
1« JAARGANG ZATERDAG 26 JULI 1919 NUMMER 19

ONS ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS 

1 jaar 6.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.

3 maanden 1.75 fr.

1 jaar binnen stad 5.50 fr.
Men schrijft in bij de 

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

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

en in alle postkantoren.

Het Feest der Vrede.

verschijnende eiken Zaterdag

GELIJKE PLICHTEN;?! GELIJKE HECHTEN!!

Aankondigingen 0.15 ir. den regel

Rechterlijke aankondig, o 50 ir. » »

Aanbevelingen 0.25 ir. » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaartenj ot programmas bij 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

geleden hebt, weest ook gegroet, neemt p 

in de eererangen

Belgie heeft

)e tfelgen ' nebben de schrikkelijkheden van 

den oorlog en den doodsangst van eene hel- 

sche bezetting ondervonden.

Niettegenstaande meer dan vier jaar harde 

beproevingen en verdrukkingen van allen aard 

zijn wij getrouw gebleven aan ons geliefde 

Vaderland en hoopten steeds in de toekomst.

Nu is Belgie vrij en onafhankelijk zooals 

vroeger en ’t is op vandaag 21 juli, verjaardag 

der plechtige intrede van Leopold 1 ten jare 

1831, dat wij, trouwe kinders van dat land, 

met hert en ziel de groote overwinning vieren 

op den machtigsten, schrikkelijksten maar ook 

den laagsten vijand welken wij, Belgen, als

mede onze Verbondenen in de (Geschiedenis 

ontmoetten.

Wij zagen vanaf Augusti 1914, de zingende, 

duitsche legerbenden vol hoogmoed door ons 

land en straten trekken, maar wij zagen die 

ook in Oktober en November 1918 terugketeren 

het hoofd ten gronde, de keel verstikt, met 

schaamte en oneer beladen, vernield en gansch 

verslegen, opgewreet door den vernielenden 

leveling die de grootste machten en de stevigste 

maatschappijen nedervelt en in den niet ver

smelt.

Vrij ! zijn wij 1 Gode zij dank gezeid 1 

Wij, die, na een tijdperk van groote vrijheid 

beleefd te hebben, moesten bukken onder de 

wreedste dwingelandij ; wij kennen op heden 

de weerde van hel woord : vrij I 

Viij I om onze Vaderlandsliefde, welke wij 

voor eenen arglistigen en wraakzuchtigen vijand 

in onze herten moesten verduiken, nu wederom 

vrij te bevestigen en te belijden.

Vrij ! om ons geliefde Belgie, grond van eer 

en heldenmoed, toe te juichen I 

Vrij I om onzen Koning, levend en roemrijk 

beeld van ’t Vaderland, vol eerbied te begroe

ten I

Vrij ! om ons Leger, standaard onzer haard

steden, herinnering van onzen grond en onze 

rechten, vol dank en liefde in ons midden te 

vereeren.

Vrij ! Om de rechtschapene en milde landen 

van onze Alliés met begeestering te aanzien 

voor de hulpe welke zij ons gegeven hebben 

om ons miskende recht te doen eerbiedigen 

en ons aan den hongerdood te onttrekken.

Vrij I van duitsche Cesar’s waar ijzer, staal 

en vuur de meesters zijn en waar vrijheid en 

verstand geketend liggen aan den opperwil van 

hoogmoedige en verwaande oorlogsmannen die 

maar droomen van wereldoverheersching door 

macht en dwingelandij.

Vrij 1 zijn wij, om op vandaag op gansch 

bijzondeie wijze onze IJzerjongens, waaronder 

vele onzer stadsgenooten zijn, te vieren.

Eeuwige liefde en eindeloozen dank aan u, 
koene helden van Luik en van den Ijzer, waar 

’t Iseghemsche bloed ook den Vadergrond be

sproeide waarin het martelaarszaad eene zege

kroon ten eeuwige dage deed ontstaan en 

waaruit de zieledampen rijzen in Vlaanderen’s 

gouwen, door zachte windjes rondgedreven, 

ons streelend aanmanen tot eerbied, dank en 

liefde.

Naast die dappere gevallene helden vielen 

nog andere niet minder weerdig en niet minder 

moedig en die ’t geluk hadden aan de wreede 

dood te ontsnappen maar die verminkt, gebro

ken, het oveiige hunner dagen moeten slijten 

en ons tot voorbeeld dienen wat ware liefde 

toch vermag. Wij zullen dan die lievelingen 

door woord en daad bijstaan en zorgen dat 

zij binst huri leven het brood verdienen voor 

vrouw en kroost. Dit zij ons een heilige plicht I 

Aan u dappere helden die ongedeerd het vuur 

ontkwaamt en ons terugbracht Zege en Vrede, 

komt viert met ons ’t is uw werk tot ons heil 

gedaan, dat wij vereeren.

En gij allen die geleden hebt, aangehouden, 

weggevoerd in vreemde oorden of in kerkers 

opgesloten, waar lichamelijke en zedelijke pijnen 

ti fotferden, waar geen woord van troost of 

hoop te vinden was maar enkel ’t barsch en 

wreed bevel van ’svijands spottend duivelwezen; 

gij allen die om uw land, uit liefde alleen

De vrouwen, ouders, broeders en zusters der 

gesneuvelde soldaten, waren voorbehouden 

plaatsen aangeboden

’t werk te slaan tot h e ro p X c j^iand *aan

van alles wat vroeger schoon en goed was in 

ons verwoeste Vaderland.

Werklieden ! op u wordt gerekend, gij zijt 

de bron, de levenskracht der maatschappij;

’t is door uw werk, met eerlijk loon, dat gij 

zult medehelpen tot opwas en tot groei en bloei 

van ’t land waarvoor uwe broeders stierven.

Burgers 1 door uw wijs en goed beleg zult 

gij de werkers steunen en lief en leed te za- 

tnen deelen en steeds in liefde en eendracht 

leven en zorgen dat onze werkersstand behoor

lijk winne en leven kan.

Kapitalisten I Rijke lieden ! nadert tot de 

Burgerij en geeft uwe kapitalen bij de macht; 

weet dat God u rijkdom schonk om mild te 

zijn en goed te doen ; weet dat uwe geldelijke 

steun de waarborg is van ’t stoffelijk deel der 

maatschappij.

Priesters van den Heer legt ’t goede zaad 

in aller herten ; onderwijst het volk en leidt 

tot God alwie van goeden wille is. Tracht 

door i\,w doen en laten alom de liefde voor te 

staan.

Lieve kleinen bemint uw land en weest dan 

later immer veerdig voor den strijd van ’t Va

derland. ,

Het doel van ons allen weze : Eendrachtig 

werken tot heropbouw en tot bloei van ’t diep- 

beproefde Vaderland I

Wezen wij niet minder weerdig dan onze 

fiere jongens die goed en bloed ten beste 

gaven en eer en roem in ’t Yzerslijk verwon

nen voor vrijheid en voor recht.

De Openbare Besturen wezen onze bescher

mers en helpen ons vooruit met woord en daad 

op de lastige en moeilijke baan. Zij wezen de 

steun en de lichtbaak van ons streven .en zeg

gen voor goed vaarwel aan ’t dwaze kleur der 

politieke knoeierij.

Wat in ’t bijzonder ons Gemeentebestuur 

betreft het worde hervormd en op voet gezet; 

het worde verlost van dwingelandij en vreemde 

heerschappij, den ondergang van onze stad; 

vredelievend, dienstveerdig en verstandig ; volks

gezind voor werk- en burgerslieden ; voorkomend 

voor eenieders heil ; de zon gelijk die licht 

en warmte zendt voor rijk en arm. — Zulk 

een bestuur zal krachtig medewerken tot opstand 

en vooruitgang van ’t geknakte Iseghem. 

Vooruit voor land en haard 

De rangen dicht gesloten,

Weg de bastaards 1 Weg de lauwaards ! 

Weg alwie het Vaderland verraadt !

Zuiver is ons vaandel.

De prijs van ’t bloed van ónze jongens, 

Vrij, onafhankelijk, staat het recht !

Wee de lafaard die ’t nog aanraakt,

Allen staan hier strijdensveerdig 

Voor onze eer en voor ons land.

Leve de Koning I Leve ’t Leger !

Leve lang I ’t Vrije, Onafhankelijke Belgenlaml ^

21 JULI 1919.

Een heerlijke, een prachtige, een glorievolle 

dag.

’t ls nu niet meer alleen het feest der Vla

mingen, ’t is het feest der Vlamingen, het 

feest der Walen, het feest van alle Belgen, 

’t Is het feest bij uitmuntendheid, ’t is het 

Vaderlandsche feest.

Gisteren reeds wapperden de vlaggen aan 

alle huizen, maar die vlaggen hingen daar zoo 

droevig verslensd in den regen die den gan- 

schen dag zon de ophouden neder viel.

En heden rijst de zon in ’t Oosten in vollen 

gloor, de vaandels wapperen, en gedreven door 

den wind slaan zij weg en weder en geven 

aan onze straten een overheerlijk uitzicht.

En ’s morgens, kort na 9 ure, komen wel 

gemoed en blijde van herten de veertig maat

schappijen van stad op de Groote Markt samen, 

otn in grootschen stoet den weg in te slaan 

naar de St Hiloniuskerk.

Om 10 ure is de kerk gestampt vol. Daar 

kan geen meer in.

op alle de ■ geloovigen eenen diepen en ontroe

renden indruk.

Onder de offerande werden gedachtenissen 

uitgedeeld.

Na de mis werd den «Te Deum » aange

heven en hij dreunde grootsch en statig onder 

de tempelwanden.

Intusschen werd de stoet hervormd. En hon

derden en honderden menschen stapten trotsch 

en fier door de straten. Voorop de wapperende 

vlaggen en wimpels, gevolgd door alle de gil

den en maatschappijen van Iseghem.

In ’t midden van den stoet verschijnt een 

prachtige yvageji. Hoog opgetimmerd prijkt het 

borstbeeld van Koning Albert, onzen dapperen 

Vorst, omringd door jeugdige palmen, door 

jonge meisjes in ’t wit gekleed. Eenvoudig en 

simpel opgebouwd, is de wagen uiterst lief en 

bevallig en staat eenieder aan.

In ’t oog springen de « Lustige Vrienden » 

aan wier hoofd de vrouwelijke leden der gilde 

stappen.

Lief ook zijn de jonge schoolknapen die op 

gansch den doortocht vaderlandsche liederen 

zingen en hunne vaderlandsche vlagjes doen 

op en neder zwaaien.

Uitnemend bemerkt waren de vijf jonge 

meisjes, die als spionnen voor hun vaderland 

hadden gewerkt, en op wier borst- weldra eene 

zeer hooge en uiterst vleiënde decoratie zal 

prijken.

Doch meest indruk deden onze soldaten. Gul

hartig werden zij de stad door toegejuichr, en 

met luid handgeklap begroet.

De stoet werd gesloten, niet door het Komi- 

teit der feesten, maar door Burgemeester Car

pentier en Schepen Bral, die elk eenen fran- 

schen officier opleidden, en dan door den 

Gemeenteraad, Dischraad, enz.

De Groote Markt, waar door de Gendarmen, 

Pompiers en Politie, alles in order werd gehou

den, was weldra zwart van ’t volk. En toen 

onze soldaten op de Markt aankwamen was 

het een storiu, een wilde storm van toejuichin

gen.

Het Congregatie muziek, dat op den . kiosk 

had plaats genomen speelde de « Braban^onne ».

Toen allen op de Markt aangekomen waren, 

beklom de heer Burgemeester, door vier fran

sche officieren vergezeld, den kiosk, en sprak 

eene redevoering uit.

Ongelukkiglijk, ik stond langs den overkant 

van de Markt, en ’k heb geen enkel woord 

verstaan.

Dan werd door het muziek de Marseillaise 

gespeeld. Alle hoofden werden ontbloot.

De kinderen van de school, die het noor

delijk deel van de markt innamen, gaven zich 

hier over aan lichamelijke oefeningen, en lieten 
« Naar Wijd en Zijd » de « Brabangonne » en 

de « Vlaamsche Leeuw » op meesterlijke wijze 

wedergalmen.

Zoo sloten de feesten van den voormiddag.

’s Namiddags om 3 ure, waren honderden 

menschen aan ’t park van ’t kasteel om de 

sprongen en kunsten van onze Football-lief- 

hebbers te bewonderen. Doch rond 4 ure kwam 

er eene vlaag op, het regende dat het kletste 

en eenieder zette het aan een loopen.

Rond 4 1/2 ure, had zich in de Nieuwstraat 

een stoet gevormd, ’t weder was dan wederom 

goed, en men sloeg den weg in naar het kerk

hof. Bij den stoet had zich eene ontelbare 

massa volte gevoegd, zoodanig dat er nog nooit 

zooveel volk op ons kerkhof samen is geko

men .

Om 6 ure gaf het Congregatiemuziek een 

Concert op de Groote Markt. Om 7 ure wer

den vaderlandsche liederen door de school

kinderen gezongen. De lieve kleinen oogstten 

eenen overgrooten bijval.

Later was het de beurt aan het Stadsmuziek 

en de blijde muziektoonen wederklonken tot

10 ure.

En dan was het fakkeltocht !

Fakkeltocht! Vijftig brandende lampions wer

den gedregen, maar 2500 menschen — mannen,

vrouwen en kinderen — deden al zingen en 

schuifelen, al dansen en springen de ronde 

van de stad. Gsesi

Om 1ÜT2 ïiT . _______ _

Groote Markt. Hoelang dit bal heeft geduurd, 

kan ik niet zeggen. Om 12 ure ’s nachts 

krioelde en wemelde nog alles dooreen, aan 

rusten en slapen daaraan dacht er geen.

W I J N E N

Bordeaux 2 .2 5  fr. —  W itte (Tours) 2 .5 0  fr.
Roode Porto 3 .5 0  fr. —  W itte Porto 3.75 fr.

Ledige flesch of 25  ct. opleg.
Deze wijnen zijn allen van de beste hoedanigheid 

en verkrijgbaar bij LEON VERDUYN, Markt, Iseghem.
Afslag bij zekere hoeveelheid.

Leute-penning
Te beginnen van toekomende week

zal er in ieder nummer een lijst met
«Leute-penning» afgekondigd worden 
en iedere inzending moet minsten 10 
centiemen bevatten per drukregel.

De Vergadering van
den Gemeenteraad !

Wanneer gaat de Gemeenteraad eene verga

dering houden ?

Geen dag gaat voorbij of die vraag wordt 

mij gesteld.

Maar wat daarop geantwoord ?

Onze zeer achtbare heer Burgemeester heeft 

den 19 April — dag der laatste bijeenkomst

— verklaard dat hij met Jos. Seynaeve niet 

meer ging zetelen. En daarover was hij ten 

volle meester: hij moest maar kort en bondig 

zijn ontslag van burgemeester geven, en t’huis 

bij zijne stoof blijven zitten.

Hij heeft toch zeker nooit gedacht dat de 

Bestendige Afvaardiging van West-Vlaanderen, 

op zijn verzoek, den heer Jos. Seynaeve uit 

het gemeentebestuur van Iseghem ging sluiten. 

Wat er ook van wezen moge, M. Seynaeve is 

gemeenteraadslid, en hij zal het blijven.

Maar nu zijn wij te wete gekomen dat de 

Gemeenteraad gaat vergaderen. Op het groot 

plakkaat, dat de Nationale Feesten aankondigt, 

leest men dat het Schepencollegie aan den 

Gemeenteraad zal voorstellen een gulden boek 

te bereiden, en ook om op 16 Oktober eerst

komende eenen vrijheidsboom te planten.

Dat is wel klaar en duidelijk gezeid vóór 

den 16 Oktober 1919 zal onze gemeenteraad 

vergaderen.

’t Is zoete troost voor alle Iseghemnaren 

dit blijde nieuws te vernemen.

In de eerste drie maanden gaat ons ge

meentebestuur vergaderen, en ernstig spreken 

over het planten van eenen vrijheidsboom. 

Dat is eene levenskwestie voor onze stad. 

Waar gaat die boom geplant worden ? In eenen 

afzonderlijken hof, of op eene openbare plaats ? 

Aan wien gaat men den boom aankoopen, en 

welken prijs zal men bestieren ? Gaat het eene 

treurwilg zijn, een achtkanter, een eik, eene 

linde, een appelaar of kriekelaar ?

Alle zeer ernstige vragen, waar men diep 

zal moeten overdenken en wijselijk beraadslagen.

O boom van vrijheid, voor u, voor u alleen 

zal onze gemeenteraad beraadslagen, en zullen 

onze achtbare burgemeester en Jos. Seynaeve 

de vrede sluiten.

Ze zijn weg!

Den Zaterdag 19 Juli laatstleden, rond 7 ure 

in den morgen, kwam een bijzondere trein in 

onze spoorhalle aangestoomd, waarop onze 

jongens in 1893, 1894 en 1895 geboren, werden 

opgeladen, om naar het kamp van Beverloo 

vervoerd te worden.

Zoo er jongelingen beklagensweerdig zijn het 

zijn ongetwijfeld deze. Zij hebben den oorlog 

niet kunnen mededoen. Door de zorgloosheid 

van hooggeplaatste heeren, werden zij in ’t leger 

niet ingelijfd. Zij bleven hier. Het over- 

grootste deel stond onder het bezet van den 

vijand, en werd gedwongen te werken om zijn 

eigen land nadeel en schade aan te doen.

Zie vervolg op de & bladzijde.



ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
(verboden nadruk) — 1& vervolg

met die van Belgie ingewikkeld, is streng 

verboden.

De dragers en verkoopers zullen groote 

straffen inloopen.

Dit bevel is met 11 Maart uitvoerbaar.

Iseghem, den 10 Maart 1915.
*

* *
In den avond komt hier het nieuws toe, 

dat een Fransche vlieger, bommen geworpen 

heeft op de statie van Kortrijk

Amerikaansche bloem is toegekomen en 

wordt onder de bakkers verdeeld Niet allen 

bekomen dezelfde hoeveelheid. De eenen 

krijgen wat meer dan 300 kilos, de anderen 

wat min. Het aandeel der cooperatief werd 

reeds gisteren afgehaald, zoo komt het dat 

niemand weet te zeggen Jioeveel zij heeft 

bekomèri. 1 , -
Veel wordt de ‘manier van bloem uitdeden 

in stad beknibbeld. Algemeen vraagt men 

dat het stelsel van Kortrijk hier ook zoude 

toegepast worden. Maar!....

Donderdag 11 M aart 1915.

Sedert vijf dagen zwijgen de kanons. Gebeurt 

het dat men iets hoort, dan is het een doffe 

slag, die van zeer ver schijnt te komen.

En de inbeelding der menschen gaat er 

wederom op los. De een zegt dit en de andere 

dat. Hier heeft een soldaat zulks gezeid, en 

daar een andere ook iets dat er goed op trekt.

En men heeft in stijve groote dagbladen 

uit Frankrijk dit gelezen, en onpartijdige 

Hollandsche gazetten zeggen dat.

En daaruit komt men tot het besluit dat 

de wreede slag hier in Vlaanderen gaat een 

einde nemen.

Nog sterker komen de menschen in dat 

geloof, daar men voorbijtrekt met kanonnen, 

munitie wagens, peerden en mannen.

Dat gebeurt niet alleen door onze straten, 

maar ver meest op den ijzerenweg, waar 

verschillige lange treinen voorbijrollen.

Laat ons dus wederom hopen, ’t is maar 

een keer te meer.
Vrijdag 12 M aart 1915.

Aan de armen van stad worden in « het 

speitekot » opnieuw kleederen uitgedeeld. Het 

zijn doorgaans baaien; hemden, kousen, voor- 

schooten, kinderokken.

Of die stoffen uit Amerika komen wordt 

nog al wel in twijfel getrokken. Het schynt 

dat zekere winkeliers van stad daar nadere 

en echte inlichtingen kunnen overgeven.

Nu, ’t is eender van waar die geschenken 

komen, zij worden van gepasten tijde uitge

deeld en zij zijn bij allen welkom.

***

In den namiddag’, op de Groote Markt, is 

er « spectie ». De Generaal die in Dadizeele 

verblijft is naar hier afgekomen, en peerden 

en wagens neemt hij in oogenschouw.
*

* *
Er heeft ook nog een andere « spectie » 

plaats. Acht vrouwen en jonge dochters, meest 

allen op den Mentenhoek woonachtig, moeten 

zich in ’t klooster der Fransche Zusters, in 
de Gentstraat, aanbieden. Zy worden verdacht 

aankleefsters te zijn van « te veel leute ». Na 

geneeskundig onderzoek, mogen zxj naar huis 

terug keeren.

zaterdag 13 M aart 1915.

De kanons, die gedurende zeven achtereen

volgende dagen stil gebleven zijn, laten zich 

opnieuw hooren. Reeds van in den vroegen 

morgen hoort men hun gedonder. — « ’t Is 

Yper, zeggen de menschen, die beschoten 

wordt, en tegen maandag avond, moeten de 

duitschers, kost wat kost, van die stad 

meester z ijn ! »

W at geduld, en wij zullen weldra weten 

wat daar van waar is.
#* *

De boter, in zeer geringe hoeveelheid op de 

markt aangeboden, wordt 4 frank 60 de kilo 

verkocht.

En op de hoeken der straten hangt uitgeplakt 

dat zij niet meer dan 3 fr. 80 mag gelden. 

Waarom worden die plakkaarten niet ver

nietigd ?
*

* v

Het duitsch gerecht zetelt.

Marcel Vanneste van Winkel St Eloy wordt 

veroordeeld tot acht dagen gevang en 150 

marken boete. Daar hij reeds tien dagen 

gevangen zit, wordt hij onmiddelijk up vrije 

voeten gesteld.

Cyr. Bostoen, insgelijks van Winkel St Eloy, 

wordt met eene geldboete van 150 marken 

gestraft.
** *

m aatschapp ij Iseghem, 13 Maart 1915. 
Reizigers, Handelaars 

en Fabrikanten 
SPOED en MOED

I S E G H E M  MM.

In de Algemeene Vergadering der Maatschappij 
die heden namiddag plaats had in het lokaal

« De S poo rha li.e  », wierd er gehandeld over de 
VERZEKERING TEGEN DE OORLOGSGE 

VAREN der eigendommen, huizen, fabrieken, 

hofsteden en hunnen inhoud, meubels, mate

rieel, koopwaren, enz.

Eene onderlinge Maatschappij gesticht door 
hooggeplaatste en gezaghebbende personen van 
de handelswereld, het bankwezen, rechtsgeleerden 
en groot-eigenaars, is te Brussel tot stand 
gekomen om deze risicos tegen brand en ver
nieling in oorlogstijd te vrijwaren.

Gezien het groot belang die deze zaak voor 

ons gewest oplevert, heeft de Maatschappij 
« SPOED en MOED » een Komiteit ingericht die 
aan de inwoners van Iseghem en omliggende 

alle inlichtingen zal verschaffen, en zich gelast 
met het inzenden der voorstellen voor het opma
ken en sluiten der verzekeringskontrakten.

Dinsdag aanstaande 16 dezer, zal door ue 
zorgen van den Ondervoorzitier M . Georges V an  

W tb e rg h e , de eerste reeks voorstellen in den 
zetel der Maatschappij te Brussel behandigd 
worden. M. A dhèm ar V and e  M o o r te le  zal zich 
gelasten met de volgende reeks te bezorgen.

De personen die begeeren daarover ingelicht te 
worden mogen zich wenden tot een der leden 
van het Komiteit. De voorstellen van verzekering 
voor het sluiten der kontrakten moeten aan 
M . G eorges V an  W tk e rg h e  behandigd worden 
vóór maandag avond; of bij M. A dhém ar V ande  

M o o r te le  vóór donderdag avond.
Aanveerd MM., de verzekering onzer hoog

achting.
VOOR DE MAATSCHAPPIJ*:

De Ondervoorzitters, De Voorzitter,

6 . Van Wtberghe C. Vanden Berghe.
Ed. Holvoet.

Leden van het Komiteit  : Alt. Bral. J. De Busschere, 

Ad. Vande Moortele te Iseghem; Alb. Neirynck te Ingel- 

munster,

zondag 14 M aart 1915.

Om 7 ure, wordt in de groote kerk, de 

duitsche mis gecelebreerd. Hoogstens honderd 

burgers zijn er tegenwoordig.

Om 7 1/2 ure is de kerk van ’t H. Hert 

stampvol. Men kan er noch roeren noch keeren. 

Veel geloovigen geraken niet binnen en hooren 

mis van op het Kerkeplein.
*

♦ ♦

In de kerk van ’t H. Hert, heeft ten negen 

ure eene godsdienstige plechtigheid plaats voor 

de protestantsche soldaten.

Vóór de hoogmis begint, is de kerk reeds vol
*

* *

Korte dagen slechts hebben de duitsche 

bakkers de school aan ’t kerkhof verlaten, 
en reeds strekt dit gebouw tot eene andere 

bestemming. Nu dient zij voor magazijn.

Gansche wagens bloem, meel. suiker, con

serven, enz. worden daar naartoe gevoerd en 

in de verschillige klassen opeengestapeld.

In alle de kerken vraagt men dat de bevol
king zich zoude eerbiedig toonen wanneer zij 

gekwetste soldaten ontmoet. Nooit, mag zij 

haar toelaten met gewonden te lachen en 

te spotten.
*

♦ #
Om 11 ure is er muziekfeest op de markt. 

Zeer weinig burgers staan te luisteren. Door 

eenen zeer bijzonderen fabrikant van stad 

worden de duitsche muziekanten getrakteerd 

met elk twee pinten bier.

Maandag 15 M aart 1915.

Eene duitsche vliegmachien, een tweedekker, 

doet zijne dagelijksche wandeling boven stad 

en slaat de richting van Ingelmunster in. 

Leeger heeft zij waarschijnlijk nooit gevlogen 

en men mag het een waar geluk noemen. 

Aan de hofstede van Busschaert gekomen, 

maakt het viiegmachien eene tuimelperte en 

ploft op den grond. Van de drie vliegers die 

de vaart mede maakten, zijn er tweedeel lijk 

gekwetst en worden per automobiel naar het 

lazaret overgebracht.

.%

De samenwerkende bakkerij is verwittigd 

dat in de eerste dagen de uitverkoop van 

brood per bons zal plaats hebben.

Iedere inwoner zal recht hebben op een 

kwart kilo brood per dag’. Het bestuur der 

samen werkende bakkerij doet de r̂  nde ha rer 

klienten om te weten over hoeveel brood zij 

telken dage zal moeten beschikken.

De andere bakkers laat men zoo onnoozel 

als een versch gekipt kieken.

,%

Wordt in stad en te lande rondgestrooid : 

Goed nieuws!

Een schip Groeve Buiskolen

Er wordt van stonden aan ter beschikking 

gehouden, 250.000 kilos goede huiskolen, aan 

de volgende prijs:

Aan ’t schip genomen 30.00 fr, de 1000 kilos.

t’ Huis gevoerd 32,00 fr. „ »

In huis afgedregen 32,50 fr. » »

Die kolen begeert moet zich onmiddelijk laten 

inschrijven in ’t Sekretariaat, Wijngaardstraat, 

Iseghem, tusschen 8 en 12, en 1 1/2 en 5 ure, 

waar tegen gangbaar geld (belgisch of duitsch) 

eenen bon van levering zal gegeven worden.

De inschrijving begint heden middag om
1 1/2 ure.

De leden van Werklieden-Vereenigingen of 

Bonden worden verzocht hunne inschrijving 

te doen vóór morgen Dinsdag middag.

De kolen worden enkel ’t huis gevoerd in 

den binnen van Iseghem, en deze (!) worden 

verzocht goed het nummer van huis op te 

geven.
Die hunne kolen zelf halen en ze in zakken 

begeeren moeten zelf de zakken medebrengen. 

Elk zegge het voort!
Dinsdag 16 M aart 1915.

' aangeplakt: ,
Bekendmakingen

I. Het vervoer van chicoreien naar alle vreemde 
landen (Duitschland uitgezonderd) is streng ver
boden ; en wel bijzonderlijk voor hetgeen aangaat 

het vervoer naar of door Holland.
II. Alle poging tot overtreding van het verbod 

van uitvoer van waren, op het Etappengebied 

bestaande, heeft voor gevolg de inbeslagneming 
der waren zonder vergelding, en de bestraffing 

van den schuldigen.
Als poging wordt aanzien alle vervoer zonder 

schriftelijke toelating.
Iseghem, den 16 Maart 1915.

Op Bevel :
De burgemeester.

EUG. CARPENTIER. 

Woensdag 17 M aart 1915.

Nooit heeft men zoo wreed höoren schieten 

dan binst den verleden nacht, ’t Waren eigent- 

lijk de kanonnen, niet die de groote rol speel

den, ’t waren de mitrailleuzen en de geweeren, 

die zonder een oogenblik ruste, zich akelig 

in den duisteren nacht lieten hooren.

♦ *

Amerikaansche bloem wurdt wederom onder 

de bakkers uitgedeeld De eenen bekomen 

325 kilos, anderen 260 kilos. Welk aandeel de 

cooperatief bekomen heeft, weten wij niet. Die 

wordt immers een dag vroeger besteld.

Rond middernacht kwamen alhier verschil 

lige automobiels aangereden. Vele aarde

werkers werden haastig opgeklopt en verzocht 

seffens mede te reizen, om het werk te 

beginnen.

Andere aardewerkers die in den vroegen 

morgen de reis tot aan Rousselare te voet 

afleggen, werden aan Cachtem statie verwit

tigd dat zij niet verder meer mochten gaan 

en dat zij naar huis mochten wederkeeren.
*

* *
Op den « Paphoek » achter het huis door 

Aug. Maes bewoond, heeft men nu eene sourt 

van « manége » gemaakt.

Den ganschen dag ziet men daar duitsche 

soldaten, die daar hunne peerden leeren 

exerceeren, en die nu op stap, dan in den 

draf en soms ook in de vlucht, honderden 

keeren de ronde van de partij land doen 

Vandaag zi|n er niet min dan veertig peerden 

die gezamentlyk oefeningen doen, en de 

nieuwsgierige aandacht der geburen en der 

voorbijgangers opwekken

Donderdag 18 M aart 1915.

Gisteren avond, rond 8 ure, werd een Zep 

pelin boven onze stad gezien. Hij sloeg het 

Noorden in. Dezen morgend, om 3 ure, keerde 

hij langs hier terug.
*

* *
Er nestelt in onze stad en in de aanpalende 

gemeenten, eene stoute dievenbende. Uit vrees 

voor de duitschers durft zich binst den nacht 

niemand op straat wagen, geen mensch durft 

zijn huis verlaten. Van deze omstandigheid 

weien dieven gebruik te maken, en zij gaan 

stout maar zeker t.e werk. Konijnen, kiekens 

worden langs alle kanten gerobberd. Zwijnen 

worden in hunne koten geslacht en wegge

voerd. Zakken aardappelen worden uit de 

kolders gestolen. En daar er te lande geene 

de minste waakzaamheid bestaat en geene 

welkdanige politiedienst is ingericht blijven 

de dieven onvindbaar, en zetten, ongestraft, 

hunnen oneerlijken maar zeer winstgevenden 

stiel, voort.
** *

Verschillige personen worden naar de körn- 

mandantur ontboden. Moet het waar zijn wat 

het publiek vertelt, dan hebben hier feiten 

plaats gehad, die het walgelijkste overtreffen 

van alles wat wij ooit in Iseghem vernamen 

■*. ♦

Het garen van de fabrieken der Heeren 

Van Wtberghe en Desmet wordt opgeeischt.
♦

* *
Dank aan het goede warm weder der laatste 

dagen is men op den buiten volop aan het 

landswerk bezig.

De laatste chicoreien is men aan het uitdoen. 

Voor menige landbouwer en voor menige 

kortwoonders mag het een waar geluk

genoemd worden dat de chicoreien niet in 

liet land gerot zijn. Daar komt nu een schoone 

stuiver van, hoogst welgekomen in dezen 

armtierigen tijd.
Nu wordt het land met vollen ijver beploegd, 

gereed gemaakt om te bezaaien en te beplanten 

De kortwoonders ook delven en spitten, en 

zullen, gelijk andere jaren, hunne vruchten 

en planten aan Gods zorgen toevertruuwen.
Vrijdag 19 Maart 1915.

Daar! ’k Heb geboft met het schoon weder! 

Wanneer wij opstaan, ligt de sneeuw vier 

vingers dik. “ Dat is hier eene aardige streek! „ 

zeggen de Duitschers.
*

♦ ♦
’t Is heden vijf maanden dat in Cachtem, 

Rumbeke en Rousselare, de droevige gebeur

tenissen plaats grepen, welke wij hopger 

verhaalden.
Op dien dag werd te Rumbeke, een twintig 

jarige duitsche soldaat doodelijk gekwetst. Hij 

werd tot aan de Cachtem Brugge gebracht, 

waar een ambulaucie dienst was ingericht. 

Niettegenstaande de zorgen die hem gegeven 

werden, stierf die jongeling in het huis van 

den sasmeester Op het uiteinde van den hof 

van den sasmeester, werd een put gedolven, 

en de gesneuvelde, in zijnen mantel gewonden, 

werd daar begraven.
Gisteren is de vader van den gestorven 

soldaat naar Cachtem brugge gekomen. Het 

lijk werd in eene kostelijke kist gelegd en 

naar Cachtem statie gevoerd. Doch wijl men 

het lijk naar de statie overbracht, was de 

vader de kamer binnen gegaan waar zijn zoon 

gestorven was, en gedurende meer dan eene 

halve uur bleef hij daar bidden, snikken en 

weenen.
*

* *
Zeer weinig pasporten worden nog alge- 

leverd. Langs Lendelede en Heule mag niemand 

meer voorbij Om zich naar Kortrijk te begeven, 

moet men naar Ingelmunster statie en dan 

de groote baan volgen.
üin nog naar Brussel te gaan, wordt het 

nu zeer moeilijk. Men krijgt hier een pasport 

yoor Kortrijk, en in deze stad moet men een 

ander halen voor Brussel. Dat vraagt een dag 

werk en tijdverlies.
*%

Verschillige personen hebben binst de ver

vlogen week, het volgende brielken ontvangen : 
Iseghem, den 13 Maart 1915.

Maatschappij
van

Onderlingeri Bijstand 

De Vereenigde Werklieden 

M.

Gij staat veel ten achteren van betaling.

Gelief van deze maand zonder uitstel te *>aan 

voldoen, want volgens art. 5 van het reglement, 

kunt gij uit de Maatschappij gesloten zyn. 

Deze die tegen 1 April niet' ingekort hebben 

zijn niet meer aanzien als lid.
Namens het Best uu r:

De schrijver, De schatbewaarder, De voorzitter, 
Alb. Rosseel Em. Dierick Jules Rosseel. 

zaterdag 20  M aart 1915.

20 0ktober-20 Maart.
Vijf maanden dus dat de slag rond Yper 

duurt! En wanneer komt er een einde aan?
** *

W ij boften met het schoon weder, en ’t begon 

te sneeuwen. W ij klaagden over de dieven 

die men niet ontdekken kon, en heden worden 

zij geknipt,
Op de hofstede der kinders Brugge, wijk 

Sloore had men binst den verleden nacht 

17 hennen gestolen. Onmiddelijk werd er 

klacht bij de politie ingediend. En de zaak 

werd nu met goeden uitslag bekroond. De 

dieven worden ontdekt in een huis der Maan- 

dag markt.
De gestolen hennen zijn nog in hun bezit. 

Slechts vier hennen waren dood. De genaam- 

den Beernaert en Seynaeve van Iseghem, en 

Blomme van Rumbeke worden aangehouden.

Een persoon uit Cachtem, waarop zeer 

zware vermoedens wegen, zit insgelijks 

gevangen.
4 *

in den avond, rond 10 ure, hoort men de 

trommels roffelen.
Het brandt iri de bakkerij opgericht in de 

fabriek Desmet langs den ijzeren weg. Seffens 

zyn alle de duitschers te been om t.e blusschen. 

Zeer gelukkiglijk, kan men het vuur uitdoo- 

ven, vooraleer er groote schade wordl aan

gericht. ïondag 21 M aart 1915.

Voor eene verandering, hangt er wederom 

nieuws te lezen:
Bekendmakingen.

I. Alle personen welke meer dan 150 kilos 
suiker, suikerwaren of meer dan 40 kilos suiker- 
beetzaad in bezit of bewaring hebben worden 
verplicht, binnen de 3 dagen na deze bekend
making, dezen in hunne handen bevindenden 
voorraad bij de kommandantur aan te geven.

(wordt voortgezet).



Hunne macht en kracht die ten dienste van 

hun mocht staan, werd gebruikt ten voordeele 

van den Duitsch.

De weinigen die gedurende den oorlog door 

den Duitsch niet werden opgeroepen, brachten 

hunne dagen over in luiheid en verdriet.

Maar allen werden persoonlijk wreed bena

deeld. Het ambt dat zij hadden aangeleerd 

konden zij niet voortzetten. Den ingeslagen weg 

versperd, zij konden zich onmogelijk volmaken.

De jongélingen die in hoogescholen hunne 

studiën deden, konden niet meer voortdoen, en 

bitter stonden zij te zien op den langen, droe- 

vigen tijd, waarop alle lessen waren onder

broken. En de korte maanden waarop zij 

wederom hunne studiën hernamen, zijn ook 

reeds ten einde, zij mogen thans naar den 

troep, en niemand weet voor hoeveel maanden. 

En nogmaals is hunne toekomst gebroken !

Zoo hoopten velen door verdubbelden vlijt 

zich in hun werk te volmaken. Zoo peisden 

anderen met onvermoeibaar werken, een deel 

; van de verloren studiejaren in te winnen, en 

daar staan zij nu, ontmoedigd, bedroefd, wan- 
•hopig, het militairismus vervloekende dat ten 

hunnen opzichte zoo onmenschelijk te werke 

gaat.

Zij tellen 26 jaren en meer 1 Zij hebben nog 

nooit eenen cent verdiend. Zij moeten zich eene 

positie maken, eene haardstede bouwen !

En in onze wetgevende Kamers heeft nog 

niet eene stern geklonken, om de belangen 

onzer jongens te verdedigen I 

! Zij zijn weg !

Baltische Barons en andere
De Internationale Rooversbende

In de Baltische provintiën, hoofdzakelijk in 

Koerland, minder in Lijfland en Estland, zat de 

grondeigendom sedert jaren, sedert eeuwen in 

de handen der Baltische barons, oude ingeweken 

duitschers. Deze beschouwden het volk als hun 

lijfeigenen en heerschten er over als mid- 

deleeuwsche dwingelanden. Ze beschimpten de 

volkstalen, hadden van hun Russische vrouw 

de Russische taal overgenomen, en waren in 

deze gewesten de beste steunpilaren van het 

Russische czarisme, omdat het hun echte bond

genoot was in de volksverdrukking en volksuit- 

buiterij.
Doch na de groote Russische nederlagen, in 

’t bijzonder na de inname van Riga door de 

duitschers, als de Russische kolos voor eeuwig 

ineengestort was onder het volksgeweld, gedra

gen door het volksgeweten, ontdekten de Bal

tische barons plots, dat er ook duitsch bloed 

in hun edele aderen vloeide. Ze liepen naar 

Berlijn, zegenden den duitschen barbaar en 

overweldiger als verlosser, vleiden den duitschen 

keizer, en beweerden de openbare meening te 

vertegenwoordigen, alhoewel zij slechts 5 p. c. 

van de bevolking uitmaken.
Zij rekenden op het Duitsche geweld, om de 

Baltische bevolking voort in lichamelijke ellende, 

verstandelijke verachtering en zedelijke verbees- 

ting te houden. Hun vaderland is voor hen 

slechts dat land, dat hun privileges wil erkennen 

en bestendigen.

* *

De Baltische barons zijn niet de eenige van 

hun soort. Zij zijn niet anders dan een onder- 

afdeeling van hetgeen men in moderne spraak 

heet: het kapitalisme.
Het kapitalisme wil met zijn goud, staten en 

koningen, zelfs godsdiensten knevelen, en onder

steunt ze slechts dan, als zij hem helpen zijn 

macht over het volk staande houden. Het 

kapitalisme aanbidt slechts één god, erkent 

slechts één vaderland: het kapitaal.

Het kapitalisme is anders niets dan een 

internationale rooversbende.

Vlaanderen was steeds het luilekkerland voor 

het kapitalisme. Van uit hun kasteelen beheer- 

schen de groote grondbezitters onze grond en 

ons volk. De boer mag zweeten, maar moet 

zwijgen, want Vlaanderen heeft de slechtste 

pachtregeling der wereld, en als de boer met 

zijn arbeid, ook zijn ziel niet levert, moet hij 

buiten. Zeg mij in Vlaanderen de politieke opinie 

van de grondbezitters, en ik zeg u de kleur 

der gemeente. De kerktorens van Asper en 

Syngem liggen nog geen half uur van elkander 

verwijderd; ’t een dorp stemt altijd katholiek, 

’t ander altijd liberaal, omdat de eigendommen 

in de handen van katholieken en liberalen zitten.

Ook in onze groot-nijverheid hebben de kapi

talisten hunne leus toegepast: Het volk dom en 

kurt houden, om er baas over te blijven.

In Vlaanderen de lange arbeidsuren, opdat het 

werkvolk weinig tijd zou hebben om zich te 

ontwikkelen — tegen de laagste loonen, opdat 

de werklieden zich niet als vrije menschen, 

maar als schooiers en slaven zouden voelen. — 

En natuurlijk keeren de kapitalisten in Vlaan

deren zich tegen de Viaamsche taal, omdat zij 

alle middel tot ontwikkeling aan het volk moeten 

ontrukken en de afstand zoo groot mogelijk 

tusschen hen en het volk moeten houden; 

kortom, omdat zij niet leven in en met het volk, 

maar boven het volk, of beter tegen het volk.
★

* *

Het is dan ook niet te verwonderen, dat de 

kapitalisten in Vlaanderen, die als vaderlandsch 

lied slechts den klank van het goud kennen, 

en die alle macht gebruiken om hun coffre-forts 

te vullen, zich gedurende de duitsche bezetting 

allerellendigst, allerlafst, allergemeenst hebben 

gedragen.

Tot de grootste familiën uit den adelstand 

hebben voor de duitschers gekropen; tot de 

belangrijkste nijveraars hebben langzamerhand, 

in ’t bijzonder toen de wind der zegepraal in 

de met bloed bevlekte vaandels van ’t duitsche 

leger scheen te waaien, hun kapitalen, hun 

werkhuizen, hun machines, zelfs den arbeid 

hunner werklieden, ter beschikking van den 

duitschen barbaar gesteld... en hebben millioenen 

gewonnen.

En onvermijdelijk heeft de bandeloosheid, die 

zich in de hooge wereld achter gazen kleederen, 

gepoeierde aangezichten en grimassen verbergt, 

hoogtij gevierd. Het arme meisje, dat zich om 

een stuk brood aan den duitschen soldaat over

leverde, het naaistertje, dat om een pateeken, 

een nieuwen hoed of een paar bottinnes met 

eet’ oiï;eier meeliep, werd het haar afgesnedtnv 

Doch ondertusschen op hun buitenverblijven 

vleiden de addelijke spruiten of de dochters der 

grootnijveraars zich aan de voeten der duitsche 

kreitschefs en hauptmanns, om zich te laten 

photogralieeren; zij speelden tennis met de 

heeren officieren van den moordenaar Willem 11, 

en lieten zich in den half-time door de duitsche 

gecorsetteerde brandstichters afkussen. Zij gaven 

theepartijen en danssoireetjes, en postitueerden 

zich in hun divans met de duitsche slaven

handelaars.

En, terwijl de rijke mademoiselles boeleerden 

met de duitschers, verarmde onze eerlijke 

Viaamsche burgerij, vreetten de brave menschen 

hun hart op van machtelooze woede, verkwijnden 

onze eerbare vrouwen en onze onschuldige 

kinderen bij gebrek aan vleesch en melk, werden 

de Viaamsche werklieden als slaven naar den 

onteerenden arbeid gedreven en sneuvelden 

onze IJzerhelden.

Dat er bij de hooge standen, zelfs in Vlaan

deren, uitzonderingen waren? Dat men daaronder 

ook prachtige soldaten kranige burgers en heer

lijke vrouwen vindt? ’t Akkoord. Op eiken 

mesthoop immers groeien er bloemen.
*

* *
Het was om er bij te schreien, als men tijdens 

de bezetting de activistische gazetten las, en 

verzopen kerels als Verhuist, Declercq en anderen 

hoorde doceeren en proneeren, dat met de 

duitsche overwinning, met de aanleuning van 

Vlaanderen aan duitschland, de Viaamsche taal 

voor eeuwig als koningin in Vlaanderen zou 

geheerscht hebben.

Wij weten zeer goed, dat er onder de activis

ten oude vrienden zitten, die begin 1915 rede

neerden als volgt: « Duitschland wint of de 

oorlog scheidt onbeslist uit. In alle geval zal 

Duitschland over België’s toekomst mee te 

spreken hebben. De hoogere standen, die geen 

vaderland kennen, zullen zich onmiddelijk naar 

den kant der opgaande zon richten, verduitschen, 

zooals ze nu verfranscht zijn. Het is goede 

politiek hen voor te schieten en ons meester 

te maken van onderwijs, bestuur, enz... »

Mijn antwoord van dan is mijn antwoord van 

nu: « Nooit heeft een grooter gevaar Vlaanderen 

bedreigd dan het duitsche. Tegen de verfransching 

kunnen we worstelen en winnen: tegen de ver- 

duitsching, indien Duitschland won, onmogelijk. »

Moest Duitschland overwonnen hebben, reeds 

lang hadden Wannyn, Vanroy, Borms en C'e de 

plaats moeten poetsen voor de katoen-, zeep en 

geneverbarons van, Vlaanderen. In de gevonden 

documenten straalt het door, dat de duitschers 

het activisme slechts als oorlogsmachine betrach

ten, en dat het met de zegepraal moest verdwijnen.

’t Is niet zonder inzicht, dat de rijke juffrouwen 

in Vlaanderen vóór den oorlog duitsche bonnes 
hadden, gedurende den oorlog duitsche le?ons- 

promenades namen en de knieën der duitsche 

officieren leerden beklauteren. Had Duitschland 

gezegepraald, dan zouden niet meer de activisten, - 

maar de Franskiljonsche barons, zooals over een 

goed jaar, de Baltische barons, naar Berlijn 

getogen zijn. Dan zouden we als patriotische 

feesten op dat oogenblik de luisterrijke huwe

lijksplechtigheden gekregen hebben van mejuffer 

de baronnes d’ici of mejuffer de gravin de la, 
met herr Schröder of von Krabbelwitz.

— o—

God zij dank! Duitschland is geklopt en de 

activisten zijn opgeschept I Blijven nu nog onze 

kapitalisten, onze zeep- katoen- en geneverbarons, 

onze franskiljons over.

Slechts als we deze hebben kapot gekregen, 

mag de beiaard spelen.

i De Witte Kaproen.

Onderscheidingen
Zijn benoemd:

Ridder der Leopoldsorde met gouden lint 

Hector Loontjes, hoofdonderwijzer.

Ridder der Leopoldsorde met gouden striep 

Gerard Vanhecke, Cyrille Vantieghern en Made- 

leine Wittouck.

Ridder van ’t Orde van Leopold II: Ghysbrecht 

Aimé, ondrwijzer.

Orde der kroon :
Codron, statieoverste. Deze zes voor spionnage. 

Medaillie van Koning Albert: Doktor Eugeen 

Verhamme.
Aan de hierboven genoemde personen biedt 

ons blad, met vreugdig hert zijne beste geluk- 

wenschen.

Poincaré en Foch in Belgie
De komst van Poincaré en Foch naar Belgie heeft overal 

een grooten bijval genoten, niettegenstaande het binst hun 
bezoek bijna niet opgehonden heeft van regenen.

In Brussel, Gent, Luik en Charleroi hadden groote 
feesten plaats.

Te Brussel wierden Poincaré en Foch door den koning 
en zijne familie ontvangen, en in zijn heildronk aan 
president Poincaré, dinsdagavond in het Paleis te Brussel, 
zegde koning Albert onder meer :

* Belgie is gelukkig, zich op den dag der victorie te 
vereenigen met Frankrijk, dat heel en gansch de glorie is 
ingetreden. Het groet zijne ontembare legers en, aan hun 
hoofd maarschalk Foch, die met onvergelijkbare aanhou
dendheid en een kunde, de groote overleveringen van zijn 
land waardig, hun zegetocht heeft geleid. Het groet in U 
den eersten uitstekenden magisstraat der republiek, die 
de bestemming van Frankrijk heeft voorgezeten, in de 
roerendste omstandigheden welke de geschiedenis gekend 
h^eft

‘ ttTden loop dezer laatste maanden hebt Gij, mijnheel ■ 
üe President, woorden uitgesproken, die ver over uwe 
grenzen weerklonk in de harten gevonden hebben ; met 
eene zoo duidelijke welsprekendheid, en een zoo fiere 
wending en naar een zoo verheven bezieling, hebt Gij 
getoond hoezeer Gij de gedachten doorgronddet van hen 
die leden en streden voor dezelfde zaak: deze der ge
rechtigheid en van de vrijheid der volkeren.

« Ik ben zeker dat Gij kennis en begrip hebt van onze 
nationale gemoedsgesteltenis, die zich heden voor U gansch 
openlegt.

“ De banden, die de Belgische met de Fransche natie 
vereenigen, zijn wel innig, en zoo de beproevingen van 
den oorlog de harten en de belangen tot elkander gebracht 
hebben, kan de vrede niet anders dan onze hartelijke 
vriendschap handhaven en verstevigen.

“ Meer dan ooit rekent Belgie op Frankrijk, op zijn 
steun, om hun het voordeel van den vrede te verzekeren 
en het door gelukkige handelsovereenkomsten te helpen 
om zijn zoo diep getroffen economisch leven te herwin
nen. Na gedurende meer dan vijf jaren, op de slagvelden 
zooveel zielskracht en zooveel bloed zonder tellen besteed 
te hebben, maakt Frankrijk zich gereed om zijne wreed- 
zame werkzaamheden, zijne taak van opleiding en voor
uitgang te hernemen. Zijn vernuft is eene diepe bron 
waaruit de gedachte der vrije volkeren sinds lang putte.

“ Op het oogenblik dat voor de Fransche natie een 
nieuw tijdvak van glorie en grootheid opengaat, ben ik 
gelukkig, met bewogen hert de wenschen van onvergan
kelijke en trouwe vriendschap uit te drukken welke de 
Belgische natie voor haar vormt. „

— In zijn antwoord zegde, onder meer, president 
Poincaré :

“ Frankrijk en zijne bondgenooten weten wat het zege
vierend verschuldigd is aan de fiere natie, die naar het 
voorbeeld van haar ridderlijken vorst, geweigerd heeft te 
buigen voor de opvorderingen van de macht. Zij zullen 
waken dat de verplichtingen van Duitschland vlug ver
vuld worden en dat Belgie werkelijk de wettige vergoe
ding ontvange voor de beledigingen en beschadigingen, 
welke het om zijne rechtvaardigheid ondergaan heeft.

“ Bijzonder Frankrijk zal niet vergeten dat het Belgisch 
volk, opgevorderd om doortocht te geven om de keizer
lijke begeerigheden, op een onbeschofte uitdaging een 
heldaftig antwoord gegeven heeft, en 't is bij het licht van 
die ondoofbare gedachtenis dat Frankrijk voortaan zal 
betrachten al de economische en geldeiijke vraagstukken 
op te lossen, waarvan de studie ons morgen en in de 
toekomst kan ingegeveTi worden door onze betrekkingen 
van buurzaamheid en vriendschap.

“ Een nieuw tijdvak gaat voor Belgie open. Deze vrij- 
heidsgrond, waar zooveel zaaisels van menschelijke ziels
kracht gekiemd hebben, is thans nog bevrucht door den 
moed en door den geest van onafhankelijkheid. Hij zal 
voortaan in de oogen der menschheid als het geheiligd 
schuiloord wezen van de eer en van de groote burger
deugden.

“ De natie die leeft op dezen grond, zoo menigmaal 
door de oorlogen omwoeld en welks geschienis samenhoudt 
in een lange reeks strijden tegen vreemde verdrukking 
en in eeuwenoude betrachting naar zelfstandig bestaan, 
heeft getoond dat zij, door het gevoel van haar plichten 
en waardigheid, zoo groot was als de grootste.

“ Zij zal in ’t vervolg niet meer besloten gehouden 
worden in de leibanden eener bedrieglijke onzijdigheid, 
die haren gang belemmerde zonder haar de veiligheid te 
verzekeren. Zij zal zich ontwikkelen in haar volledig zelf- 
gezag en voor gansch de wereld nog enkel van zich 
zelve afhangen. Te zelfden titel als de andere mogend
heden zal zij in de Maatschappij der naties zetelen. Zij 
zal vrienden hebben, zij zal kunnen bondgenooten heb
ben ; zij zal niet meer onder bescherming staan.»

Duitsclilands OoHogschuld.
De schadeloosstelling, die Duitschland zou moeten be

talen, wordt geschat op 200 milliard, te weten 119 milliard 
voor materieele schade, waarvan 23 milliard voor niet 
gemaakte winst wegens het stopzetten van de industrie, 
inbegrepen is. Voor gekapitaliseerde pensioenen zal 
43,051 millioen moeten worden betaald, 6 milliard voor 
schadeloosstelling van weduwen en verminkten, voor mili- 
fZirt ondersteuningen volgens de wet van den 5 August: 
1914, 13,275 millioen en ten slotte 153,670,000 franks voor 
uitkeeringen van krijgsgevangenen. Daarbij zijn niet mee
geteld de oorlogskosten, 5286 millioen voor Belgie, 1933 
millioen voor Frankrijk en Engeland elk en 1300 millioen 
voor Amerika.

Belasting op het inkomen in Duitschland.

De Duitsche regeering heeft nu bepaald besloten de 
belasting op het inkomen door te voeren.

De belasting zal volgens een nieuw plan geïnd worden. 
De patroon van een groote fabriek zal deze belasting 
rechtstreeks van het loon van de werklieden en het per
soneel afhouden om de administratie te vereenvoudigen, 
zooals het thans wel eens voor ziekenfondsen en pen
sioenkassen geschiedt. Het beheer van financiën wordt 
toevertrouwd aan speciale bureaux, die in de straten en 
in de groote provincies opgericht worden. F.lk bureau zal 
een voorzitter en drie directeurs hebben. Deze bureaux 
zullen ook rijksmonopoliën beheeren. Ondanks het verlies 
aan grondgebied hoopte de rijksregeering, dat men door 
deze nieuwe regeling den financieelen nood te boven zal 
komen. De toestand moet leeren in hoeverre dit optimisme 
gerechtvaardigd is.

I S E G H E M  (wijk Boschmoiens).
Met toestemming der achtbare overheid, Jaarlijksche 

Ommegang, op Zondag 27 en Maandag 28 Juli 1919.
Groote Velokoersen, 150 fr. prijzen. De Zondag koers 

voor alle beginnelingen, 20 kilometers 60 fr, prijzen:
20 - 15 - 12 - 8 en 5 fr. Inleg 1 fr. Inschrijving bij Ch. 
Allewaert om 4 ure. Prijsdeeling bij Cyriel Deman.

De Maandag twee koersen voor alle beginnelingen 
90 fr. prijzen.

Eerste koers 30 km. 70 fr. prijzen 25, 17, 15, 8, 5, Inleg
2 frank. Inschrijving om 4 ure bij Silvain Oosterlynck. Prijs
deeling bij Jean Kesteloot.

Tweede koers. Vertroostingskoers 20 fr. prijzen 8, 6, 4,
2 fr. Inleg 0,25 fr. Inschrijving bij joseph Geldhof. Prijs
deeling bij Joseph Parmentier. Alle rijders zijn verantwoor
delijk voor de ongevallen die zij veroorzaken.

Er zullen ter gelegenheid van den Ommegang aller
hande feestelijkheden plaats hebben.

Namens de vereenigde herbergiers.

- SPORT -
-  FOOTBALL -

OVERZICHT der Matchen van de 2»e equipe.

ZONDAG 10 MAART 

F C ïseghem 1 — S V Rousselare 

Met veel moeite wierd er eene tweede equipe gevormd; 
zij verdedigden zich goed maar konden toch tegen Rous
selare niet opwegen.

ZONDAG 23 MAART 

F C ïseghem 1 — S V Rousselare 3 

Met goed gedacht op beteren uitslag trok Ïseghem op 
maar moesten nogmaals duim leggen.

ZONDAG 13 APRIL 

F C ïseghem 0 — S V Rousselare 4 

Niemand had zich aan dezen uitslag verwacht, de spe
lers verstonden er zich zelf niet aan, maar niettemin 
beliepen zij eene gevoelige nederlaag.

ZONDAG 20 APRIL 

F C ïseghem 1 — F C Albert Kortrljk 0 

ïseghem klopte deze Kortrijksche equipe, ja waarlijks 
de seriemannen hadden er niet veel deugd van. ïseghem 
had dezen dag bijzonder goed gespeeld.

MAANDAG 21 APRIL 

F C Ïseghem 6 — F C  Oostrooosebeke 1 

Het was voor de tweede divisie hare tweede en wel
verdiende overwinning. De equipe zat nu eens goed 
ineen.

ZONDAG 4 MEI 

F C ïseghem 1 — Equipe Fran^aise 1 

Voor Iseghem’s tweede elftal heeft het voorzeker zijn 
felste kamp geweest, de uitslag gaf goed het spel terug.

ZONDAG 18 MEI 

F C ïseghem 1 — S V Rousselare 3

Voor die match was er eene goede en sterke equipe
vooruitgestoken, maar op ’t laatste oogenblik trok ise- 
ghem met 3 remplacanten op, vandaar dien uitslag.

ZONDAG 1 JUNI 

F C ïseghem 2 — Forwards Wevelghem 1 

Het was Wevelghem’s eerste welke hier onze tweede 
ontmoette; de equipe was eens voltallig opgetreden en 
ge ziet tot wat ze bekwaam zijn. Iseghem’s eerste wiste 
Wevelghem slechts te kloppen met 2-0.

ZONDAG 15 JUNI 

F C ïseghem 3 — S V Rousselare 3

Deze match liep ook al op een drawn, het was een
harde match en eene overwinning hadde verdiend ge
weest.

ZONDAG 29 JUNI 

F C ïseghem 3 — F C Thourout II 2 

Deze match wierd gespeeld te Thourout. De spelers 
zullen voorzeker lang dien heuglijken dag onthouden, 
want de overwinning was schoon en de ontvangst prach
tig. Het muziek van den club haalde de spelers van de 
statie af en onder ’t spelen van allerhande opbeurende 
“ marchen „ wierden ze zoo stoetsgewijze naar ’t lokaal 
geleid. Gedurende den match lieten de muziekanten zich 
nu en dan hooren en waarlijks het deed de spelers 
deugd. “ Niet voor een beetje muziek „ hoorde ik menige 
speler zeggen na de match.

Dan na den match onder ’t spelen van de “ Braban- 
(jonne» wierd aan den kapitein van Iseghem's helftal een 
prachtigen bloemtuil overhandigd voor zijne welverdiende 
overwinning.

En of hij preusch was !...

Bravo julien.

Van de 10 gespeelde matchen die lseghem’s tweede 
speelde hebben zij 4 matchen gewonnen, 4 matchen ver
loren en 2 matchen gelijk gespeeld, 

ïseghem 11 heeft gedoeld 19 goals tegen 20 goals. 

Hewel welgemeende aanhangers van de tweede equipe 
zijt ge kontent van uwe mannen. Hadde er van in ’t begin 
wat meer samenhang in d’equipe geweest, men hadt zoo 
wat andere uitslagen gezien.

Nu ’t beloofd.

Burgerstand van ïseghem.
Geboorten :

Walther Anseeuw zv Emeric en Sylvie Focquet — Valère 
Pattyn zv Joseph en Maria Vandewaetere — Elisa Mulier dv 
Emile en Anna Callewaert.

Overlijdens:

Mathilde Lemiere huishoudster 79 jaar wed. van Petrus 
D’hondt — Silvie Rommel huishoudster 61 jaar echtg. van 
Petrus Dewaele.

Huwelijken:

Gerard Allewaert ijzerenwegwerkman 19 jaar en jeanne 
Desplenter naaister 18 jaar beide van ïseghem — Hector 
Desmet vlaswerker 34 jaar en Euphrasie Scheldeman huis- 
werkster 34 jaar beide van hier — |oannes David statie- 
bediende 40 jaar en Emelie Malfait zonder beroep 43 jaar 
beide alhier — Jozef Vanzieleghem landbouwer 29 jaar met 
Hortensia Vandenbroucke winkelierster 37 jaar beide alhier
— Gabriel Devuyst werktuigmaker 35 jaar met Helena Van- 
steenkiste herbergierster 38 jaar beide alhier — Degraeve 
Henri landwerker 30 jaar van . Langemarck en Elisa Debel 
landwerkster 24 jaar van Boesinghe.

C IN E M A  L U X E
Z A A L  G R E T R V K R I N G

Statiestraat 9, ISEGHEM.

G R O O T E  O E R t T o H I H G E H
ZONDAG 2 7  en MAANDAG 2 8  JULI

telkens om 6 1/2 ure ’s avonds

DAGVERTOONINGZONDAG OM 2 112 URE
in deze Vertooning wordt het programma volledig afgerold.

ALGEMEEN PROGRAMMA : 

SCHLEMIEL, Drama in 4 deelen - 1400 meters 

De gesluierde Dame, Drama 3 deelen -1200 m. 

Weduwe zonder Kinderen, Komedie 3 d. - 700 m. 

KOMIEK

P r ijze n  d e r  P la a t s e n  : 

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

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

De Kaarten zijn den dag der Vertooning op voorhand 
te verkrijgen bij Robert Huysentruyt, Nieuwstraat 17.



UURTAFEL der TREINEN.
van 15 Juli to t 14 Augusti

Kortrijk-Brugge
KORTRIJK
Heule
Lendelede
Ingelmunster
ISEGHEM
Rumbeke
Rousselare
Beveren
Gits
Licbtervelde
Thourout
Zedelghem
Lopbem
BRUGOE

BRUQGE
Lophem
Zedelghem
Thourout
Lichtervelde
Gits
Beveren
Roeselare
Rumbeke
ISEGHEH
Ingelmunsrer
Lendelede
Heule
KORTRIJK

Kortrijk
Anseghem
Audenaerde
Sotteghem
Denderleeuw
Brussel

Bruseel
Denderleeuw
Sotteghem
Audenaerde
Anseghem
Kortrijk

4,27 6,13 
4,34 6,20 
4,45 6,30
4.55 6,39
5.04 6,48 
5.18 6,59
5.40 7,09 
5,47 7,16
5.55 7,24 
6,03 7,32 
6,25 7,44
6.40 7,59 
6.50 8,07
7.05 8,21

9,20
9.27 
9,38 
9,47 
9,56

10,10
10,20
10.27 
10,35 
10,43 
10,57 
11,12 
11,22 
11,37

12.53
13.00
13.10 
13.19 
13.28 
13.39 
13.55 
14.02
14.10 
14.21 
14.32 
14.47 
14.57 
15.12

15.13
15.20
15.30
15.39
15.48
15.59
16.09 
16.16
15.24 
16.32 
16.44
16.59
17.09
17.24

17.23
17.30
17.40
17.49
17.58
18.09
18.19 
18.26
18.34 
18.42 
18.55
19.10
19.20
19.35

19.25
19.32
19.42
19.51
19.59 
20.11 
20.22 
20.29 
20.36 
21.03 
21.19 
21.34 
21.44
21.59

Brugge-Kortrijk
3.57 5.44
4.13 6.00 
4.23 6.10
4.42 6.26 
4.54 6.38 
5.01 6.45 
5.09 6.53 
5.19 7.03 
5.27 7.09
5.42 7.21 
5.52 7.29 
5.59 7.36 
6.08 7.45
6.14 7.51

8.25 
8.41
8.51 
9.07 
9.19
9.26 
9.34 
9.44
9.52 

10.05 
1-0.15 
10.23 
10.34 
10.40

11.06
11.21
11.29
11.46 
11.58 
12.05 
12.12 
12.22 
12.28 
12.38
12.46 
12.53 
13.02 
13.08

12.28 
12 44
12.54 
13.10 
13.22
13.29 
13.37
13.55 
14.01 
14.13 
14.21
14.29 
14.39 
14.46

16.00
16.16
16.26
16.42
16.54
17.01 
17.09 
17.19 
17.25 
17.37 
17.45 
17.52
18.01 
18.07

Kortrijk-Brussel
5.30 8.04 10.50 12.10
6.08 12.48
6.32 8.42 11.30 13.12
7.22 9.12 12.03 14.12
8.20 9.40 12.34 15.10
9.00 11.10 13.00 15.40

Brussel-Kortrijk

18.35
19.13
19.41
21.05
22.03
22.58

18.15 
18.31
18.41 
18.57 
19.09
19.16 
19.24 
19.34
19.41 
19.56 
20.07
20.16 
20.27 
20.33

21.00

21.35
22.08
22.39
23.05

5.10
6.10 
7.10 
8.00 
8.23 
8.58

7.05 
7.35
8.06 
8.40

11.00
12.00
13.00
13.50
14.13
14.48

17.05 
17.35
18.06 
18.40

9.10 14.48 19.15

Kortrijk-Gent

18.15
18.43
19.12

20.13

18.30
19.30 
21.10 
22.00 
22.23 
22.58

Kortrijk 6.00 10.47 15.00 20.57

Waereghem 6.31 11.18 15,31 21.28

Deynze 7.02 11.49 16.02 21.59

Oent 8.02 12.46 16.59 22.55

Gent-Kortrijk
Gent 3.58 8.42 12.55 18.42

Deynze 4.55 9.41 13.52 19.47

Waereghem 5.26 10.12 14.23 20.18

Kortrijk 5.56 10.42 15.04 20.58

Ingelmunster-Thielt
Ingelmunstei■ 4.42 6.10 7.40 10.25 15.10 17.55 20.17

Meulebeke 4.54 6.22 7.52 10.37 15.22 18.07 20.27

Thielt 5.05 6.33 8.03 10.48 15.33 18.18 20.38

Thielt-Ingelmunster
Thielt 5.22 7.00 8.18 12.40 15.45 19.20 20.48

Meulebeke 5.34 7.12 8.30 12.52 15.57 19.32 21.00

Ingelmunstei 5.45 7.23 8.41 13.03

Thielt-Gent

16.08 19,43 21.11

Thielt 6.54 8.08 15.41 19.59

Deynze 7.29 8.30 16.16 20.24

Gent 8.26 8.58 17.13 21.14

Deze treins houden stil in alle tusschen-staties.

Gent-Thielt
Gent 3.45 10.53 19.10 19.00

Deynze 4.42 11.58 19.34 19.54
Thielt 5.16 12.32 19.56 20.19

Rousselare-Y per
Rousselare 5.36 7.25 15.05 18.25
Vper 6.34 8.23 15.57 19.23

Y  per-Rousselare
Yper 5.50 11.25 16.10 20.55
Rousselare 6.48 12.17 17.08 21.54

KANTOOR 

van den Notaris LB CORBESIER, 

te ISEGHEM.

OPENBARE VERKOOPING VAN

Eene schoone en allerbeste Hofstede
en Bouwgrond

langs de Rousselarestraat.

Samen groot 17 H. 80 a. 20 ca. 

te ISEGHEM, Zuid bij de Paterskerk.

verdeeld in 42 koopen 

Verpacht tot 25 December 1922 aan W we Constant 

Dejonghe-Claerborit, mits 2700 Ir. ’s [aars boven de 

lasten. Er zullen Samenvoegingen toegestaan worden. 

ZITDAGEN :
TOESLAG op DINSDAG 5 OOGST, ter herberg 

«  ’t K o n in c s h o f  » .

Te Iseghem, telkens om 2 ure namiddag.

Vuylsteke, teMet tusschenkomst 
Schaarbeek.

van Notaris

S tu d ie  v a n  den  N o ta r is  B aert  
te M E U L E B E K E

O p  D O N D E R D A G  31 J U L I  1919 , 

o m  3 u re n  n a m id d a g  in  ’t V redege re ch t 

te M eu lebeke .

IN S T E L

van  een Woonhuis z ijn de  G oud-  

sm id sw in k e l, in  de  M a rk s traa t te Ise- 

g hem , g roo t 1 a. 77 ca. G ew ezen  e igen 

d o m  van  d ’h ee r  E m ie l C a lle n s , thans 

opengehouden  d o o r  E d u a rd  M aes.

i ( 2  °jo In s te lp enn in g .

M e t tusschenkom st van  M r Van- 

s t e e n h u y s e ,  N otaris  te K o r tr i jk .

Goede S c h r ijn w e rk e rs  worden 

gevraagd bij PIERRE MARTIN, Steen

weg naar Ingelmunster nevens het Prin

senhof te Iseghem.

PALMER BOONE, slachter Emel
ghem (Plaats) beveelt zich aan voor 
het slachten van alle slach van vee 
ten huize.

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

40 Marktstraat, Iseghem.

—  B E R I C H T  —

D e  H A A R K A P P E R S B O N D  van  

Iseghem  en O m lig g e n d e , heeft de eer 

z ijne  k lan ten  te v e rw ittig en  dat m et 

i  A u g u s tu s  aanstaande  de p r ijzen  v e r 

hoogd  zu lle n  w o rden  ingevo lge  de 

tarie f bij e iken  H a a rk a p p e r  en B arb i'u " 

u itgehangen  :

Scheeren 25  cent. bij de Haarkappers
» 20  » Barbiers

Haarsnijden 50  » Haarkappers
>» 4 0  » Barbiers

D e  ten H u ize  bed ie n ingen  zu llen  

dubbe l g e rekend  w o rden .

Den Zondag gesloten om 12 ure. 
N am ens  den  H aa rk a p p e rsb o n d .

Gevraagd Jongelingen van goede 
fam ilie , om de Goudsmidstiel aan 
te leeren.

Zich te bevragen :

Ed. 1fl 4 E S  - N A E R T
Marktstraat 39, Iseghem.

D o o r  a ftred ing  van  d iens t ben ik  in 

de m oge lijk he id  m ij aan U ed . aan te 

beve len  voo r het herste llen  van 

alle G aree lw o rk  e n  Rijtuigen.

M i c h e l  O o s t e r l i j n c k

Groote M a rk t  3 0 ,  IS E G H E M

~ i n J ïs M ^ ü Ë R s T

V o o r  het ve rvaa rd igen  van uw en  

Koffie,m oogt gij geene andere  Suikerij 
ge b ru ik e n , dan  deze  g em erk t op  de 

p akke n  « Het Zeilschip van Vlaanderen »

zij is zeer aangenaam  van  sm aak  en 

onve rva lsch t.

F a b r ik a n t en  :

DEBOS SCHERE  8 Q9 E H E HS
Emelghem-Dam-Iseghem

T E  B E K O M E N  

C im ent en C eram ique Vloeren  
bezetting met gleiersche tichels  

Spoedige bediening

M I C H E L  B U I  S E
7, de Pe lichystraat, IS E G H E M .

I ^ ^ A M J Ë Y E - H A R D Y  -

H. Hertestraat 6, ISEGHEM
Beveelt zich aan voor het ACCOR- 

DEEREN van PIANO'S en het geven 

van MUZIEKLESSEN.

Camiel Verhelst-Depuydt
Voerman, L E N D E L E D E ,  (bij het Zaagske).

aanvee rd  op  aanv raag  

a lle  ve rvoe rv rach t naa r p laa tsen  doo r 

de k lie n te n  zelf aangedu id .

Goedkoop en spoedige bediening.

S C H O O N E  K E U S  V A N

R E G E N  \ 1 A N T E L S
(im perm eabels)

AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN 
te b ekom en  bij Janssens Zusters

S ta tiep laa ts , I S E G H E M

HUIS

Henri H ’ Hooghe-Reissel 
PASTEIBAKKER - SPIJSBEREIDER

M ark ts traa t, 7, I S E G H E M  

Bereiding op aanvraag van Eetmalen 
binnen en buiten de stad.

VOLLEDIG TAFELGERIEF.

Corsel l l - Y  op m a a t .

W i l t  gij E lle g en t z ijn  laat uw e Corsets 

en  S ou tie n- G o rgen  m aken  op  m aat.

L a a t u geen C orse ts  o p d r in g e n  d o o r 

w inke lie rs , d ie  geso ldeerd  z ijn  van voor 

den  oo r lo g  en geheel ve rs to rven .

D o o r  m ijne  goede  p a tronen  heb  ik  

steeds den besten u its lag  bij de zwaar- 

lijv igste  en gebreke lijk s te  d am en  en 

ju fv ro u w e n .

In k o o p e n  v e rk o o p  van  L acures-ba le in , 

re so rt- bu ischen , resistans, enz. 

H I M P E - V R O M A N  
Voorloopig: Electriciteitslaan. 3 , Iseghem.

Huis SABBE-FLEURENT
voorloopig nog in het huis

J. ROOSE-MAES Rousselarestraat, 29 ,
Groote keus van gemaakte blousen 

& Lingerie Artikelen.
Laatste Nieuwigheden - Matige prijzen. 
y'v»,. Aan$ienmij. ___

Handel in Spellewerkkanten
Men vraagt goede Spellewerksters. 

______________ GOED LOON.

A .  D e  B i e - B o u r g e o i s
MEESTER-KLEERMAKER

Kerkplaats, 10, I S E G H E M

laat aan z ijne  ta lr ijk e  k lien ten  w eten  

dat hij w e d e ro m  v o o rz ie n  is van beste 

Engelsehe Stoffen zu iv e re  w o l. 

Genadige prijzen buiten alle concurentie.

F A B R I E K  VAN

C i m e n t  b u i  z e n
van  a lle  grootte  voo r W a te r le id in g . 

B ee rpu tten  en C in te rn e s . 

W a te rs teens  eu M uu rdek se ls . 

S te e n p u tb u ize n .

O p  m ijnen  koer a ltijd  v e rk r ijg b aa r  : 

Artificieele Ciment - Rhijnzand 
Grenaille - Poussier, enz. 

O n d e rn e m in g  van C im e n tw e rk e n . 

Amand Denys-Hochepieü  
Dweerstraat, 15, ISEGHEM

C. Bourgeois-Wybo
M A R K T S T R A A T ,  29 ,  I S E G H E M

Magazijn van alle slag van

R00KGERIEF
Tabak, Cigaren, Cigaretten, Pijpen, Tabokzakken, 

Cigaar- en Cigaretten Kokers en Dozen.

REUKWAREN en TOILETARTIKELEN
voor alle doeleinden en van alle merken.

SCHRIJFGERIEF 
LEDER ARTIKELEN

Brief- Qeld- en Handtaschen

Groote keus van POSTKAARTEN
Prijzen buiten alle konkurrentie. 

Bijzondere voorwaarden aan voortverkoopers.

Voor uwe

E L E C T R I E K E  V E R L I C H T I N G
en B E W E E G K R A C H T

wendt u tot

Frans HUYGHE ft ZONEN
Dweersstraal 19, ISEGHEM.

Ook te verkrijgen 

E L E C T R IE K E  M O T E U R S
in alle groeten.

De Moteurs bij ons gekocht, wordt de plaatsing 

er van GRATIS gedaan.

Men gelast zich ook met het vermaken en her- 
v.iiicJan vaii onbruikbare moteurs.

— Verzorgd W erk

Geene grijze  H aren  m eer l!

H  u i s  G u  s t a a  f
HAARKAPPER - HAARBEWERKER

S tatiep laats 7, ISEG H EM

Reukartikels - Haarborstels - Kammen Stressen enz 

Herstelling en vernieuwing met uitgekamd Haar. 

Verhuring van Pruiken voor Concerten en Feesten. 

Aankoop van allerhande Haar.

— A L L E  S L A C H  VAN B O R S T E L S  — 

in ’t groot en ’t klein

H. SEYNAEVE-HERMAN
Meenenstraat I I ,  ISEGHEM.

Aan de schoenmakers
on schoekihatideUtarsj

!k maak bekend dat ik c tii Magazijn kc.iit • 

te openen van alles die hujiu -n handel uetreit 

zooals : zoolleer, tianken, chevraux, buxcali.

Alle slach van nagels, houten talon;, was,j 
vernis, ringen, ringniachien enz. enz.

Door mijne genadige en goede bediening hoop 

ik met uw bezoek vereerd te worden.

Huis B i l l i e t  -  D e l a n n o y
Groote M a rk t  21, IS E G H E M .

Fabriek van

-  ALLE SLAGH VAN BORSTELS -

P  / E K  H E  4 E Y  E
Krekelstraat, 65 , I S E G H E M

Voordeelige prijzen tegen alle concurentie. 

Benoni Delos en Zusters
Rousselarestraat, I68,  ISEGHEM

maken de inwoners bekend dat bij hun te be
komen is eene schoone keus

M a n s - en Vrouwstoffen
Zeer matige prijzen.

J ul. Bourgeois - Maes
Herberg « DE ROODE POORT » 

K oornm arkt Iseghem
Komt zich te vestigen als VOERMAN 

en HUURHOUDER, neemt alle voer- 

vracht aan.

Goedkoope en spoedige bediening.

IN DE PLASTRON

R a y m o n H  M A E S  ~ G E L D H O F
MARKTSTRAAT 44. I S E G H E M .

B u ite ngew one  schoone  keus van 

M a n s - en Vrouwstoffen  
W I T T E  en FA NTA ÜI E  A R T I K E L S

aan zeer voordee lige  p rijzen  

a lsook  : H e m d e n , C o ls , P lastrons, 

M anche tten , B re te lle n , enz. 

Verkoop van Margarine in ’t Groot.

H U L S

Callebent-Oan Calbergh
Ooststraat, 92 , R O U S S E L A R E

Vermindering aan Voortverkoopers 
Genadige Prijzen — Ónmogelijke Concurrentie.

Magazijn van 
Zijden -  Panen -  Crêps  

Pasm enterien -  Broderien
en allerhande laatste Nieuwigheden

GROOTE KEUS -  GROOT EN KLEIN

Houthandel Verbracht
Voorloopig:Rousselaresiraat, 150, Iseghem

In v o e r  van deelen H ou t, b ru t en 

geschaald .

L IM O N A D E N  S t  | E A N

A. D E K E IR S C H  IE T  E R
E M E L G H E M ,  (Plaats)

EXTRA GOEDE ST0VEK0LEN
Te huis besteld Spoedige bediening

Heropening van den r 

W I N K E L  IN K R U I D E N I E R S W A R E N

zeer voordeelige prijzen.

S P E C I A L I T E I T  V A N

• TABAK CIGAREN eil CIGARETTEN
Toebehoortïn voor CIGARETTENMAKERS

A.MAES-BOLRGEOIS
Plaats 18', EMELGHEM

B ij-H u is  van Aim é D e b e y n e , I s e g h e m .

H U I S

AIM É DEBEYNE
Rousselarestraat 2 2 2 ,  ISKGHEM.

HUIS GESTICHT IN 190C.

F A B R I E K  1IAN C I G A R E T T E N
IN T ’ GROOT EN KLEI

R ec lam e  M e rk  : « L E  JO C K E Y  •* 

A lt ijd  groote  S to cks  in  M agaz ijn

HANDEL IN TABAK EN CIGAREN
A lle rh a n d e  C igare tten  - benood igheden  

M ach ie n  T u b e n  aan 3,50 het 1.000 
Bijzondere Prijzen aan Voortverkoopers.


