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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.
M e n  schrijft in b ij de 

D r u k k e r - U i T Q E V e r :

R. M e s t d a g h - D e b o s s c h e r e
Emelghem-Dam-Iseghem

en in  .alle postkan to ren .

verschijnende

Aankondigingen 0.15 tr. dan wg1*!

eiken Zondag

Rechterlijke aankondig. 0.50 ir. » «a'

Aanbevelingen 0.25 ir. » *

GELIJKE PLICHTEN! GELIJKE RECHTEN!!

Verkoopingen, wijkfeesfen, herberg- 

Itermissen, 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 uitslageu 

van prijskampen.

Toekomende week zal er in Iseghem 
imelghem eenen nieuwen verkooper

Aan onze abonnenten.
deBinnen enkele dagen zullen wij 

kwijtbrieven voor 1920 aanbieden.

Wij hopen dat iedereen er een goed 
onthaal zal aan geven, en in geval van 
afwezigheid, de andere huisgenoten 
verwittigen.

Familieleven
Wij beleven thans tijden van dwaze en 

ongehoorde uitspattingen, van zotte vermaken 

van allen aard.

Vele lieden, burgers zoowel als werklieden, 

schijnen nog enkel te leven en te werken, om 

te verbeteren en te genieten, in zeer vele ge
vallen tot groote schade van ziel en lichaam.

Die menschen zoeken uitsluitelijk hun genot en 

hun plezier, juist daar waar dat het minst te

vinden zal zijn : in cinema en schouwburg,

zooniet in danszalen en kroegen. En niet het 

minst onze jeugd, de toekomst en de steun 

onzer familien en onzer maatschappij, is heden

daags van het rechter pad van eer en deugd, 

van plicht en zelfsverantwoordelijkheid afge

slibberd.

Het eenvoudig, het deugdelijk, het schoone 

familieleven gaat meer en meer verloren !

’t Is een zondagpreek, hooren wii u zeggen.
Ge zijt bok al vijand uan plezier en vermaak i 
Het volk echter is zóó niet. Het volk bezit 

tegenwoordig geld, veel geld, en het volk wil 

er ook eens van profiteeren, het wil genieten 

van al die vermaken die maar te grijpen zijn !

En waarom niet?
Waarom niet ? Wij zullen het U maar

zeggen !
Zeker wij ook beseffen ten volle de hooge 

noodzakelijkheid van vermaak en uitspatting, 

van eerlijk en deftig verzet. Wij beknibbelen 

geenszinds het vermaak, het is ver van ons 

gedacht, maar hetgene wij beknibbelen is de 

buitensporigheid, het overdreven vermaak. Tus

schen beide ligt een hemelsbreed verschil. 

Nevens dit eerlijk en deftig verzet, heerscht 

thans een roes van wellust en genot die geene 

enkele gelegenHfeid laat voorbijgaan om zich te 

uiten in dolle uitspattingen van dwaze verma

ken. Men spreekt tegenwoordig van alle recht. 

recht op genot, recht op vermaak, recht op 

plezier, zonder zich ooit rekenschap te geven 

wat het woord recht wel beteekent. In sommige 

kringen ligt geheel de levensopvatting besloten 

in dit ééne woord : vermaak. En dat is vooral 

sedert den oorlog : De gelegenheid tot vermaak 
heeft zich meer dan vertiendubbeld : overal 

cinemas, overal cinemas, overal danszalen en 

kroegen, overal feesten, nog feesten, en steeds 

nog feesten.
Bij dat alles rijst de vraag als van zelfs o p : 

kan dit genot, kunnen al die dolle vermaken, 

dan waarlijk het mensche'iijk hert bevredigen

en verzadigen ?
Bekent met ons, gij allen levenslustigen, 

bekent van neen ! Neen 1 Elke dwaze slemping 

laat bij U vroeg of laat een nasleep achter 

van walg en afkeur. Gij hebt in het vermaak 

bevrediging voor hert en geest gezocht, en 

’s anderendaags is uw hert ontevredener en uw 

geest ijdeler dan ooit. Maar gij vooral, die om 

de grove volksuitdrukking te gebruiken, gij 

vooral die “ de beest hebt uitgehangen 1 „ Ja, 

de mensch kan leven als een dier, maar de 

mensch kan er noch de natuur, noch de gela

tenheid ervan overnemen. De drift naar genot 

is de wet van het dier, maar kan doch onmo

gelijk noch het levensideaal, noch de wet van 

den mensch wezen.
Wat zoekt de mensch in het vermaak ? Iets 

hoogers, iets beters dan het gemeene, dan zijne 

alledaagsche bekommeringen, de bevrediging van 

zijn eigen “ ik ». Wat vindt hij in overdreven 

vermaak? Vroeg of laat afkeer en walg èn 

voor die vermaken, èn voor zich zelf, omdat 

hij wel verplicht is te ondervinden en te be

grijpen dat een mensch toch aldus geene 

voldoening vinden kan.

Een mensch moet een meriscl 

leiden, en daarom moet hij begi

i ... W j j f l w w r .
geweien en zijn plicht! In ‘vrede'leVèTV irféf dit

geweten, in overeenstemming handelen met zijn 

plicht, verschaft alleen den mensch voldoening 

en genot : hij is de eerlijke, de deftige, de 

edele mensch !

Daartegen is alle buitensporig vermaak ver

gift voor ziel en lichaam, en kan noch het 

geweten doen zwijgen, noch dien plicht ver

vullen of vervangen.

Welnu, ’tis juist in het familie-leven, aan 

den huiselijken heerd, dat dit gewéten zijn 

hoogste bevrediging, dat die plicht zijne hei

ligste vervulling ontvangt:

Hier alleen kunnen vader, moeder en kinderen 

het zoetste genot smaken dat ’s menschen ziel 

bevredigt en vervult met een stil geluk, dat 

elders te vergeefs te zoeken is.

Jammer genoeg op onze dagen is dat geluk 

min en min gekend, en daarom ook wordt het 

min en min afgeleerd, daarom ook wordt het 

vermaak meer en meer buiten den huiskring 

gezocht. Onbekend immers maakt onbemind. 

En nochtans !...

Waren onze ouders minder gelukkig dan wij, 

omdat zij die het familie-leven in hooge eer 

hielden en het huiselijk leven vooruit en vooral 

beleefden, omdat zij al de kostelijke aantrek

kelijkheden van den tegenwoordigen tijd niet in 

hun bereik hadden ?

Waren zij ongelukkig omdat zij een eenvoudig 

leven leidden en geene dagen en nachten in 
slemoeriien. cinema’s en 1/rna«c i/miHpn Hnor. 
brengen 7

Verre van daar!
Grootvader en grootmoeder zijn ze de eerste 

niet om met vreugde nog te vertellen over het 

geluk en den vrede, die zij rond den huiselijken 

heerd vroeger smaakten, en U met spijt te 

zeggen : op onze dagen gaat het familie-leven 

heel en gansch verloren !

Ja, men wil tegenwoordig buiten huis leven! 

Men’ wil alles zien, alles hooren, alles doen... 

en men is nooit meer voldaan, omdat die 

vermaken niemands herte bevredigen kunnen.

De jeugd vooral leeft buiten huis ! Hoevelen 

komen zelf niet meer eten of slapen tehuis, en 

en geraken vreemd aan vader en moeder!

En dan klaagt men : Er zijn geen kinderen 

meer 1 Dan klagen de ouders hun verdriet dat 

groote kinderen groote kruisen zijn, dat zij 

zoo weinig eerbied en liefde van hunne kin

deren genieten, dat zij niets meer te zeggen 

hebben.

Waar ligt de schuld ?

In het verlies van het familie-leven ! In het 

leven buiten huis.
Laat ons integendeel terug keeren tot een

voudiger en reiner zeden, tot stiller genot en 

deftiger vermaak, tot het oude, het ware, 

het gelukkige familieleven !

Dan ouders zullen er U veel kommer en 

zorgen gespaard blijven, dan zullen uwe kinde

ren minder gevaar loopen tot misstappen, die 

soms door een gansch leven niet meer kunnen 

goed gemaakt worden. Dan zal liefde en 

eerbied weer heerschen voor vader en moeder.

Dan ook voor U jongelingen en jonge doch

ters, zullen dagen van innige vreugde en zoet 

genot overkomen. Dan zult gij ook ware be

vrediging voor uwen geest en ziel vinden, in 

de vervulling van uwen plicht, in de onwrik 

baarheid van uwe eer en deugd. M a .

j de laatste interpellatie over de schandalen 

;r Bevoorrading heeft hij daarbij nog alle 

fachtingen overtroffen ! In den hemel kan 
je t  gelukzaliger zijn ! 

m ee n  werd geklaagd en gekritikeerd, 

liken en misgrepen bij de vleet werden 

aat|tóhaald, maatregels en tusschen komsten 

werden afgebroken, personen gelukt en beschul

digd

En onze premier, als een man die uit de 

luch t valt, en met zijn vriendelijkste lachje en 

zijn zeemenste mondje vond dat misbruiken 

niet bestaan hadden, dat de reglementaties veel 

te zacht geweest waren, dat de uitvoerver

gunningen met de meeste rechtveerdigheid en 

de volkomenste gelijkheid verdeeld geweest 

waren, dat al onze staatsbeambten moddellen 

geweest waren van nauwkeurigheid en opartij- 

digheid... en... dat Belgie, dank aan ons 

socialistisch regiem in een staat van Welzijn 

verkeert, die de bewondering en de afgunst 

van ;heel de wereld verwekt 1 

Wij waren immer van gedacht dat een beetje 

optimisme deugd doet, maar zulk optimisme... 

daarvoor moet men waarachtig mijnheer 

Delacroix zijn 1 V r i j .

Onze Krisis.

T e  bekomen bij Leon Verduyn  
Iseghem, P o r to  e x t ra  aan 3 . 5 0  f r .  
B o rd eau x  2 . 5 0  f r .  W i t t e  w i jn  2  f r .  
C h a m p a g n e  10  f r .__________ '

Een gelukkig mensch

Een gelukkig mensch dat is onze eerste minis

ter, Mijnheer Delacroix.

’t Mag slecht gaan in ’tland, ’t mag van 

’t allen kante klachten regenen, ’t mag waaien 

en stormen in de Kamers, onze eerste minister 

staat daar onwrikbaar te midden, met radieus 

voorhoofd en op de lippen een zalige lach vol 

optimisme.

het ekonomisch, noch het. familieaal malthu

sianisme aankleven ! Zietdaar in korte trekken 

het schema van eene prachtige maar welgevulde 

voordracht l De overweging ervan kan voor 

vele tot groot nut en les strekken. Fr .

H A A R K A P P E R  

S ta t ie p la a ts ,  I S E G H E M

Hoe dient de zware krisis die wij tegen

woordig te doorstaan hebben, het best en het 

snelst opgelost te worden ?

’t Is hetgene M. Isaac, minister van Handel 

in Frankrijk, ons aantoont in zijne redevoering 
uiteenzetting dienen wij ook daarvan ui acm 

te nemen.
Wat het kenmerk uitmaakt, sprak hij, van 

den tijd dien wij beleven, zooals van de vijf 

jaren die wij komen te doorleven, is eene reeks 

illusies ofte ontgoochelingen waarvan wij het 

slachtoffer geworden zijn en die als volgt op 

te sommen zijn :
Eerste illusie dat de oorlog zou kort wezen 

van duur.
Tweede illusie dat onmiddelijk na den wapen

stilstand het welzijn en de weelde van vóór 

den oorlog zou terugkeeren.

Derde illusie dat de verliezer alles zou 

betalen.
Vierde illusie dat onmiddelijk het werk overal 

zou hernomen worden.

Vijfde illusie dat op den oorlog de gulden 

eeuw en de herboring der maatschappij zou 

volgen.
Zesde illusie dat de wisselkoers tusschen de 

landen normaal en rechtveerdig zou blijven.

Zevende illusie dat onze bondgenooten ons 

zouden helpen.
De gevolgen van al die illusies zijn dan 

ook niet achter gebleven. Eene diepe krisis 

verlamt en vertraagt geheel ons ekonomisch 

leven : krisis heerscht in de levensduurte, krisis 

in de finanties, krisis in de vervoermiddelen, 

krisis in de kolen, krisis in de voortbrengst 

die veel te ontoereikend is, benevens de ver

mindering en den opslag van het handwerk.

Niet op eenen dag, niet in een jaar zal gansch 

deze krisis kunnen opgelost worden. Het heel

middel daartoe is dan ook niet eenvoudig noch 

eenig. Eene gansche reeks middels en methoden 

zijn in te voeren om de gezondheid aan den 

zieken terug te schenken :

1 ° en in allereerste plaats is er de wil tot 

tot het werk noodig : er moet kost wat kost 

meer gewerkt worden, hoe zwaar en hoe lastig 

het ook valle 
2° Verduldigheid, koelbloedigheid, vreedzaam

heid, overtuiging zijn er niet min van doen 

3° Er nog behoefte aan besparing en spaar

zaamheid
4° aan solidariteitsgevoel en vaderlandsliefde 

5° en aan eene zekere edelmoedigheid om 

de lasten te dragen die onvermijdbaar zijn om 

’s lands finanties weer op te helpen

6° Niemand mag verzuimen zijnen plicht te 

doen, noch afwachten dat een ander hem eerst 

doet. Niet wachten zijn lasten te betalen tot 

ze de andere betaald hebben! Niet rekenen 

op de anderen om eene familiekring te stichten 

en de bevolking te doen aangroeien 1 Noch

te bekomen: SCHEERMESSEN GILLETTE  

Uit Emelghem
Vergadering der Herbergiers en Winkeliers van 

Emelghem op 25 Maart.

KORT VERSLAG 

De leden van het bestuur van den Midden

standsbond Iseghein en omliggende zijn waarlijk 

doof de slaapziekte niet aangetast.

Verleden week wierd, dank aan hun, tot 

Iseghem eenen herbergiersbond gesticht. Donder

dag laatst waren zij tot Emelghem aan het 
werk.

Eerst om 6 1/2 uren eene vergadering ter her

berg « Sint Antonius » voor de herbergiers en 

daarna eene tweede vergadering om 8 uren ter 

herberg “ De Hoop » voor de winkeliers dezer 

gemeente.

Beide vergaderingen lukten om ter best.

Vele middenstanders waren tegenwoordig en 

hebben het zich dan ook niet beklaagd.

Tot de herbergiers sprak M. Seynaeve lang
p a  v îu. .n..i noodzakelijk-
niet bepalende, echcw  'b'-- ? ich daarbij 
programma der vrije middenstandsbVwfegragTti 

en eindigde met eenen warmen oproep te doen, 

tot de eendracht en de vereeniging vatt alle 

middenstanders in eenen eenigen vrijen midden

standsbond.

Met groote aandacht wierd de spreker aan- 

hoord en bij het einde zijner rede geestdriftig 

toegejuicht.

Op het verzoek van den heer H. Clement 

lieten al de aanwezigen zich seffens als Jid 

opteekenen.
- o—

De tweede vergadering bekwam niet minder 

bijval.
Hier vond de heer Seynaeve eene uitstekende 

gelegenheid om den strijd op leven of dood, 

voor oogen te leggen, die tegenwoordig door 

het socialismus aan den Middenstand verklaard is.

Vóór den oorlog zegde spreker bestonden 

reeds coöperatieven die den Middenstander zijn 

brood wilden ontnemen.

Binst den oorlog wierden de comiteiten ge

sticht. Dit kon door de tijdsomstandigheden 

eenigzinds gerechtveerdigd worden, doch nu 

dat de oorlog voorbij is, zijn er mannen in 

het land die deze comiteiten willen behouden 

ten einde alzoo den Middenstand voor goed 

weg te cijferen.

Wij hadden gehoopt na den oorlog de vrij

heid van handel te bekomen, wij hadden ge

hoopt dat na den oorlog de staat in niets 

meer zou tusschenkomen. Gelijk binst den oor

log hebben wij reeds de suikerkaart, morgeu 

zullen wij de kolenkaart hebben en het andere 

zal volgen. Wij keeren naar de Duitsche toe

standen terug.
Dat noemt men nu. Etatisme of beter gezeid 

« Staatshandel » ! Dat is het leerstelsel van het 

socialismus. Alles aan den staat. Alles moet 

door den staat gedaan worden. Geen hande

laars meer, geen nijveraars, geen Middenstand. 

De staat alleen zorgt voor alles, brengt alles 

voort en verkoopt alles rechtstreeks aan den 

verbruiker.

Hoe zult gij U dan, gij neerstige vlijtige 

kleine burgers in zulke maatschappij U nog 

kunnen verheffen. Hoe zult gij dan nog door 

uwen vlijt en uwe spaarzaamheid kunnen vooruit 

komen.
Zulk eene maatschappij vergelijk ik aan een 

ladder, waarvan de leiders op de bovenste 

sporte staan, het volk op de onderste en waar

van al de andere sporten uitgetrokken zijn, 

zoodat het volk altijd beneden mag blijven staan.

Zie vervolg op de 31 bladzijde.



ISEGHEM BINST DEN OORLOG.

Vervolg van Zondag 17 October 1915.

Docii gisteren morgen bestatigde Massche- 

lein dat men hem 200 kilos tarwe had ontstolen. 

Huiszoekingen in het gebuurte gedaan lever

den geenen uitslag op.

Van over lang was het aan de boeren 

bevolen de oppervlakte lands, met graange

wassen bezaaid, aan te geven.

Vanhollebeke, van de Mol, had dat bevel 

niet willen nakomen. Voor zijn deel leverde 

hij nu 2000 kilos tarwe. Op de bemerking hem 

gedaan dat deze hoeveelheid niet voldoende 

was, antwoordde Vanhollebeke dat hij geen 

tarwe meer bezat. Duitsche gendarmen, door 

den burgemeester gezonden ontdekten tarwe 

onder het hooi verborgen. De levering van 

nog 2000 kilos had onmiddelijk plaats
Maandag 18 October 1915.

Over jaar, op heden, kwamen groote leger

benden hier toe, en voor de eerste maal werden 

duitschers bij de burgers gehuisvest. Alle 

klokkengeluid werd verboden.
‘ • * —O—

Alle rnorgenden zien wij verschillige jonge 

lingen den weg naar Rousselare inslaan, om 

in den namiddag naar hier weder te keeren. 

’t Zijn Iseghemsche studenten die de Latijnsche 

klassen van ’t Klein Seminarie volgen. Te 

Rousselare ontvangen zij de lessen, die zij 

daarna moeten bestuderen, doorgronden en hun 

nuttig en eigen maken

Dat werk noemt men « studie »>. Daar vele 

jonge studenten in hunne huizen over geene 

afgezonderde plaats beschikken, waar licht en 

vuur ten hunnen dienste zijn, en daar zij 

studeren moeten in de keuken te midden het 

weg en wederloopen der andere huisgenooten, 

werd die « studie » maar zeer gebrekkig ge

daan.
Men heeft eene zaal gevonden, waar de 

jonge studenten in den avond samen komen, 

en daar hunne «stud ie» duen.

De bovenzaal van de « CaféRoyal » is daartoe 

ingericht.
De E. H. Couckft, bewaker in ’t Klein Semi 

narie, maar die binst den oorlog alhier bij 

zijnen vader verblijft, gaat van tijd tot tijd 

eenen oogslag werpen op die jonge studenten, 

en met voldoening bestatigt hij immer dat dit

Niet alleenlijk de bakkers, maar ook de 

persoonen die zelf bakken, zitten in nesten. 
Er komt geen gist meer toe!

Sedert verschillige weken is het brood van 

van zeer goede hoedanigheid, en niemand 

heeft redens lot klagen. Maar gaan wij nu 

wederom brood moeten eten gelijk het gebeurde 

in ’t begin van den oorlog ? Welke miserie! 

—o—

De Heer Daniël Gits, zoon van Constant 

Gits Nonkel, die naar de markt van Kortrijk 

was gegaan, komt ’s avonds ten zijnen huize 

niet weder. Uit de gezegdens van personen 

die in Kortrijk waren, kan zijne familie al 

niet veel vernemen. Het schijnt dat er in de 

herberg « Café Beige » te Kortrijk, aanhou

dingen gedaan zijn en Daniël zoude wel kunnen 
onder dit getal zijn.

Zijne ouders verkeeren in de grootste onrust.

Dindag 19 October 1915.

Overjaar. op heden, vielen in Cachtem, 

Rumbeke, Rousselare en veel andere gemeen

ten, de afgrijselijke gebeurtenissen voor, die 
voor eeuwig in de geschiedenis in 

letters zullen geboekt staan.
bloedige

De Almanak van Iseghem verschijnt heden. 

W ij vinden er wat van alles in. Zoo zien 

wij dat sedert I Januari 214 kinders geboren 

werden, dat er 184 medeburgers gestorven zijn, 

en dat elf koppels, niettegenstaande den 

slechten tijd, het huwelijksbootje zijn inge

stapt. Benevens eenige welgepaste vertellings- 

kens, lezen wij eenen zeer geestigen dag- 

klapper die ons soms hertelijk doet lachen. 

Een welgemeende proficiat aan vriend Jacques!
Woensdag 20  October 1915.

20 Oktober 1914 - 20 Oktober 1915. Twaalf 

maanden! Een jaa r! En de reuzenstrijd rond 

Yper en aan den Yzer is nog niet ten einde, 

De Westkant van ons bloeiende Vlaanderen 

ligt in puinen, de aarde is doorweekt met 

het bloed van duizende krijgers, duizenden 

en duizenden mannen zijn daar gevallen en 
gesneuveld, de grond is in een 

kerkhof herschapen.
machtig

. Verleden jaar, op lieden, werden op ons 

kerkhof drie duitschers begraven. Het waren 

de eerste die hier hunne laatste rustplaats 

vonden. Thans zijn hier 224 gesneuvelden ter 

aarde besteld, ’t Zijn bijna allen duitsche sol
daten. Uitzondering is gemaakt voor eenen 

neger, eenige belgen en franschmans.
—‘O—

’k Zal moeilijk gelojven dat in onze stad,

(verboden nadruk) — 49* vervolg

binst den oorlog, een winkel meer bezien 

werd dan deze van den heer Jos Roose-Maes, 

goudsmid in de Rousselarestraat. Benevens de 

schoonheden in alle zulke winkels ten toon 

gesteld, kost men hier wat bijzonders bewon

deren. Met ontplofte schrappnells, met stukken 

gesprongen koper, met kogels en oude kar

doezen, wist de kundige hand van den Heer 

Roose, iets liefs, iets schoons, iets bevalligs 

voort te brengen waarop de blikken der 

menigvuldige nieuwsgierigen met genoegen 

en behagen langdurig gevestigd bleven.

Doch heden komen twee gendarmen den

winkel van den heer Roose binnen, en alle

voorwerpen uit krijgsgetuig verveerdigd wor-„

den aangeslegen en naar de kommandantur

gedragen. I
—o—

Jules Impe, herbergier in de Vlasbloem, 

Vijf wegenstraat te Emelghem, wrocht sedert 

eenigen tijd langs den ijzeren weg voor reke

ning van den duitsch. Door eenen trein, welke 

hij niet bemerkt had, werd hij dezen namid

dag weggestooten, met het droevig geval 

dat de ongelukkige werkman op den slag 

dood bleef.

Jean Lammertyn die over eenige dagen in 

zijne woning door dieven werd aangerand, 

is heden overleden.

Donderdag 21 October 1915.

Jules Santeus, uit Prins Boude wijn, was 

gaan wandelen langs de kalsijde naar Ingel

munster. Onbedacht was hij eenige meters 

ver op het grondgebied van Ingelmunster 

gekomen, toen hij door de gendarmen zijn 

pasport gevraagd werd 

l)at. kost hem heden 10  mark.

de Kruisdreef 

’s morgends de 

vrouwen, door

In de Rousselarestraat en 

wordt er nauw toegezien wie 

straten kuischt. Eenige brave 

werk in ’t huisgezin overlast, hadden den tijd 

niet gevonden. Zoo liggen er heden ook 

eenige aan de boete.
—o—

Op de Bosch molens, op de hofstede van 

wijlent Louis Verstraete, vliegen nog eenige 

duiven. De bewoners van ’t hof kunnen deze 

diertjes niet pakken, en zij vliegen op en 
duitschers weien dat, men heeft immers uit 
voorzichtigheid 4'eval aangegeven.

Heden 

tweeloop 

Paf! Vijf 

stad medegedaan

gaat
uit de Gentstraat 

om een pasport

De heer 

gemeester

Mannen 

den naar 

opgesloten. 

Onze

Naar het « Feld-kriegs gerecht » geroepen 

wordt de Heer Jos. Roose gedurende meer 

dan eene uur en half oriderhoord.

Hij verneemt, vooraleer gehoord te worden, 
dat den maatregel tegen hem genomen het 

gevolg is van eenen naamloozen vlaamschen 

brief, naar de duitsche plaatselijke overheid 
gestuurd.

—o—

en vrouwen uit Ingelmunster wor- 

hier gebracht en in het gevang 

Zij worden beschuldigd eenen 
« unze Vader » te hebben opgesteld en in 

schrift te bezitten, waarin men spot met den 
keizer van duitschland.

Zaterdag 23  October 1915.

Het groot nieuws van heden is het bekend 

maken in Emelghem dat er voortaan geene 

inwoners dezer gemeente naar Iseghem mogen 

gaan, zonder een pasport te bezitten die 
zulks toelaat.

De pasporten moeten in de kommandantur 
van Ingelmunster afgehaald worden.

l)e ingezetenen van Cachtem die een pasport 

begeeren moeten zich opnieuw naar de 

kommandantur van Rumbeke wenden.

Zondag 2 4  October 1915.

In de kerk wordt een oproep gedaan tot 

de milddadigheid der begoede menschen Daar

verspreidt zich liet 

gisteren Iaat in den

de winter met zijne strenge dagen aanstaande 

is, vraagt men alles wat de burgerij missen 

kan van kleederen, oud beddegoed, baaien, 

sargien, hemden, enz.

Vroeg in den morgen 

gerucht dat Daniël Gits. 

avi.nd, naar gekomen is.

Ik verhaast mij om ten zijnen huize te 

gaan, en uit zijnen mond verneem ik wat al 

zonderlings met hem is voorgevallen.

— Ik zat, vertelt hij, maandag namiddag in 

den « Café Beige » te Kortrijk, over zaken te 

spreken met eenen heer waarmede wij sedert 

lang handel drijven, De baas der 

kwam onze onderhandelin^ stooren

herberg

gende herberg een jong

mij begeerde te

V roeg

dat in den hoek der 

meisje op mij wachtte en 
spreken.

— « V/ie is dat meisje ? » 
baas. Doch deze gaf mij voor 

hij ze niet kende.

lk begaf mij onmiddelijk naar dat meisje. 

Het scheen rond de zestien jaren oud te zijn

ik aan den 

antwoord dat

gekleed en ’t za< er

begeerde, 

de
mij 
aanstonds,

mij gezonden

’t was heel eenvoudi 

uit als eene meid.

Ik vroeg haar wat zij van

— Mijnheer Gits, sprak zij 

Madame waar ik woon heeft 

om u te vragen eene commissie voor haar te 

willen doen?

— Wie is dat uwe Madame? vroeg ik.
— Zij woont hier dicht bij, hier in de Leie- 

straat nr 2 1 , en zij zoude u toch zoo dankbaar 

zijn zoo gij haar het gevraagde plezier niet 

weigerde.

— En in wat bestaat die commissie? vroeg 

ik zeer verwonderd.

— Ik weet het niet, sprak zij maar Madame 

dringt aan opdat gij tot, bij haar zoudt willen 

gaan.

lk liet mij overhalen en ’k beloofde naar 

nr21 te gaan, Zoodra mijqe onderhandelingen 

met den heer, waarmede ik in gesprek was, 

geeindigd waren.
Twintig minuten later verliet ik den « Café 

Beige » en hét meisje dat zich op den trottoir 

bevond, kwam onmiddelijk bij mij, en leidde 

mij tot den nr 21. Het was naar het uitwendige 

te oordeelen een groot heerënhuis. Het meisje
I j  V1’ 1 V t • - - .Vi " " - ' ' l u n l  ' la n r i
Het meisje verwijderde zich haasf,j.>

het

komt een duitscher met eenen 

af, en ’t gaat er van Pif! Poef! 

duiven worden triomfantelijk naar

Wij vernemen dat door de duitsche overheid 
den heer Verstraete, van zijn ambt van burge

meester der Gemeente Cachtem ontheven is. 

Tegen morgen voormiddag ten 9 ure, moet 

de gemeente eenen opvolger noemen. Daarl 

zal de gemeente verplicht zijn eene later te 

bepalen geldboete te betalen. Zulks tengevolge 

het vinden van duiven op de hofstede De 
grendele.

—o—

Schaliedekker Seynaeve 

naar het “ Passbiiro 

te bekomen ten einde naar Rousselare te gaan 

werken. Hij kan een verkrijgen maar hij moet 

eerst met zijn alaam afkomen. Maar zoodra 

hij terug komt, wordt hij vastgenomen, en 

verzonden naar Becelaere om daar te werken.
Vrijdag 22  October 1915.

Jean Dujardin-Haerinck wordt bur- 

der gemeente Cachtem benoemd.

op mijn

ooi* tien
langen gang, de soldaat op zijne beurt ging 

ook henen, en ik storid alleen in den gang, 

bij de voordeur. Ik vond die manier van 

iemand te ontvangen niet zeer beleefd, en ik 
bleef wachten naar de komst van Madame.

Twee, drie minuten vervlogen, men liet 

mij daar staan schilderen, er kwam niemand. 

Doch al met eens zag ik den soldaat afkomen 

die ons binnen gelaten had, « Soldaat, zei 

ik, ik heb nog bezigheden in stad, zoude 

Madame niet onmiddelijk tot hier kunnen 
komen ? o

Zij zal daar straks zijn, zei de soldaat, en 

hij deed mij verder in den gang gaan, deed 

eene deur open, en verzocht mij daar binnen 
te treden.

Ik bevond mij in eene groote kamer, in 

het' midden stond eene tafel, waa.r rond drie 

onderofficieren te schrijven zaten.

Ik nam plaats op eenen stoel. De onderoffi
cieren gaven niet de minste aandacht 

binnenkomen, en schreven voort.

Dat komt mij hier al aardig voor, sprak 

ik in mijn eigen, wat gaat hier omgaan ?

Ik werd angstig, ik werd benauwd en 

bevreesd. Duizenden gedachten rezen mij in 

het hoofd op, de slechtste het eerste en het 

meeste En toen ik daar eenige minuten 

gezeten had, naderde ik de schrijvende onder

officieren, en met de schrik op het lijf vroeg 

ik hun of Madame mij nog lang ging laten 
wachten.

— Blijf gezeten, Mijnheer,' sprak een onder
officier, zij zal daar seffens zijn.

Enkele oogenblikken later ging de deur 

open. Een onder-officier stapte binnen. Seffens 

verlieten de onderofficieren, die aan de tafel 
te schrijven zaten de zaal.

De nieuwe binnengekomene zette zich aan 
tafel en deed mij teelten nader te gaan.

— Hoe is uw naam ? vroeg hij onmiddelijk. 

Maai, mijnheer, sprak ik, het is voor
Madame dat ik hier gekomen ben.

Doch de soldaat luisterde niet naar mijne 

woorden, en opnieuw vroeg hij mijnen naam.

Mijn oogen gingen plotseling open, ik 
begreep wat er met mij gebeurd was.

Seffens vernam ik dat men mij aangeklaagd 

had bij de duitsche overheid en beschuldigd 

brieven van Iseghem naar Kortrijk mede te 

dragen en ook van Kortrijk naar Iseghem.

Een soldaat kwam binnen. Ik werd van 

onder tot boven onderzocht, ik moést mij zelf 

ontkleeden. Alles wat ik in mijne zakken 
had werd uitgehaald en mij ontnomen

( Wordt voorgezet.)

Gevaarten en Avonturen
Twee en Dertigste Vervolg — Verboden Nadruk

Le M i r o i r
Nu volgden opvolgenlyk, de statieoverste 

van Hansbeke met doodsaanvraag.

Lecomte vader en zoon Eekloo ieder 12  jaar.

Sa vatte Louis, Maldeghem, doodstraf.

De veldwachter van Watervliet 10 jaar.

Vandevoorde Emiel, Waterland-Oudeman 
doodstraf.

De Poorter Robert, Rumbeke doodstraf.

Gerard Vande wal le, Iseghem doodstraf.

Desmet Joseph, Meulebeke doodstraf.

Miroir, 3 jaar en 6 maanden.

Ze vonden hem niet plichtig voor verspieding 

en de bijzondere bemerking van den krijgs- 

auditor luidde: Deze persoon verklaart geene 

betrekking gehad te hebben met deze ver- 

spiedingszaak, gelief zijne betichting aan te 

zien als eene afzonderlijke handeling.

, Miroirs’s alleenstaande feit vervolgde 

liet groote proces ener wordt gevraagd voor:

Hinnekens Gaston, Thielt doodstraf.

Ackerman Urbain, Ruysselede 15 jaar.

De 3 Ardoyenaars 12 jaar.

Dessauvage Henri, Rumbeke 15 jaar.

Dessauvage André, Rumbeke. 5 jaar.

Romlelez Albert, Aelter 12 jaar.

Van Hecke Gerard, Iseghem 12 jaar.

Vanderzype Joseph, Iseghem 0 jaar.
Vanderzype Irma, „ 6 jaar.

Loontjes Hector „ lOjaiir.

Tyvaert Alberic » 15 jaar.

Jerome Boone. Meulebeke 1 jaar.

Vanderheeren Marcel, Meulebeke 12 jaar.

Esther Depjortere, Rumbeke 10 jaar.

Dejonghe Leonel, Lichtervelde doodstraf.

Landsweer Hilaire, Swevezeele doodstraf.

Van Tieghem Gérard, Iseghem doodstraf

De aanvragen liepen echter zoo snel van 

stapej dat het bijna onmogelijk was ze te 

onthouden — aantéekenen was verboden.

Het was waarlijk verzettig de verklaringen 

te hooren van de verschillige betichten. Men 

moet steendom zijn om de menigvuldige 

leugens van sommigen te hooren. Zoo gebeurde 

liet nu en dan eens dat ik op dé lippen moest 

bijten om niet in lachen los te barsten niet

tegenstaande de herhaalde woorden dood.

Een klein ongeval deed zich voor te midden 

van het rek wisitorium. De gendarm die rechts 

aan het venster stond had het iets te warm 

gekregen in de zaal het was stikkend heet ‘ 
jui-t imiiU ilen UjiddafV 1 man was

ssWuoe in slaap gevallen, wellicht door hef 

eentoonig gegrom van den auditor. Tot hiertoe 

had iedereen nogal wel aan de- aanbeveling 

van stilzwijgendheid beantwoord maar den 

duur en de afwisselende straf aan vragen lokte 
bij den eenen en den anderen een woordje los.

Mijn stral vond ik wat al te zacht tegenover 
deze der anderen en ’k was al te gelukkig om 
nog langer te kunnen stilzitten.

Joseph Desmet van Meulebeke zat nevens 

mij te weenen als een klein kind want hij had 

waarlijk de doodstraf niet verdiend zegde hij. 

Ik kon hem maar niet doen begrijpen met, 

allerhande soorten van teekens en gebaren 

dat het hier enkel eene aanvraag tot straf 

gold. Ziende dat mijne teekens tot niets 

baatten begon ik Jozef maar ii^ stilte aan te 

spreken. Ik had den jongen reeds getroost

en tot geruststelling gebracht • en het aan 

boord gelegd dat we samen aan ’t gesprek 
kwamen.

Een der advokaten had ons in ’t oog gelu.u- 

den en deed nu en dan eens teekeh dat we 
zouden zwijgen.

Ieder maal hij dit herhaalde keek ik achter 

mij naar den slapende gendarm en onwille

keurig glimlachende keerde ik dan weer het 

hoofd en zag den advokaat in de oogen. Dit 

duurde een minuut of vijf als wanneer' het 

officierken dit spel moede wordende naar 

den voorzitter gaat en de lezing van den 
auditor doet stil leggen.

Het duitsch jonkerken verklaarde dat wij 

met twee in gesprek waren en de gendarm 
het niet belette.

De gendarm moest, wakker geschud worden 

en werd bevolen recht te staan zonder nog 

te mogen leunen. Daarmee was ’t gedaan en 

den slaper kon nu flink en stram staan. Dit 

beviel hem echter maar weinig want hij 

'•rommelde binnensmonds iets tegen waaraan 

ik noch kop noch steert kreeg. Verder bekom

merde hij zich ook maar weinig om ons.

Het was rond 12 ure geworden en tijd om 

te gaan noenmalen. De heeren Oordeelden er 

anders over en ’t geding werd verder voort 

?ezet want volgens den voorzitter zou indien 

ze niet doorwerkten de zitting twee dagen moe

ten duren. Ze willen er kort spel mede maken.

Er werd om na het aflezen der beschul- 

digingsakten tien minuten rust gegeven om 

aan de noodige behoeften te voldoen. We 

wierden door gendarmen in een hofken geleid. 

En nu dat er geen gevaar meer was voor 

overeenkomst mochten we tegen malkander 

spreken. Wordt voortgezet.



Ehwel dat willen wij niet, wij willen alle 

de sporten in den ladder, dan zal het elkendeen 

toegelaten zijn zich te verheffen en hooger op 

in de samenleving te klimmen.

Daarom treedt onze beweging bij, uwe plaats 

is in onze rangen, wij rekenen op U.

Onnoodig te zeggen dat de heer Seynaeve 

luidruchtig toegejuicht wierd.

Daarna kondigde M. Clement aan, dat er 

in den schoot van den Middenstandsbond, wel

haast eene credietkas zal tot stand komen, ten 

einde de kleine burgers ter hulp te komen. Al 

dezen die zich als lid laten opschrijven zullen 

van dit voordeel welhaast kunnen genieten.

Elkendeen liet zich opteekenen en beloofde 

uit alle krachten te werken om nog meer leden 

bij te brengen tot den vooruitgang en den bloei 

van den Middenstandsbond.

Iseghem — Vergadering der Herbergiers van 

Iseghem en Omliggende in den « Oude Ste 
Pieter » op 16 Maart 1920 om 7 ure.

(Beknopt verslag)

”  MS Clement, voorzitter van den middenstandsbond 

Iseghem en Omliggende opent de vergadering en verwel

komt het groot getal herbergiers welke beantwoordt aan 

den oproep van den Middenstandsbond ten einde een 

Herbergiersbond te stichten om in blok met den lands- 

herbergiersbond hunne rechten te verdedigen.

Eens de herbergiersbond gesticht is zal die bond zijn 

eigen bestuur aanstellen en immer gesteund door den 

Middenstandsbond te zamen de belangen zijner leden 

bewerken.

Vervolgens geeft M. Clement het woord aan M. Bovoy, 

voorzitter van het verbond van Herbergiers, Drankslijters 

en Koffiehuishouders van het Arrondissement Antwerpen.

M. Bovoy sprak;

Vrienden I Het National Verbond der Middenstanden te 

Brussel heeft mij aangeduid om hier het woord te voeren 

ten einde een herbergiersbond te stichten.

In groote steden en in kleine plaatsen werd onrecht 

aangedaan aan de herbergiers door de toepassing der 

nieuwe wet op den alcool.

Door de propagande willen wij In gansch het land de 

afschaffing van dien onrechtvaardigen wet. Daartoe moet 

ook in Iseghem een herbergiersbond bestaan die zal me- 

destreven tot het bereiken van dit doel.

Enkele jaren vóór den oorlog ontstond in Antwerpen 

eene beweging om het vergunningsrecht af te schaffen. 

Al onze pogingen hielpen niet, wij begonnen meetingen 

te houden, vergaderingen te beleggen, betoogingen te doen 

tot wij na lang pogen en eendrachtig werken verminde

ring verkregen van het ministerie op 200 fr. maar wij 

hielden stand en eindelijk werd het vergunningsrecht af

geschaft. Waaraan hadden wij dit goed gevolg te danken ?

Aan den herbergiersbond van Antwerpen waarin 4200 

leden zijn en waarvan 4,000 aan onzen oproep beantwoorden,

Dit is voor ons een spoorslag om op te komen tegen 

den alcoolwet om hem te doen herzien of geheel af te 

schaffen.

Daartoe hebben wij reeds vergaderingen gehouden te 

Brussel, congressen beleid en Iseghem had daar kunnen 

vertegenwoordigd zijn hadde het een Herbergiersbond ge

had en gesteund door de Middenstanden op te komen.

Herbergiers van Iseghem gij moet u vereenigen en sa

menwerken wilt gij voordeelen genieten ; allen moeten lid 

worden van den bond ; de Middenstandsbond van Iseghem 

en van ’t gansche land is bereid u te steunen. Door 

vereeniging bekomt gij alles, door verdeeldheid niets.

In Antwerpen hebben de werklieden, de metaalbewerkers, 

de dokwerkers groote vereenigingen, de herbergiers hebben 

ook de hunne en zoohaast moeilijkheden ontstaan werken 

wij samen om die uit den weg te ruimen.

Mijn vriend Vandeputte van Merxem was in overtreding 

gepakt om alcool te schenken. Wij zijn samen bij den 

Provincialen Bestuurder der Belastingen van Antwerpen 

gegaan in het Tolhuis.

De Heer Bestuurder zei hem:

“ Qij weet dat gij geen alcool moogt schenken....„

— '  Ja, Heer maar Antwerpen en de Staat eischen dat 

ik mijne belastingen betale, hoe wilt gij dat ik met bier 

le schenken dit kunne !

De Provinciale Bestuurder moest toch in zijn binnenste 

mijnen vriend gelijk geven.

In Antwerpen zijn er tien gepakt per dag om alcool 

te schenken; de accynsen zitten gansche dagen op den 

loer.

Zoohaast er betwiste zaken opkomen vergaderen wij, 
bespreken die en doen onmiddeljjk het noodige.

In onzen bond hebben wij een advokaat te jare en dit 

kost aan onze leden geene centiem alles wordt geregeld 

door de jaarlljksche storting van 6 fr. welke zij doen in 

den bond.

In Antwerpen wierden nog geene herbergen gesloten 

om alcool te schenken.

Over eenige weken te Brussel in de Federatie der Her

bergiers waar Walen en Vlamingen te zamen op de bres 

stonden om den alcoolwet omver te werpen, wierd er 

besloten dat alwie vervolgd wordt om alcool te schenken 

door de beste advokaten van ’t land zal verdedigd worden.

Onlangs stond er in den “ Dernière Heure „ dat eene 

weduwe te Luik een proces gemaakt wierd om alcool te 

schenken. De Heer advokaat Dessesaer, vroeger volks

vertegenwoordiger en schoonbroeder van Minister Delacroix 

heeft de zaak voor het gerecht gepleit' Die weduwe wierd 

veroordeeld tot 500 fr. boet en hare herbsrg oogenblikkelijk 

gesloten.

De Federatie der Herbergiers nam de zaak in handen 

en teekende beroep tegen het vonnis met het goed gevolg 

dat de herberg opnieuw mocht openen.

In Verviers zijn er vier vervolgd en in Gent tien.

In Verviers zijn zij alle vier ontslagen, dus vrij en 

bijgevolg is dit eene gewonnen zaak.

De tien vervolgingen van Gent zijn verdaagd.

Dit is vast en zeker een eerste en groote zegepraal dank 

zij de Federatie.

Artikel 14 der nieuwe wet zegt wanneer iemand betrapt 

wordt voor alcool te schenken, hij krijgt 500 fr. boet en 

zijne herberg wordt gesloten.

Artikel 15 derzelfde wet zegt dat bij hervalling de boet 

5000 fr. bedraagt en de herberg gesloten wordt.

Daar is tegenstrijdig! Hoe kan men nog de herberg 

sluiten wanneer die reeds gesloten is ! 1

Zulke tegenstrijdigheden getuigen van den spoed waar

mede de wetgevers te werke gaan en leveren voordeel op 

voor de herbergiers.

Volgens de grondwet mag de Staat ons niet schaden in 

onzen handel zonder vergoeding toe te staan. Welnu hij 

verbiedt ons alcool te schenken, beneemt het brood van 

een leger burgers en weigert de rechtmatige vergoeding 

te betalen.

Op ! allen op ! en allen teekenen lid van den herbergiers

bond van Iseghem om door ons krachtig optreden in 

gansch het land de toepassing der wet van 1912 te 

bekomen.

De spreker wordt langdurig toegejuicht.

M. Seynaeve bedankt M. Bovoy in naam der toehoorders 

en onmiddelijk worden de namen opgenomen der her

bergiers die lid teekenen van den herbergiersbond. Al de 

aanwezigen teekenen lid en welgezind en tevreden wordt 

de vergadering geheven om 9 ure.

N U T  EN V E R M A A K
Eene christene Heldin.

’t Is Mevrouw de Castelnau, eclitgenoote van den 
beroemden Fransclien generaal, die met recht en reden 
den eeretitel van christene Heldin verdient.

Al hare zonen en haar echtgenoot waren in de 
gevech'tslijn. Zij bad, met bloedend hart, want een 
haier zonen had reeds /ijn leven voor het Vaderland 
gegeven. Op zekeren morgend naderde zij ter H. Tafel 
in dó nederige dorpskerk. De oude pastoor kwam  
juist te vernemen dat een tweede Castelnau gesneuveld 
was. Zyne handen, die de Ciborie en de H. Hostie 
droegen, beefden, want hij moest de moeder ver
wittigen.

Toen sloeg Mevr. de Castelnau de oogen op en, de 
tranen ziende op de wangen van don eerbiedwaardigen 
Priester, begreep zij. En zachtjes, met gebroken hart, 
met eene stem gelijkend aan een zucht, vroeg zij :

« Welke is het, Mijnheer de Pastoor u.

—o—

De woeker in de huishuren.
W jj hebben gemeld dat de minister van justice, 

M. Vandervelde, van zin was een nieuw wetsontwerp 
neer te leggen, betreffende de bestrijding van den 
woeker in huishuren. Sommige eigenaars gaan inder
daad wat al te grof te werk en schamen zich niet 
zelfs vier tot vijf maal den prijs van voor den oorlog 
te eischen. Het nieuw wetsontwerp zal een maxim':m- 
opslag op den prijs van voor den oorlog vaststellen. 
Zware straffen zullen de overtredene eigenaars treffen. 
Het nieuw wetsontwerp ligt op dit oogenblik ter 
studie in de raadplegende kommissie in het ministerie 
van justicie.

De woningnood is overal zeer groot, en bijzonder 
te Brussel — de verwoeste gewesten natuurlijk uit
gezonderd. De gemeenteraad van Brussel heeft nu 
beslist dat al de ledigstaande huizen der hoofdstad * 
zullen opgeëischt worden.

—o—

Geloof en Eerbied eener Koningin.
Uit Madrid werd maandag gemeld :

Hare Majesteit Koningin Victoria van Spanje deed 
in auto een tochje door de stad, toen zij langs den 
weg een priester ontmoette dragende de laatste 
Heilige Sacramenten aan een stervenden werkman. 
Onmiddelijk deed zjj het rijtuig stoppen, stapte uit en 
verzocht den priester haar plaats in te nemen. De 
Koningin volgde te voet, trad binnen in het huisje 
en bleef er tot de roerende plechtigheid geëindigd was.

Die openbare getuigenis van geloof en eerbied eener 
koningin heeft duidenden harten diep ontroerd.

—o—

De bevolking van het Land.
Het Staatsblad van Donderdag kondigt het officieel 

cijfer af der bevolking van Belgie, op 31 December 1918.

Er waren toen 7,555,576 inwoners, waarvan 3,741,033 
mannen en 3,814,543 vrouwe:;, ’t zij 80,848 zielen 
minder dan in December 1917. De bevolking van 
Antwerpen, in December 1918. was, 309,150 inwoners; 
Brussel, 164,747; Anderlecht, 67,859; Etterbeek, 35,244; 
Vorst, 31,546; Elsene, 87,521; ,lette, 15,600; Koelcelberg, 
12,641; Laeken, 41,988; Sint-Jans-Molenbeek, 74,793; 
St-Gilis, 67,863 ; Sint-Joost-ten-Noode, 30,215 ; Schaer- 
beek, 101.425; Ukkel, 35,881 ; Vilvoorde, 17,668; Wa- 
termael, 9,938; Sint-Lambrechts-Woluwe, 10,893; Sint- i 
Pieters-Woluwe, 7,676; Leuven, 40,386; Brugge, 51,739; 
Kortrijk, 35,574; Gent, 161,686; Luik 166.545, en 
Zoetenay, 28 !

—o—

De Lente.
Heden, 20 Maart, ten 10 ure 59 ’s avonds (Zomeruur) 

begint officieel de Lente. Voor heel de wereld zijn 

dag en nacht dezen dag even lang.

—o —

Wonderbare Vischvangst.
De visschers van Mont Bay, in liét Engelsch graaf

schap Corcwailis, dezer -dagen gulden zaken gedaan. 

In een enkelen nacht werden er door 46 booten niet 

minder dan 1.200.000 makreelen in de haven van 

Newlyn aangebracht. Dat die vangst een flinken ponk 

opbracht voor de visschers, hoeft nauwel;;ks gezegd.

—o—

Eieren.
In  Engeland zijn eieren toegekomen uit Egypte en 

in den handel gebracht aan 20 centiemen per stuk.

De voorraad is zoo groot, dat de kleinhandlaars er 

hun deel zullen van krijgen. Zouden de Egyptische 

kiekens ook niet wat kunnen aan t leggen gaan voor 

België ? Hier bij ons willen de kiekens geen ei leg

gen voor een zoo civiel prijsken.

—o—

Een Kris is.
l)e papierkrisis in de Fransche dagbladnijverheid 

is nijpend, Voor eene oplage van 100.000 nummers 

kostte ’t papier per jaar circa 350.000 in 1914 ; van-

2.380,000 fr. zegge voor papier alleen 2 miljoen meer.

Maar naast die ééne verhooging staan die van al 

de andere grondstoffen, die 200 a 300 o/° duurder kos
ten daii in 1914.

Wat meer is, tegen einda April moet men eene 

nieuwe verhooging in den papierprijs voorzien, wat 

voor 100.000 nummers daags, het papier 2 1/2 miljoen 

franken meer dan in 1714 zal doen kosten.

Talrijke weekbladen, tijdschriften en vakbladen 

hebben reeds opgehouden te verschijnen in Frankrijk.

Daar is de toestand, in de dagbladnijverheid, nog 

erger dan in België, en hier is hü reeds zoo éedenkelijk ! 

—o—

De internationale politiek.
In de vergadering der kommissie van buitenlandsclie 

zaken, van Kamer en Senaat, heeft staatsminister 
Woeste eene redevoering uitgesproken, die een grooten 
indruk gemaakt heeft.

Hij deed het volgende uitschijnen :

“ Belgie is niet meer onzijdig en zijne onzijdigheid 
is door niets vervangen gew'orden, terwijl Duitschland 
nog steeds gevaar voor ons oplevert. Het politiek ver
drag dat ons onderwerpen wordt kan onze onrust 
niet wegnemen; wij kunnen niet alleen staan tegen
over Duitschland. W ij moeten zekere waarborgen 
krijgen en al onze verdedigingsmiddelen te werk 
stellen. „

En daarop heeft M. Hymans, minister van buiten- 
landsclie zaken, niet veel kunnen antwoorden. Hjj 
stond met zijnen mond vol tanden ! De waarhefd is 
dat de diplomatie ons reeds veel ontgoochelingen 
bezorgd heeft en dat wij aan het einde van ons lted 
nog niet zijn !

- SPORT -
— DUIVEN -

De loslatingen in Frankrijk.

De laatste berichten die ons toekomen nopens het 
loslaten der duiven in Frankrijk zijn niet al te rooskleurig 
en er lijdt bijna geen twijfel of men zal tegen nieuwe 
moeilijkheden te worstelen hebben.

Vooreerst moeten de duiven per expres naar Moeskroen 
verzonden worden en dat zal ongeveer 7 fr. per mand 
kosten.

De drachten zullen waarschijnlijk eene groote verandering 
ondergaan daar men op de lijn zal moeten spelen waar
van de plaatsen en vertrekuren van den trein de volgende 
zijn: In Tourcoing vertrekt de trein den Zaterdag avond 
om 22 ure, langs Douai, Arras, Longeau, Montdidier, 
Estrée, Verberie, Dury, Nanteuil, Le Plessis, Mijry, Parijs.

Dus vallen Amiens, Breteuil, Stjust en Clermont buiten 
de lijn en tot nu toe ziet men maar kans Arras te spelen 
van de oude loslatingsplaatsen.

Boven Parijs kan men nog over de loslatingsplaatsen 
met geene zekerheid oordeelen.

Binst de week zal -men hoegenaamd in Frankrijk niet 
kunnen verzenden.

Het ware te hopen dat wij toekomende we?k beter 
nieuws konden mededeelen.

—o—
Verloren door Emiel Decru. Nieuwstraat, Iseghem, eene 

duif met ring 871183-20-Belqe.

Toegekomen bij J. Vermote Rumbeke, eene duif met 
ring Y 54614 BVG 19.

Toegekomen bij Gebr. Deforche Emelghem, eene duif 
met ring Iseqhem-Belqe-20-988.

Joseph Windels Iseghem, bedankt den heer Rudolf 
Uyttenhove zijner stad voor het teruggeven eener verdwaalde 
duif. Ook geeft hij eene belooning aan wie kan terug 
bezorgen hetzelfde jong met ring 886962-Belqs.

Camiel Bourgeois Iseghem, bedankt Gustaaf Verholle 
en Joseph Vandommele zijner stad voor het teruggeven 
van verdwaalde duif.

B E R IC H T
Be Gouverneur van West-Vlaanderen laat weten aan de 

eigemaars van motorvoertuigen dat, krachtens de voorschrif

ten van het Koninklijk besluit van 10 Februari 1920 alle 

motorvoertuig ( rijtuig, vrachtwagen, wals, trekmachine, 

motorrijwiel, motocycletie, enz.) rijdende op den open

baren weg, moet voorzien zijn van een nieuwe inschrijvings- 

plaat met volgnummer, binnen de 40 dagen na afkondiging 

van het bericht op het stuk in het staatsblad van 20 Maart 

laatstleden.

Die plaat zal afgeleverd worden zooals vroeger, in de 

Bureelen vsn den Heer Gouverneur der Provincie, Burg- 

plaafs, Brugge, alle dagen in de week van 3 tot 5 uur 

op vertoon door de belanghebbenden, vau een door het 

gemeentebestuur hunner woonplaats afgeleverd “ eenzel- 

vigheidsstuk „ en mits bewijs van storting eener som van 

vijftien franken 15 fr. „ in de handen van den ontvanger 

der belastingen van het gebied.

S T A D  IS E G H E M
BEWEGING DER BEVOLKING IN 1919

Geboorten 307; Overlijdens 273; Huwelijken 166; 

Intredingen door vestiging van verblijf: 1350; 

Uittredingen naar andere gemeenten : 1185 ;

Bevolking op 31 December 1918 : 14.015 ;

Bevolking op 31 December 1919 : 14.214 ;

Kleermakers -Verbond
van Iseghem, Ingelmuster en Thielt

Het Kleermakers-Verbond maakt het publiek 

bekend dat met 1 April 1920 , een nieuw 

tarief voor het maken van Kleedingstukken 

zal toegepast worden en die bij ieder Kleer

maker zal zichtbaar zijn.

Kleermakers van het omliggende welke nog 

niej aangesloten zijt bij het Verbond, komt 
allen naar de Vergadering op Dinsdag 6  April 

om 5 ure namiddag ter herberg « DE TROM

PETTE » bij Jan  B u lty n c k .

Belangrijk Bericht.
Ten gevolge van den voortdurenden en on- 

gemeenen aangroei van leden, en om eene 

nieuwe overeenkomstige dagorde te kunnen 

bepalen en vaststellen, ziet zich het Bestuur 

van den Middenbond Iseghem en Omliggende 

genoodzaakt de Algemeene Vergadering van 

Zondag aanstaande te verschuiven op Zondag 
en veertien dagen.

Nadere kennis en dagorde daarvan zal bij 

tijds aan de belanghebbende medegedeeld worden.

H et B e s t u u r .

TOONEEL- en ZANGMAATSCHAPPIJ 
« D E  L U S T I G E  V R I E N D E N »

ZONDAG I I en MaT n DAgT 2  APRIL
OPVOERING VAN

D E  A R M E N  U 9 N . P A R I J S
Drama in 7 Tafereelen 

door Ed. B risebarre en Eua. Nus

Iseghem. — Op Tweede Paaschdag om

7 1/2 ure, bij Fr. Spriet, in « De Stad Kortrijk ». 

Prijskamp voor Blinde Vinken. 5 fr. vooruif.

Iseghem. — Op Zondag 28 Maart. Prijs

kamp op de Vogelpik, in « De Sterre» bij 

Ad. Bincquet. 20 fr. vooruit en ’tinleggeld.

G e m e e n te  E M E L G H E M
Op Maandag 5 April 1920 (2de Paaschdag

OPEHINBSKOERS der 0L99IIQERS
Voor Beginnelingen (100 Km.)

300 frank PR IJZEN  frank 300
Inschrijving 2  fi. te zenden aan Art. Dekeirs- 

kieter “ Brouwershof „ Plaats 56 (Emelghem) 

Rangschikking volgens inschrijving.

F F P N IN R P N  om ^et aankoopen of bouwen 
U L U 1 1 1 1 1 U L I I  van huizen te vergemakkelijken 

worden aan zeer gematigden intrest en met gemak 

van betaling door het « BELGISCH GROND- 

K RED IET » toegestaan.

Voor verdere inlichtingen wende men zich bij 
Ph. V E R B E K E ,  Rousselarestr. Iseghem.

Burgerstand van Iseghem
Geboorten :

Ivonne Huysentruyt dv Valère en Leonie Verhamme
— Jerome Herman zv Jules en Rachel Duhullu — Julien 
Renier zv Güstave en Gabrielle Carron — Antoinette 
Feys dv Jules en Julia Rebry — Godelieve Maertens dv 
Gerard en Julia Degro. >te — Maria Geldhof dv Jules en 
Helena Vanhauwaert — Jeanne Lapeire dv Maurice en 
Laura Vandeputte — Jerome Corneillie zv Cyrille en 
Elodie Sintobin — Maria Vandendriessche dv Alfred en 
Magdalena Gryspeerdt — Adrienne Brouckaert dv 
Florimond en Julia Robert.

Overlijdens:

Eugeen Deleu schoensnijder 80 j. wed. Eugenia Devos
— Alice Verholle 3 1/2 jaar dv Alois en Maria Rogier — 
Romanie Oosterlinck borstelm. 19 j. dv Victor en Louise 
Dumoulin — Daniël Claeys 3 m. zv Edmond en Maria 
Missiaen — Elodie Deleersnyder 17 j. huisw. dv August 
en Romanie Vandorpe — Marcel Verbeke 5 maand, zv 
Theophiel en Elisa Pattyn — Hochepied Joseph 2 jaar zv 
Alidor en Elodie Desmet — Virginie Vanderhaeghe zb 
75 j. wed. Charles Gheysens — Joseph Scharlaken 11 m. 
zv Jules en Rosalie Hoebrechts — Marie Vandermeersch 
huisw. 73 j. dv Ferdinand en Julianna Platteeuw.

Huwelijken:

Polidoor Deprez kleerm. 50 jaar met Elodie Baert 
marktkraarnster 49 jaar beide alhier.

CINEM A L U X E
Statiestraat 9, ISEGHEM. 

ZONDAG 28 en MAANDAG 29 MAART
telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

De Wolven-kultur in 15 Episoden 
l e en 2e Episode 

Ah je te tiens
in 3 deelen

Octavius
in 1 deel

CHARLEY CHAPPELIN Komiek

RIJKE KEUS VAN

- P A A S C H K A A R T E N  -
G R O O T  &  K L E I N

Papierhandel A. STR0BBE Groote Markt Iseghem



Bij vermeerdering ta koop. — Aan zeer 

voordeelige voorwaarden. Een moteur 8 peerde- 

kracht met gaz-pauvre. Groot 20 peerden. In 

werking te zien bij CLEMENT Gebroeders, 

Boulevard Vanden Bogaerde, Iseghem._________

Te koop. — Moteur electriqua 1/2 peerde- 

kracht 220 volts. — Inplooimachien voor Schoen

fabriek. Inlichtingen ten bureele van ’t Blad.

Gevraagd. — In de werkhuizen Dekeirs- 

schieter Broeders. Ajusteurs, Draaiers. Stand

vastig werk. _________________

Valsch gerucht. — Het Huis MAURITS 

Haarkapper, Nieuwstraat 33. Gesticht in 1900. 
Blijft voort bestaan ter bediening zijner klienten.

Gevraagd — Voor een groothandel in levens

middelen, bekwame agent of dépositaire voor 

Iseghem en omliggende.

Schrijven onder de letters B. H.

Verloren — Een zakje gemaakt van Zeil

doek inhoudende eene som geld.

Dit zakje moet verloren zijn van aan de 

W e Hoornaert tot aan het huis van Th. Deprauw-

Te koop — Schoone en sterke KAMION 

met Kappe kunnende 3000 kilos dragen.

Eene DRIEWIELKAR, onlangs nieuw, dienstig 

voor twee peerden. Gezusters SEYNAEVE, 

Kortrijkstraat 64, Iseghem.

U IT  TER HAND TE KOOP : Twee gerief
lijke en onlangs gebouwde Woonhuizen met 
kelder en citern, gelegen Kasteelstraat 
n° 2 en 6, dicht bi! de Markt.

Voor alle inlichtingen zich te wenden bij 

Charles Laloo, Bouwkundige I / S .________

U i t  t e r  h a n d  t e  ko op
WOONHUlSmetFABRIEK

dienstig voor 

Schoenmakerij of Borstelmakerij
Zich te wenden ten bureele van ’t blad.

A a n  h e t  g e a c h t  P u b l i e k  
Voor alle VERVOERDIENST en verre 

voyagen, wendt U bij O d ie l  L o n c k e ,  
Nederweg 37a, Iseghem.

Spoedige en trouwe bediening
TE BEKOMEN

-  -  J A V A  S T E R K
in bakken van 24 flesschen van 4 tot 6 fr.

W E S T M i  N S T 'E t t '  S T G i )  T
allerbest aan 12 fr. den bak van 24 flesschen

S C G T H - A L f i  -  W I J N E N  

ALLE SOORTEN VAN KOLEN
Gezuster.s SEYN A E V  E 

Kortrijkstraat 64 .  ISEGHEM

J U L IE  B O U C H E  &, C°
( O u d  h u is  V a n  L o o )

Kraanlei GE ft T
Groothandel in Kaas, Visch, Fruit en 

Conserven.

Prachtige Kamers voor Reizigers en Touristen 

(Gematigde prijzen)
Electriciteitop alle Kamers - Badkamer - Elektrieke Piano 

Verzorgde Keuken - Dranken van eertse keus

Café -  Hotel R O Y A L
R E S T A U R A N T

ANTOINE WOLFCARIUS
119, Boulevard Maurice Lemonnier, 119

(V roeger B ou levard  du Hainaut)

Téléphone Bruxelles 119.34  

- B R U X E L L E S  - 
Trams in alle richtingen aan den nitgang van ’t Hotel.

Alle slach van

KLEERSTOFFEH in ZUIVERE HOL
Gemaakte Blousen, Roks 

---------  B O R S T E L S  - - -
te bekomen bij

JU LIA  V E R H E L L E
Roeselarestraat 21 , ISEGHEM

~ BIERHANDEL-
in  ’t  g r o o t  en  ’t  k le in

Epsom Stout extra in flesschen. Bock in vaten. 

Kleine vaatjes voor de Burgers. Welbekenden 
ouden bruin, gezegd Jannekens. Bier van de 
groote Brouwerij Callebaut gebroeders Wieze. 
Goedkoop bruin Tafelbier in flesschen.

Ml. V A N B E R IIE E R E ft
Groote Markt, I 3 r ISEGHEM 

DB C O R S E T S  O P  M A A T
het best, schoonst en goedkoopst

gemaakt bij

-  H 1 M P B - Y R O M A N
Nederweg 24 , I S E G H E M

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

Morgarinen - MBlHdozen
befaamde merken - altijd versch

Zeep in briEhen - ZBBppoBiErs
eerste hoedanigheid

Jul. B A LLE -H O LV O E T
Dépot

Meenenstraat 16, I S E G H E M

— Bij aanvraag bestelling ten huize —

G R O O T E  

STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ
Callens-Neeffs, Dendermonde

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

— Trouwe en genadige bediening —

Staalboek op zicht bij xn Agent

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

VOOR UWE ELECTRIEKE VERLICHTING  
en BEWEEGKRACHT

wendt u tot

F r a n s  HUYGHE &  ZONEN
Dweerstraat 19, ISEGHEM

ook te verkrijgen

ELECTRIEKE MOTEURSin ALLE GROOTEN
Men gelast zich ook met het vermaken en 

herwinden van onbruikbare moteurs

Verzorgd werk - Spoedige bediening

Batterien eerste hoedanigheid 
Strijkijzers I e hoedanigheid genadige prijs

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 DEPOORTER - CAILLEUX
Statieplaats 2, I S E G H E M

volgens de voorschriften en onder toezicht van 

D o c to r  H . DEPOORTER, K in de ra r ts

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

Herstellenden, Ziekelijke lieden

Te bekomen in de Apotheken en Kruidenierswinkels.

FABRIEK van MEUBELS in alle Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

Spiegels, Stoelen, Wiegen, Zetels enz.
AL ROOSÈ-VUYLSTEKE

Gentstraat 23 , I S E G H E M .

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  E I E ' E O U H G E D I S
M eester-K leerm aker 

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

VERKOOP - VERHURING - VERWISSELING  
HERSTELLING - STEM M ING van

Groote keus van

v LaVoix de /  
SonMaïtre,

Fonograaf-Platen
HARMONICA’S

M U Z I E K
INSTRUM ENTEN

Afslag voor Voortverkoopers

JCLEMEUt t -c l e m e h  t
Gentstraat 20 , ISEGHEM  

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
?ƒ. Briesens - Vande IValle

Roeselaerestraat 8 2 ,  I S E G H E M

Verzorgd werk — Spoedige bediening 

Ik begeef mij ook ten huize.

BIJZONDERE HOUTDRAAIERIJ &  ZAGERIJ
dienstig voor 

Meubelmakers en Houtbewerkers

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

O n z e  overgroote voorraad laat ons toe, niettegenstaande de overgroote 

opslag der grondstoffen, onze7prijzenjte behouden.
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A LA RENAISSANCE,
Hoek der Groote M ark t en Oroanm arkt, HOUTRIJK

T EN T O O N ST E LL IN G  D E R  ZO M E R A R T IK E L S
(laatste modellen van Parijs)

Ons reklaamkostuum in schoone engelsche stof 7 9 .9 5  

30 Modellen op keus van 110 tot 350 fr. 
Reklaamvrouwkostuum op alle modellen in serge zuivere wol aan prijzen 

buiten alle concurrentie 129.00  

Zijden kostumen vanaf 135 fr.
Zomerkostumei laatst model, fantaisie 3 5 .9 5  

Kinderkostumen in Mousseline, laatst model 2 9 .9 5  

Lijnwaadartikelen allereerste .hoedanigheid onmogelijke concurrentie 

Combinaisons in schoone Shirting met kant of broderie 9 .9 5  
Groote keus van Hemden voor Damen en Juffers vanaf 5 .9 5  
Eerste-Communiekostumen in schoone cheviot 5 3 .0 0  tot 6 3 .9 5  

in schoone engelsche serge 142 .50  tot 165 .00  

Kostumen voor mannen en jongens 
9 7 .5 0  109 112 115 129 139 155 172 177 189 210 2 2 0  25 5  

Gelegenheidskleederen vanaf in peigné vanaf 2 5 0 .0 0  

Al deze artikels zijn op maat gemaakt volgens den wensch van den klient 
Specialiteit van Imperiniabels voor Heeren en Damen vanaf 61.00  

Onze Magazijnen zijn den Zondag open

Voor Iseghem en Omliggende: Zelfde artikels en prijzen bij 
JOS. SABBE-FLEURENT, Gentstraat 35.
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CREDIT FONCIER DAN VERS
Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 3.000.000 fr. 

Spaarboekjes 3 .6 0  °/0 - Renteboekjes 4 %  - 4 .2 5  %  Bn 4 .5 0  % ,  vri j  van lasten
Depotrekeningen aan zeer voordeelige voorwaarden

iM M iOOP en ÏERKDOP van Fransch. Engelsck en Hmeriknansck Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij

— -  M. Pu. VERBEKE -  B e s t u u r d e r  —
Rousselarestraat, 25, ISEGHEM

SP EC IA LITEIT  van DOORZICHTKUNDIGE WERKEN en HANDELSREKLAMEN  

Huis CYR. VAN BEN  W EG HE  - B  HOOG HE
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

te bekomen 

Kleuren, Vernissen

Schilderoliën, Terpentijn 
en verdere Schilderartikelen 

op aanvraag

- Voor uwe Riemen -
in Leder ,  B a la ta  en Katoen

wendt u bij

Du hamel en B  esc heem aker 
154 Roeselarestraat ISEGHEM

Spoedige bediening —  Genadige prijzen 
Al le  slach van R e p a ra t ië n

HUIS VAN VERTROUWEN

9 .  M 0 E K 9 E R T -H D P F E
Roeselaarstraat 29 ,  

I S E G H E M

OUD HUIS

ROÖSE-MAES

Groote keus van de laatste nieuwigheden in Uur
werken en Juweelen, Regulateurs,Hen luien en Reveillen.

ZaR- en Arm banduurw erken in goud, zilver, niellé 

en nickeJ.

Kettingen van allen aard.
Depot van het gekend uurwerk, Roskopf (5 jaar 

waarborg). Juistheids-zakuurwerken : Omega, Invlota.

Schoone co'lectie diamanten brochen, baretten, oor

ringen, ringen.
Juweelen in goud, titre-iixe, niellé, doublé en zilver.

Selioone Eerste Communie artikels.

Geschenken in zilver en verzilverd inetaul, zooals» : 
Tafel- Schrijf-, Rook- en Naaigerief. — Tafelgerie 

Wiskeman.
Alle soorten van Brillen, Pince-Nez. vergrootglazen, 

Thermometers, Barometers, Naphte- en Alkoohvegers.

De voorschriften der Heeren Oogmeesters worden 

stipt en spoedig uitgevoerd.
Groote keus van Phonograais, Platen, Naalden en 

tbebehoorten.
Bijzonder werkhuis voor. het herstellen van uur 

Werken, Juweelen en Phonograafs.

MODERNE INRICHTING — SPOEDIGE BEDIENING 
Gematigde —, Waarborg

Aankoop en verwisseling van oud diamant, gouden 

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

ROB E B T  MAES
Meester-Kleermaker

Marktstraat 4 4 .  ISEGHEM

”Ift  B E  PLASTRO N
schoone keus van

Mans- en Vrouwslolïen
Ellcgoederen, W itte en Fantasieartihelen

bijzonder assortiment van

Hemden. Cols en Plastrons 
COMMU NI E-ARTI KELEN

R a y m o n d  M 3 E 5 - 6 E L 3 H D F
M a r k t s t r a a t  4 4 ,  Iseghem

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. Hoet-Annf., na 

36 jaren bestaan, door de H.H. Oogmeesters meer 
en meer aanbevolen ?

1“ Omdat het gezicht met een nieuw stelsel van gezicht- 
aanduider goed onderzocht wordt, die ons juist het 
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 uitgalezene 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 
Hince-Nez van af 3 fr. ’t stuk. Allerfijnste geslepen 
glazen, met fijne monturen 6 ó 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, llqueurs- sirop- 
melk- 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.


