen dag zullen wij verdwijnen, 

maar geleidelijk, omdat wij zullen zien als er 

nevens ons een slachtoffer valt, integendeel er 

blij om zijn omdat een concurent verdwijnt, 

zonder naar de oorzaak te zoeken die ook de 

onze is. Het is de plicht der Middenstanders 

zich te vereenigen, niet voor mandaten te ver

overen, dit is een onoo/el argument. Niet om 

postjes na te jagen. Of- moeten de politieke 

partijen de monopool dier plaatsen hebben 1 I ! 
Vroeger wierden zelfde verwijtselen de werk

lieden toegeslingerd, niettemin hebben de werk

lieden zich vrij gevochten. Nu maakt men die 

zelfde propaganda tegen ons. Nu dat alles 

hand in hand zou moeten werken en strijden, 

stichten diezelfde heeren bonden tegen ons. 

Onpartijdige bonden mogen niet bestaan ! Ver

deeldheid ! liberaal of katholiek 1 malkaar haten 

dit mag voor de burgerij bestaan. De Middenstand 

die gedurende den oorlog zooveel geleden 

heeft, mag nu ook niet toegeven aan kleine 

verdrukkingen. Gelijk de werkman moet hij 

zich vrij vechten. Verdrukkingen mag de Mid

denstand niet meer dulden. Een voor allen, 

allen voor een !

Tegenover de macht der syndikaten zijn er 

lieden die met minachting op onze beweging 

nederzien. Ik beken openhertig dat die macht 

mij jaloersch maakt, maar waarom zouden wij 

niet kunnen wat de werklieden tot stand ge

bracht hebben. Zijn wij Midderstanders, als 

wij allen vereenigd hand in hand gaan niet 

even sterk als zij en kunnen wij dezelfde 

daden ook niet verwezentlijken.

Alvorens te eindigen wijst spreker nog op 

de plichten der Middenstanders. Ik doe een 

beroep, zegt hij, opdat allen hunne plichten 

zouden begrijpen. Van heden af moet gij U 

laten inschrijven in den bond der Midden

standers, niet alleen lid van dien bond worden 

maar werkzaam lid. Geen rechten zonder plich

ten. Den bond moet gij ook geldelijk onder

steunen. Wij moeten spruiten uit eigene krachten. 

Ziet de werklieden. 80 duizend gesyndikeerde 

werklieden leggen tot Antwerpen wekelijks 

5 franken uit dit is 400,000 franken per week. 

Het geld is het wapen, het is de munitie, 

zonder deze wordt het korps overrompeld. Geeft 

het middel, dan strijden wij met gelijke wapens 

en dan is de zegepraal voor ons.

De heer Berckmans eindigt zijne voordracht 

met eenen pproep te doen aan de landbouwers. 

Hunne plaats is in -de rangen der onpartijdige 

middenstanders. Moeste de Middenstand ver

dwijnen, dan sleept hij noodzakelijk de land

bouwers mede in zijnen val.

Daverende toejuichingen begroeten het einde 

van deze schoone voordracht die’ op alle aan

wezigen eenen overgrooten indruk miek,

N U T  EN V E R M A A K
Verschil van tijden. — Men vroeg aan een jood wat hij 

dacht van de hedendaagsche profeten. Mijn hemel, was 

het antwoord, wat verschillen de tijden! Saul zocht ezels 

en vond profeten, wij zoeken profeten en vinden ezels.

—o—
De Postzegels zijn niet zooals velen denken eene vinding 

van onze tijden Reeds vóór 250 jaren waren zij te Parijs 

in zwang, zooals blijkt uit een postreglement van het jaar 

1653, waarin gezegd wordt dat brieven met het opschrift 

(port payé) of port betaald, zonder onkosten van het eene 

gedeelte der stad naar een ander moeten omgebracht 

worden.

—o—
Den ouderdom der dieren. — De beer, de hond en de 

wolf worden zelden twintig jaar, de vos niet over de 

zestien jaar oud. Eekhoorntjes, hazen en konijntjes berei

ken een ouderdom van 7 tot 8 jaren. Varkens, koeien, 

peerden hebben een gemiddelden leeftijd van 20 tot 30 

jaren, intusschen brengen het de laatsten soms tot 40 jaar. 

Van leeuwen bestaan voorbeelden van 70 jaar. Een zeer 

hooge ouderdom bereiken de arenden, zwanen, schild

padden, olifanten en walvisschen, omtrent de laatsten 

vermoedt men dat er zelfs zijn, die 1000 jaren oud 

worden.

—o—
Het rooken van tabak stamt af van de wilden van 

Amerika en was in Eurapa vóór de ontdekking van het 

nieuwe werelddeel in het jaar 1492 geheel onbekend. De 

spaansche monnik Peter Roman Panc, een reisgezel van 

den beroemden Columbus, verhaalde bij zijnen terugkeer 

in Europa in 1496, dat de wilden op het eiland Domingo 

in dè provincie Tabaca opgerolde bladeren van de 

tabaksplant in den mond namen, aanstaken en zoo, om 

hun gelaat te beveiligen tegen de pijnlijke steken der 

lustige vliegen, TABACCO, dat wil zeggen rook maken. 

Van hetgene nu de Spanjaarden bij de Amerikaansche 

wilden hadden gezien, maakten zij in ’t eerste slechts ge

bruik om zich eveneens tegen deze kleine diertjes te 

beveiligen, maar weldra begonnen zij ook op wandelingen 

en reizen voor tijdverdrijf te rooken. Daar het leger van 

Karei V dat in Frankrijk, Italië, de Nederlanden en in 

Duitschland kampeerde, werd langzamerhand het rooken 

overal bekend ; maar inzonderheid in ons land met voor

liefde in praktijk gebracht; maar toen in het jaar 1560 

Jean Nicot als fransch gezant zich aan het hof van Spanje 

bsvond, verschafte deze zich, in de plaats van de tot 

dusver in Europa ingevoerde Amerikaansche tabaksbladeren 

zaden, die hij in Spanje, Portugal en Frankrijk plantte, 

en welke hem een voordeelig produkt opleverden. Ter 

eere zijner ieverige bemoeiing, om den tabac in Europa 

over te planten, kreeg de alhier uit Amerikaansche zaden 

gekweekte plant in den botanie den naam van Nicotiaan; 

deze kwam nu in Spanje in gebruik; eerst rookte men 

hem, later gebruikte men hem om te snuiven en om te 

pruimen.

STADSNIEUWS

Ingezonden.

. Wij ontvangen van eene brave huismoeder den volgenden 
rief, dien wij met veel genoegen overdrukken.

M i jn h e e r , d e  ( ja z e t t e -U it o e v e r ,

!
lk lees alle week “ Ons Iseghem „ van den eersten letter 
>t den laatsten. Maar nooit heb ik er iets ingevonden dat 
lij meer deugd deed, meer blijdschap yérschafte, dan de 
jding die ik verleden Zaterdag er in gelezen heb, dat 
ien ging BALS inrichten in de Congregatie. Mocht het 
waar zijn 1 O mocht het toch waar zijn !

Peis ne keer. Mijnheer de Gaze)te-Uitgever, hoe ik hier 
gescheuteld zit. Ik zit in mijn huis met eenen heelen 
hoop jonge dochters, die .trouwens tijd zijn, die geern 
zouden trouwen, die hankeren achteren ne man, en die 
geen krijgen. En dat is mij een leven. Moet dat blijven 
duren ik worde stoppezot I Ik heb lange reeds mij onder
worpen aan al de begeérten mijner dochters. Ik heb ze 
kleederen aangekocht die hoe langer hoe schooner en hoe 
kostelijker worden. Binst den oorlog konden zij nergens 
gaan, en feesten konden zij niet bijwonen, daar wierden 
geene gegeven. Op mijnen raad gingen zij twee malen 
daags naar de Paters om daar eenen man te vinden. 
Maar ’t was al boter aan de galge. Het zijn mij alzoo de 
jonkheden die daar komen, zeggen zij. Vijf en twintig 
jaar en nog meer hebben zij met een meiske geloopen 
en gevreid, zij hebben het dan laten zitten, en zij zijn 
nu nog juiste goed om in het oud ijzer te liggen. Ge 
ziet daar geen andere I

Ik trek er mede naar al de tooneelvertooningen, naar 
al de cinema vertooningen. Maar dat is ook hunne wik
kel niet. Zij moeten daar stil en beweegloos zitten ernstig, 
gelijk een standbeeld, zij mogen niet eens luide lachen 
of zij worden aanzien als slecht opgebracht, en alzoo is 
het altijd iets.

Maar bals, dat moeten zij hebben. Eene vliegende kraai, 
vangt meer dan eene zittende. Dat zeggen zij.

In een kwartier tijds zijn wij bij Pierre of Paul, bij 
Louis en wij hebben algauw een gevonden die ons aan
staat.

Gij ziet, Heer Gazette-Uitgever, dat ik zeer gegronde 
redens heb om de inrichting der bals uit gansch mijn 
moederhart te verwachten.

U toegenegen groetende.

X.

- SPORT -
-  DUIVEN -

Iseghem — Oproep aan de Duivenliefhebbers 
van Iseghem en Omliggende.

Op Zondag 1 Februari 1920, om 4 ure na
middag, GROOTE ALGEMEENE VERGA
DERING in « Den Arend '» bij A. Lerminez, 
Rousselaerstraat, Iseghem.

DAGORDE:

1. Reden van het uitblijven der voorstand- 
l ij sten.

2. Inschrijving.
3. Kiezing.
4. Bespreking der verzendingen in Frankrijk 

en Knopring.
5. Voordracht van den heer Rud. Dewaele.

—o—

Iseghem — Duivenmaatschappij Elk het Zijne 
Op Zondag 8  Februari 1920, zal de VIERDE 
ALGEMEENE VERGADERING plaats grijpen 
ter herberg De Halve Maan bij J. Verhaeghe 
om 5 ure ’s avonds.

Het DAGORDE zal in' het nummer der 
toekomende week verschijnen.

Wij verwittigen de leden alsook de liefhebbers die in 
onze maatschappij begeeren te spelen dat hunne duiven 
zonder ring MOETEN geteekend worden om eene juiste 
kontrool te kunnen uitvoeren. Deze teekening zal plaats 
hebben den Maandag 9 Februari 1920. bij Rudoli 
UyttCThove, vanai 8 ure ’s morgens.

.Dert Zondag 8 en Maandag 9 Februari zullen eveneens 
de formulen afgeleverd worden om de geringde duiven 
met k'leur en geslacht aan te duiden.,

Op deze vergadering zal breedvoerig uitleg gegeven 
worden hoe de liefhebbers hunne formulen moeten invullen.

—o—

De vergadering Zondag laatst gehouden door de maat
schappij “ Elk het Zijne „ heeft eenen kolosalen bijval 
genoteïi. De zaal was proppensvol en verscheidene lief
hebbers moesten bij gebrek aan plaats terugkeeren.

De prijsvluchten voor 1920 werden bekend ' gemaakt 
en de Haaipanderhoek (Ingelmunster) uitgesloten

De inschrijvingsprijs voor de leden is vastgesteld op 

2,50 fr. per duif.
De liefhebbers moeten hunnen afstand inbrengen tegen 

15 Maart om in de lokalen uit te hangen.

Op dezen oogenblik zijn reeds meer dan 2000 ringen 
verkocht en 154 leden ingeschreven.

Voor de liefhebbers die lid zijn van eene andere 
maatschappij kunnen wij hoegenaamd niet waarborgen 
dat zij aan onze vluchten zullen mogen deel nemen bij 
gebrek aan materiaal. In alle geval mogen zij maar poelen 

tot 0.50.

—o—

Isegliem — Op Zondag 4 April 1920 (Paschen) prijs
vlucht uit ARRAS bij H. Demuynck, Statieplaats,

—o—

Theophiel Dewiele van Iseghem, bedankt den heer 
August Dejaeghere zijner stad voor het terug geven eener 

verdwaalde duif.

-  FOOTBALL

F. C. BRUGEOIS 1 — F. C. ISEGHEM 1

Deze match liep af op eenen drawn, uitslag welke 
waarlijk goed de gang van t spel weergaf. Iseghem wist 
eerst te doelen door directe shot M. Folens, korts daarop 
gelukte het Brugge den gelijkmaker binnen te zenden. 
Het heeft een hard betwiste match geweest en het spel 
bleef gedurig verdeeld ; het mag voor Iseghem een schoone 
uitslag genoemd worden; de goalkeeper was zeer goed 
evenals de backs en half-backs de center-half Ambiorix 
was misschien de beste van ’t plein, in de voorwaartslijn 
moet er nog wat meer eendrachtig gewrocht worden, het 
betert toch.

De tweeede equipe trok onvolledig naar Roeselare en 
kon er niet spelen, wanneer zal dat wat beteren, wacht 
't zal hen wel spijten, ze zullen er wel de gevolgen 
van dragen.

De derde equipe kreeg het bezoek van Roeselare’s III 
die jongens hebben ten minste liefhebberij getoond, dat 
ze het maar zoo» voort doen, ze hebben weliswaar het 
onderspit moeten delven van 1-0, uitslag die geheel wei 
is voor hunne eerste match, en ’t zal de laatste niet 
zijn, menig speler wierd opgemerkt door zijn schoon 
spel ; courage mannen, vraagt een kapitein aan ’t bestuur 
en dan er op los nietwaar Jeroen ?

—o—

Zondag 1 Februari 1920 , om 2 ure stipt

F. C. ISEGHEM — C. S. BRUGEOIS 

Ingang : 0,50 fr. en 0,25 fr.

Die wat liefhebberij heeft en iets van spel kent mag 
en zal niet naiaten van Zondag namiddag naar ’t plein 
aan ’t kasteel te gaan, belangrijker match zal hier nog 
niet gespeeld geweest zijn. ’t Is Iseghems hardste tegen
strever en ze willen het kampioenschap winnen....

Zoodus allen op post! Jenny.

Burgerstand van Iseghem
Geboorten:

Renilde Beeuwsaert dv Leonard en Elisa Tack; André 
Geldhof zv Emile en Maria David ; Marcel Toebat zv 
Camiel en Elisa D hont; Noëlla Ghekiere dv Germain en 
Margareta Duyck; Leonard Declercq zv Jules en Adriana 
Vanthournout.

Overlijdens:
Virginie Vandeghinste zb 69 jaar echtg. van Petrus 

Samoy; Joseph Vanmellaerts, reiziger 42 jaar echtg. van 
Emilienne Eeckhout; Albert Bruggeman 4 m. zv Hector 
en Maria Vanelslander; Eugenia Dekeyser, huish. 59 jaar 
echtg. van Arthur Debrouwere; Francisca Vermeulen zb 
92 jaar dv Joseph en Florentina Debruyne ; Albert Lecluyse 
22 dagen zv Jules en Helena Lybeer; Emile Lefere bor
stelm. 31 jaar echtg. van Cecilia De Herdt.

Huwelijken:

Werbrouck Achille timmerman 29 jaar met Eugenie 
Reynaert meid 21 jaar; Masschelein Camille landbouwer 
32 jaar met Elisa Vandenbulcke huisw. 32 jaar; Huysen- 
struyt Valeer landmeter 29 jaar Brugge met Decock Irma 
zb 36 jaar; Joseph Mestdagh schoensnijder 28 jaar met 
Germaine Noterman naaister 29 jaar; Achille Vandevoorde 
borstellabriekant 57 j. met Eulalie Dubaere huish. 62 jaar; 
Pieter Van Nieuwenhuyse werkm. 41 j. Brugge met Helena 
Masschelein naaister 35 jaar;

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

ZONDAG I en MAANDAG 2 FEBRUARI
telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

OM DE WERELD-VRIJHEID
Prachtige Oorlogsfilm in 6 deelen

Strijd tusschen Menschen en Wilde Dieren
Drama in . 3 deelen

KOMIEK

P r ijzen  d e r  P l a a t se n  :

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

Avond vertooning : 0,50 - 1 - 1,50 - 2 fa.

Kaarten zijn den dag der vertooning op voorhand te 
bekomen.

Crédit Foncier d’Anvers
Naamlooze Maatschappij - Kapitaal 3.000.000 fr.

Spaarboekjes 3.60 % ; Renteboekjes 4 °/0,

4.25 %  en 4.50 % .

Depotrekeningen aan zeer voordeelige voor

waarden.

Deze Bank aanveerdt reeds inschrijvingen op 

de Belgische Binnenlandsche Leening 5 °\0 1920 
obligatien van 500 fr. welke uitbetaalbaar zijn 

met eene premie van 50 %  - ’t zij aan 7,50 fr.

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij 
M' Ph. Verbeke, Bestuurder, Rousselaer

straat 25 , Iseghem.

OPENING N IJ0EHHE1DS8CHDDL
De inschrijving voor de lessen van Teekenen, 

Meetkunde, Fransch-, Engelsch- en Duitschleer, 
Boekhouden en Stoomtuigleiding zal plaats 
hebben binnen de lokalen der Nijverheidsschool 

de Pelichystraat, op Zondag 8  Februari 

van 9 tot 1 0  ure voormiddag.

De Bestuurder : J .  Vercoutere.

STAD ISEGHEM - Zondag I Februari 
Venditie van 7 GOEDE REISDUIVEN - en 
Maandag 2 Februari, Venditie van M E U 
BELS en HUISGERIEF —  ter Herberg 
«JAN BREYDEL» DROOGEN JANSTRAAT 
te ISEGHEM.
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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  voor V ro u w e u  vana f 65 fr. 

R e g e nm an te ls  voo r V ro u w e n  (G a b a rd in e ) vana f 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  vana f 4 9  fr.
Pardesus v o o r  H ee ren  (laatste m ode l) vana f 99  fr. en 105 fr. 

R e g e nm an te ls  vana f 89  fr.
K inde r- P a rde su s  vana f 55 fr.

Specialiteit van Werkers-Kostumen

P anen  B roeks  vana f 2 7 ,5 0  fr. W e rk v e s to n s  17,75  fr.
Sch 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  vana f 25 fr.
Onmogelijkeconcurrentie - Buitengewoneoccasies - Prijsvermindering 

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

Men aanveerdt Vertegenwoordigers in alle gemeenten liTï
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S P EC IA L ITE IT  van DOORZICHTKUNDIGE WERKEN en HANDELSREKLAMEN

Huis C Y R . VAN DEN W E G  H E  - D H O O G H E
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

te bekomen

Kleuren, Vernissen
Schilderoliën, Terpentijn 
en verdere Schilderartikelen

Teekeningen op aanvraag

Men verlangt te huren of te koopen in 
stad, GERIEFLIJK WOONHUIS met WERK
WINKEL, schriftelijke aanbiedingen aan 

Leon Dr iesens ,  S t a t i e s t r a a t  2 4 ,  
Iseghem.

Aan hel geacht Publiek
Ik heb de UEd. te berichten dat ik 

altijd voorzien ben van allerbeste Kolen  
A n th r a c i te n ,  C i m e n t  en K a lk ,  aan
zeer genadige prijzen.

G o n s t . I ) e n  y s - Y e r f a i l l i e
V r e d e s t r a a t ,  Iseghem

BORSTELFABRIEK IN FRANKRIJK
Vraagt een goede werkman (Meestergast) 

op de hoogte voor het maken van BOR- 
STELHOUTEN (fransch sprekende). Ver
zekerde toekomst.

Inlichtingen ten bureele van ’t blad.

Handel in Kleerstoffen
Ik maak het publiek bekend dat ik 

voor het toekomende seizoen voorzien 
ben van een schoon assortiment van 
Engelsche Stoffen aan genadige prijzen 
buiten alle concurrentie

9 .  Q E  B I E - B O U R ü E O I S
M eester-K leermaker 

K e rk p la a ts  10,  Iseghem
Rouwkostumen in 24 uren - Trouwe bediening

U m e r f te n  - Juweelen 
Brillen - Fhonogrophes

Zondag 15 Februari

HEROPENING
van het Huis ROOSE-MAES
29  Roeselarestraat, iseghem

Opvolger : A. M o e n a e r t
Groote keus van nieuwe artikelen. 

Bijzonder werkhuis voor herstelling.

VOOR UWE ELECTRIEKE VERLICHTING  
en BEWEEGKRACHT

wendt u tot

F ra n s  HUYGHE & 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

E L E C T B I C I T E I T
Voor uwe elektrieke inrichting. Verlichting. 

Bellen. Felephones. Kracht, Verwarming enz. 

wendt u tot het huis

~  Robert Huysentruyt-Seynaeue ~
Nieuwstraat 16, I S E G H E M

Het huis aanveerdt alle slach van veranderingen 
of herstellingen.

Het is altijd voorzien van Moteurs en Dynamos 
ter beschikking in Magazijn.

De Moteurs of Dynamos door het huis geleverd 
dragen eenen garantie van twee jaar.

De herwonden Moteurs door de zorgen van dit 
huis gedaan worden herzet met een jaar garantie. 

I rouwe b diening Voordeelige prijzen.

K 0S TE L00ZE  RAADPLEGING 
Over ALLE Verzekeringen

o

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

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

laat uw<! 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 , I S E G H E M

VERKOOP - VERHURING - VERWISSELING  
HERSTELLING - STEM M ING van

o a  pj

Groote keus var)

Fonograaf-Platn
HARMONICA'S 

M U Z I E K  
INSTRUM ENTEN

Afslag voor Voortverkoopers

J-CLEMEN T C  LEM EN T
Gentstraat 20 , ISEGHEM

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

—  F O R T I O R  —

gereed gemaakt door

JOSEPH D E P 00R T E R - CAILLEUX
Statieplaats 2, I S E G H E M

volgens de voorschriften en onder toezicht van 

D octor H. DEPOORTER, Kinderarts

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

Herstellenden, Ziekelijke lieden

Te bekomen in de Apotheken en Kruidenierswinkels.

VOOR URE HRUIDENIERSHflREn
wendt u tot

- Leonhard Vandecappelle - 
Kortrijkstraat 149, ISEGHEM  

V erkoop  in ’t  G ro o t  en ’t  K!ein
Bijzondere priizen voor Voortverkoopers

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 

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

Bijzondere prijzen voor Huwelijksgroepen 
M . Driesens - Vande Walle

Roeselaerestraat 8 2 ,  I S E G H E M

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

} 'm P ^

- - - -d

ANTWERPEN-NEW-YORK
Agentschap bij

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

R e g e lm a tig e  d ie ns t m et den grooten 

P o s t- S toom boo t « LAPLAND »
i e K la s  1657,50 fr. cn 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 

Joye te Rumbeke.

Briefwisseling in alle Noord-Europeesche talen.

I 11I 1 1 Wilt gij goede en goedkoope

l A t M S S I I '
in Schaapswol, Flocons, Crins 

Zeegras, Kapok, Pluimen en Windhaar 
I sook Ressortkoorden en Overtrekgoederen

wendt u tot

- JULES ALLEWAERT -
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

Ai de bij rnij gekochte matrassen zijn gewaarborgd 
door mij gemaakt.

Huis van vertrouwen

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

St Amandstraat 8 . ROUSSELAERE

Waarom wordt het huis G. H o e t -An n e , na 

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

en meer aanbevolen ?
1° Omdat het gezicht met een nieuw stelsel van gezicht- 

aanduider goed onderzocht wor t̂t, 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 de voornaamste fabrieken van Frankrijk, 
Engeland en Amerika, in goud, zilver, doublé, nickel 
en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentien 
zijn. Glazen, op recept der H.H. Oogmeesters voor
geschreven, worden kunstlijk afgewerkt, Brillen en 
Pince-Nez van af 3 fr. ’t stuk. Allerfijnste geslepen 
glazen, met fijne monturen 6 a 7 fr.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus 
jemellen, longues-vues, barometers en Kunstoogen. Spe
cialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, 
baden en kernen, maximathermometers, liqueurs- sirop- 
ntelk- en axijde wegers, loupen voor wevers enz.

Germain H o e t- A n n e  begeeft zich op aanvraag persoonlijk 
ten huize, en heeft hoegenaamd met geene reizigers 
commercieële betrekkingen.

Men lette goed op ons adres : Germain HOET-ANNE, 

St A m a n d s t r a a t  4, (tegen de Noordstraat) ROUSSELARE

- G R O O T H A N I )  E L
in

Morpi’inen - Melhdozcn
befaamde merken - altijd verscb

Zeep in briehen - Zeeppneiers
eerste hoedanigheid

Ju l. D ALLE-H O L VOET
Dépot

Meenenstraat 16, I S E G H E M

-  Bij aanvraag bestelling ten huize —

BIJZONDERE HOUTDRAAIERIJ &  ZAGERIJ
dienstig voor 

Meubelmakers en Houtbewerkers

Jules LeenknechI - Missiaen 
Belle-Vuestraat 23 9 ,  ISEGHEM

Verzorgd werk — Spoedige bediening 
Ónmogelijke Concurrentie

G R O O T E  

STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ
Qallens-N eeffs, Dendermonde

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

— Trouwe en genadige bediening — 

Siaalboek op zicht bij o n Agent

L 1F A R D  V A N D A ELE
Rousselarestraat 2 4 6 , ISEGHEM  

Iedere week aankomst van

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

u i t  d e  g r o o t s t e  F i r m a s  v a n  L o n d e n

Bijzondere keus’ van

Mans- en Vrouwstoffen
in ’t groot en ’t klein

Gemaakte Kleederen voor Mans en KinJeren. — 

Vareusen en Baais in Sayette en Normal. Koussen 
en Zokken enz. enz.

— C. P  YPE-A M  E YE  —
O o s t s t r a a t  7 , bij de Groote Markt

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

FABRIEK van MEUBELS in alle Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

Spiegels, Stoelen, Wiegen, Zetels enz.

Al. ROOSE-VU YI STEK E
Gentstraat 23 , I S E G H E M .

-  I H S I S O f l  9 M É R I C 9 1 H E  -
Vander Eist Frères - Anvers

ALLERBESTE SIGAREN &  SIGARETTEN
Ónmogelijke Concurrentie

BIJHUIS

Kinders G R  Y SPE E R T
Kruisstraat 7, I S E G H E M

Met dezen breng ik het publiek ter 
kennis dat ik mij kom te vestigen als 
Meester-Kleermaker. In volle vertrouwen 
zat ik goed en verzorgd werk leveren 
volgens de laatste modellen.

R O B E R T  M AES
Meester-Kleermaker

Marktstraat 4 4 .  ISEGHEM

" IN DE PLA ST RO N  „
schoone keus van

M a n s -  e n  V r o u w s t o f f e n

Ellegoederen, W itte  en Fantasieartlhelen
bijzonder assortiment van

Hemden, Cols en Plaslrons 
COMMUNIE-ARTI KELEN

R n y m n n d  M B E S - G E L D H O F
M a r k t s t r a a t  4 4 ,  I s e g h e m

TE KOOP een ARMMACHIEN voor Stek- 
kingen bij V a l .  V a n d u p u t t e ,  M o l e n 
s t r a a t  3 2 ,  I s e g h e m .

H O T E L  - S P I J S H U I S

“ D E  G O U D E N  L E E U W , ,

G e n t s t r a a t  12 I s e g h e m
.gehouden door 

V. C L É M E N T - D E  M A S U R E

NOENMALEN - - AVONDMALEN
- - O E S T E R S  - -

Telefoon 19

A l h e r .  C O K T E I J O J t S T
S t - P i e t e r s s t r a a t ,  12

— i s  1:011 E VI —
HBHDHERÜ S PRflCHTSCHOENEH

Gewaarborgd Werk

H o t e l  R O Y A L
gehouden door

J o s e p h  S T R O B B E - V A N H A L S T

-  ISEGIIEM —
Bijzondere Keuken - Eten op alle uren - Verzorgde 

Kamers - Electrieke Verlichting - Zalen voor ban

ketten - Wijnen van eerste hoedanigheid - Standplaats 

voor Autos - Matige prijzen. Telefoon 11.


