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3 maanden 1.75 fr.

1 jaar binnen stad 5.50 fr. 
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Emelgheui-Dain-Isegliem

en in alle postkantoren.
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Aankondigingen 0.15 Ir. den regel

RecUterlijke aankondig, o 50 ir. » »

Aanbevelingen 0.25 ir. » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaartenj of programmas bij 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

Mijnheer 
JO S E P H  SEY N A EV E  

door onzen 
alleenheerscher 
den Gemeenteraad 

gesloten.
uit

Iseghem, den 13 Augusti 1919.

Aan de  H ee ren  BURGEMEESTER en

SCHEPENEN d e r  S t a d  ISEGHEM.

Op 27 Mei 1919 schreef ik aan UEd, dal 

ik begeerde behouden te worden op de Kie

zerslijsten der Stad Iseghem.

Op dezen brief heb ik geene antwoord be 

komen of ten minste ontvangsbewijs hetgeen 

de regels der eerste beleefdheid nogtans ver- 

eischen alhoewel gij heeren artikel 8ü van den 

Kieswet moet eerbiedigen en navolgen.

Ik verklaar dus opnieuw dat ik begeer, dat 

ik eiscli, op de Kiezerslijsten der Slad Iseghem 

te staan en dat ik volstrekt al mijne politieke 

rechten te Iseghem wil behouden niettegen

staande de stelselmatige tegenkanting van den 

burgemeester van Iseghem ; omdat ik op het 

vragen van tulrijke Iseghemnaren den burge

meester van Iseghem aangeklaagd heb bij de 

Militaire Veiligheidspolitie.

De burgemeester van Iseghem, alle rechten 

te buiten gaande en tegen miinen wil h w * 
Sevoïên aan mij en mijne vrouw geen Eenzel- 

heidsbewijzen af te leveren, waarvoor hij mij 

schadeloos zal stellen ; verders denkende dat 

hij het meesterschap voert over den aardbol 

hij heeft lot tweemaal toe in 1919 mijn domicile 

van Iseghem naar Anderlecht gezonden zonder 

de minste verwittiging en tegen mijnen wil in. 

Tegen die laffe handelwijze heb ik lievig ver

zet aangeteekend en eisch volkomen al mijne 

rechten tot domicile.

In 1916 met Januari heb ik Iseghem verlaten 

om naar Anderléclit te gaan wonen alleenlijk 

om daar te trouwen.

Bemerkt goed Heeren, dat ik moest Iseghem 

verlaten voor goed, van de duitsche dwinge 

landen — dus gedwongen. Er is maar een 

mensch in Iseghem die dit loochent en dit is 

de Burgemeester want hij schrijft naar Ander 

lecht dat ik Iseghem verlaten heb zonder nood

zakelijkheid - dit noem ik vlakaf liegen.

Het staat dus vast dat ik gedwongen was 

door den vijand aldus te handelen wilde ik 

trouwen.
Mijn inzicht was zoodra de omstandigheden 

zulks toelieten opnieuw mijn domicile naar Ise- 

ghem te sturen. Met het einde van December 

1918 heb ik dus mijn domicile en dit van 

vrouw en kind naar Iseghem gestuurd omdat 

ik niet vroeger kon. Ik wierd regelmatig inge

schreven in de Bevolkingsboeken van Iseghem 

en ’t is slechts na vijf maanden inschrijving 

dat de Burgemeester mijn domicile naar Ander

lecht zendt zonder mij in iets te raadplegen 

en zonder de minste verwittiging. Dit noem 

ik lafhertig.
Ik verklaar dus dat mijn wezentlijke domicile 

is en was Iseghem en dat niemand het recht 

heeft mij in mijne rechten te krenken, steu

nende op feiten die het rechtstreeks gevolg zijn 

der duitsche bezetting. Uit reden ook van 

familiezaken en oorlogsgevolgen kan ik nog 

niet standvastig te Iseghem verblijven maar 

binnen korten tijd ben ik terug te Iseghem 

gelijk vroeger, het ware dus uitzinnig tegen 

mijnen wil te handelen. Toen het geen oorlog 

was en de Heer Baron Jan Gilles de Pélichy 

deel maakte van den Gemeenteraad was die 

Heer bijna nooit te Iseghem en de Burgemeester 

deed daartegen niets.

Om mijne inschrijving op de Kiezerslijsten 

van Iseghem nog meer te steunen kan ik het 

schriftelijk bewijs leveren waarbij mijne Moeder 

en Zusters door de Duitschers verplicht wier- 

den hun huis te verlaten in 1917 en elders te 

gaan wonen, bijgevolg te vluchten en dan later 

op het einde van den oorlog wierd gansch 

de stad Iseghem tot vluchten verplicht.

Mijn geval w,il ik vergelijken met dit der 

vluchtelingen die ook gedwongen moesten ver

trekken, gelijk ik gedwongen was, wilde ik 

gebruik maken van mijne burgerlijke rechten.

Mijn geval is door de wet niet voorzien en 

daarom wil ik het gelijk stellen met dit der 

vluchtelingen.

Ik geloof niet dat er een rechtschapen belg 

zal gevonden zijn die zou durven, verre van 

te willen, mij in mijne rechten krenken en ik 

heb de vaste overtuiging dat het College vajj 

Burgemeester en Schepenen der stad Iseghem 

mij op de Kiezerslijsten te Iseghem zal in

schrijven.

Aanveerdt, Mijnheeren, mijne groeten van 

ware achting.

J ose ph  SEYNAEVE, Gemeenteraadslid,

Kortrijkstraat, nr 64. , ISEGHEM.

%* *

SCHEPENCOLLEGE DER STAD ISEGHEM. 

Extrakt van het register van handelingen .

van het Schepencollegie der Stad Iseghem.

Zitting van den 16 Augusti 1919. 

Tegenwoordig: de H.ll. Eug. Carpentier, Bur

gemeester-Voorzitter * Fr. Bral, Schepen; J. 

Coucke, oudste in rang zijnde Gemeente

raadslid vervullende de fonctien van Schepen j 

A. Werbrouck, Sekretaris ;

Het College van Burgemeester en Schepenen 

der stad Iseghem,

Gezien artikel 47 van de gemeentewet; 

Gezien de Heer Seynaeve Joseph, in 1914

wonende bij zijne moeder, Kortriikstraat 
s irrni, < ü ui.li ook nu was van den gemeente

raad dezer stad, in Januari 1910 zijne woonst- 

verandering heeft aangevraagd naar Anderlecht- 

Brussel, alwaar hij wettig is ingeschreven ge

worden op 19 Januari 1916;

Gezien de voornoemde Heer Seynaeve te 

Anderlecht zijn wettig verblijf en wettige wo 

ning heeft genomen en dat hij aldaar in het 

huwelijk is getreden, eene familie heeft ge

sticht en eenen handel heeft aangegaan dewelke 

hij bij voortduur aldaar uitoefent;

Gezien de belanghebbende op 31 December 

1918, uit Anderlecht terug zijne woonstveran- 

dering naar Iseghem heeft aangevraagd en dat 

er daaruit blijkt dat de Heer Seynaeve niet 

alleen van woonst is veranderd maar werke

lijk te Anderlecht wettig was ingeschreven en 

aldaar gedurende twee jaar heeft verbleven ;

Gezien er daarenboven bestatigd is dat niet

tegenstaande deze aanvraag tot terug inschrij

ving te Iseghem, noch de Heer Seynaeve, noch 

vrouw, noch kind, naar Iseghem zijn terug

gekeerd en alhier werkelijk noch verblijf, noch 

woning hebben genomen maar tot op heden 

16 Augusti 1919 te Anderlecht bij voortduur 

zijn gevestigd gebleven ;

Gezien de Heer Seynaeve om deze redens, 

volgens artikel 102, van het Burgerlijk Wetboek, 

ambtshalve terug van de bevolkingsregisters 

van Iseghem is afgeschreven geweest en zijne 

verandering van woonst terug naar Anderlecht 

is gezonden geworden ;

Overwegende dat om al deze redens er klaar 

bewezen is dat de Heer Seynaeve in Iseghem 

zijn verblijf heeft verloren en bijgevolg ook zijne 

hoedanigheid van Gemeenteraadslid ;

Besluit :

De Heer Seynaeve is vervallen van zijne hoe

danigheid van Gemeenteraadslid.

Hij zal tot de zittingen noch uitgenoodigd 

noch toegelaten worden.

Afschrift van dit tegenwoordig besluit zal aan 

den belanghebbende gegeven worden.

Gelijkvormig afschrift zal gezonden worden 

aan de Bestendige Afveerdiging van den Pro

vincialen Raad van West-Vlaanderen.
VOOR GF.LIJKVORMIG EXTRAKT :

Bij Bevel, de Sekretaris, Burgemeester & Schepenen,

Get: A. WERBROUCK. E. CARPENTIER.

D E  t S M L k  i S !

Hoe men de brilkassen vindt !

Ik deed mijne ronde op 19 Augusti II. in 

verscheidene Ministeries over zaken van Ise- 

ghemsch belang.

Gekomen in het Ministerie van Binnenlandsche 

Zaken waar ik mijnen intrek nam om inlich

tingen te bekomen napens de verdeeling

1 1-: ONüELlJKE VERDEELING — der gelden 

aan de vluchtelingen en over welke 

verdeding, zooveel klachten zijn in Iseghem.

Aangaande deze verdeeling moet ik den lezer 

mededeelen dat de verdeeling der gelden onlangs 

gedaan, van dit Ministerie niet uitgaat en dat 

men zelfs gansch verwonderd is dat zulke 

toestanden bestaan in de Vlaanders.

Het geld in Lendelede, Rumbeke, Ouckene, 

Cachtem en Iseghem verdeeld in de laatste 

tijden onder de bevolking op zulke ongelijke 

wijze moet voortkomen van het Nationaal 

Komiteit.

De Gewestelijke Komiteiten geven het geld 

aan de Plaatselijke Komiteiten, met of zonder 

de goedkeuring van het Nationaal Komiteit, dit 

kan men mij niet zeggen.

Sedert 1 Juni II. heeft het Ministerie van 

Birinelandsche Zaken de bediening overgenomen 

van het Nationaal Komiteit en tot 1 September 

aanstaande ondersteunt het de vluchtelingen 

die in nood verkeeren en die onmogelijk kun

nen terugkeeren in hunne haardsteden, doordien 

hu:me woningen geheel of gedeeltelijk vernie

tigd wierden 'en nu nog onbewoonbaar zijn.

Die hulp bestaat in eene dagelijksche onder

steuning van 1.50 fr. voor volwassenen en 1 fr. 

voor de kinders beneden de 16 jaar.

Htt Nationaal Komiteit eindigt zijne bedie

ning en zoo het beschikt over gelden het mag 

die verdeelen.

Om te w e te n o fd e ü f i^ ^g i^ ^k iu n ite ite n

I'fi.m

het Nationaal Komiteit zelf.

De Gewestelijke Komiteiten die gehandeld heb

ben uit eigen beweging zullen mogelijks de 

gevolgen moeten dragen van die handelwijze.

• De gemeenten die aan al de ingezetenen hunner 
gemeenten zonder onderscheid geld uitgedeeld 

hebben, zullen mogelijks nog moeten verant

woorden.

Diensaangaande kan ik voor het oogenblik 

niet meer zeggen maar tegen de verschijning 

van uw volgend nummer zal ik, hoop ik, den 

vollen uitleg kunnen geven.

Na al die uitleggingen bekomen te hebben, 

vernam ik dat burgemeester Carpentier ook in 

het Ministerie van Binnenlandsche Zaken ge

weest was en dat hij over dezelfde zaken uit

leg gevraagd had en dat hij diensaangaande 

eenen brief nedergelegd had om uitleg.

In een der bureelen van ’t Ministerie had 

onzen Achtbaren zijne ledige brilkas laten lig

gen en men vroeg mij als ik die wilde bestellen 

aan hem.

Ik nam gereedelijk die vraag aan en beloofde 

onmiddelijk de ledige brilkas aan onzen Acht

baren te bestellen hetgeen ik ook deed, want 

ik heb ze hem dadelijk gezonden als staal 

per post.

Ik leerde immers het goed voor het kwaad 

doen, maar ik leerde ook dat openbaar misdrijf 

openbaar moest gestraft worden.

Joseph  SEYNAEVE, 

Gemeenteraadslid.

DUUR LEVEN
Ondanks de 100 tot 200 %  opslag, klagen 

de werklieden over ontoereikendheid der loonen 

en met recht. Hoe hoog zij ook gestegen zijn 

komen zij er niet toe en blijven zij armer dan 

voor 1914. Zij vragen immer opslag, gaan in 

werkstaking om hunne eischen te doen inwil

ligen ; al die dagen van vrijwillige werkloos

heid verminderen de voortbrengst, verkleinen 

den warenstock, verhoogen de prijzen, lokken 

nieuwe loonsbewegingen uit voor oj)slag, ver

bitteren het gemoed, bereiden het terrein om 

hoe langer hoe geweldadiger in te grijpen.

De werklieden kunnen met hunne loonsbe

wegingen den levenstandaard niet inhalen en 

de toestand schijnt waarlijk hopeloos.

Dat bracht ons de oorloog.

Door den moedwil van het Europeesche 

imperialisme en zijn werktuig de militaire par

tij, en door de verstokte verblindheid van een 

groot deel der bevolking werden 4 1/2 jaren 

lang grondstoffen en arbeid gebruikt oin moord- 

getuig voort te brengen.

Wij hebben onzen ondergrond uitgeput, de 

vruchten onzer velden verbruikt en onze spier

kracht verspild om nuttelooze kanonnen en 

buskruit te maken, onze treinen té verslijten 

en onze schepen te verzinken.

Nu staan wij daar met zolders zonder graan 

of katoen, magazijnen zonder eetwaren en 
kleedingstoffen, werkhuizen zonder machienen, 

dokken zonder schepen en toch willen wij

verbruiken als voorheen en ons niets ont

zeggen.

’t Volk van Europa heeft nu eens « gekriegd» 

tot ’t uiterste.

De oorlog is voorbij en nu moeten wij ons 

plan trekken. Is er nog iets te doen om den

levendstandaard te doen dalen en hem terug

in evenredigheid der loonen te brengen? Ja.

***

Het land begint reeds een en ander voort 

te brengen ; maar wij zijn toch nog altijd ver

plicht uit den vreemde in te voeren. Daardoor 

hoopt ons Belgisch geld ginder op, en daar 

men het niet noodig heeft om Belgische uit- 

voerprodukteu mee te betalen, verliest het van 

zijne waarde. In Engeland moeten wij met 

Belgisch geld 34 %  en in Amerika 53 %  meer 

betalen voor denzelfden artikel.

Om den wisselkoers te verbeteren bestaan 

er geen 36 middelen ; wij moeten in plaats 

van alleen in te voeren, zelf gaan uitvoeren 

en zoo ’t evenwicht herstellen of de krisis zoo

veel mogelijk verzachten door beperking van 

den invoer en door eene goede leening in die

J .^ n^\ is.. J  x ss ljjw a fuuY ifc

beperking tot het strikt noodzakelijke. De re- 

geering kan den invoer regelen door hare 

vergunningen.
*« *

Men klaagt ook zeer dat er gewoekerd 

wordt, dat de speculateurs vrij spel hebben 

en de overtollige tusschenpersonen als onnut

tige nietvoortbrengers leven op de kosten der, 

arbeiders.

Daar is iets van. ’t Is echter een feit dat in 

Belgie honderd duizend werklieden loopen ; dat 

er nu reeds armen te veel en werk te weinig 

is ; deed men al de tusschenpersonen aan hunne 

handelswinst verzaken, dan moesten zij ook 

leven van arbeid — die niet te vinden is - 

of van ondersteuning — die nog eens op de kos

ten van ’t algemeen valt. Wij willen geen lans 

breken voor de eindelooze vermenigvuldiging 

der niet-voortbrengers ; maar er alleen: op wij

zen, dat er in ’t geval meer oogverblinding 

in ’t spel zou kunnen zijn dan werkelijke bate.
** *

Menigmaal hooren wij ook vragen naar 

maximumprijzen ; dat is nochtans zelden een 

afdoend middel als alleenstaande maatregel. 

Wanneer er schaarschte is zullen deze maxi

mumprijzen veelal overtreden worden, daar al 

de verbruikers nooit solidair genoeg zijn om 

niet te overbieden, wanneer zij werkelijk en 

nijpend de waar noodig hebben.

Het leven is voor de winkeliers ook duur; 

met de winst op hunne eigene artikels moeten 

zij zich het overige aanschaffen.

Er moet dus een bestaans aan zijn of ’t is 

uit met winkelieren ; te lage maximumprijzen 

zouden wel kunnen voor gevolg hebben dat 

de winst de algemeene onkosten en het risico 

niet meer weerd is, dat men niet meer wil 

verkoopen, dat de keus vermindert en dat men 

een zotten prijs biedt voor den overschot.

.**

In sommige streken wil men overgaan tot 

eene gedwongene prijsdeeling door betoogingen, 

bedreigingen, enz. ingericht door verbruikers

bonden. Dat stelt noodzakelijk veel menschen 

in eene onverdiende moeilijke positie. De 

levensduurte is geen lokaal verschijnsel en kan 

door geen lokale aktie doelmatig bestreden 

worden.

Wie in een omsloten kring de prijzen mor- 

dikus wou doen dalen tegen de natuur in, zou 

ze eenvoudig beletten te komen. Zulke gewelds- 

maatregelen kunnen nooit van langen duurwezen; 

zij kunnen eene tijdelijke daling veroorzaken 

een overmatige vrees voor verkoop, daardoor 

weerom schaarschte en stijging der prijzen.

(Vervolg op de 3* bladzijde.)



ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
(verboden nadruk) 22e vervolg

W ij riemen ook een deel over van de 

Iseghemsche briefwisseling, die heden in het 

Syndikatenblad verschijnt:

Werk. Weinig beternis. Te moeilijk om het 

bij te halen of te verzenden. Ook de grond

stoffen beginnen te ontbreken.

En spijtig, wij moeten het nogmaals her

halen. terwijl nu alles zoo duur is, dat alles 

opslaat, durven hier sommige bazen loonaf- 

trokken plegen van 1 fr. tot 2 fr. per paar.

W ij vragen hier dat de patroons zouden 

toezien aan welke huisgezinnen het werk 

gegeven wordt. Zijn er somtijds geen meester

gasten die ’t werk geven aan dezen die geen 

kinders hebben, opdat dezen by hen den zondag 

en den maandag eenige pinten kunnen gaan 

drinken? Hoe is ’t mogelijk in zulke tijden 

aan de drinkers eerst werk te geven! Zorgt 

voor de huisgezinnen met veel kinders en 

’t zal er beloond worden.
Dindag 6 April 1915. 

Vroeger reeds, in onze verslagen, hebben 

wy er op gewezen, hoe vernuftig onze werk- 

looze stadsgenooten zijn, om alle soorten van 

dingen uit te vinden, ten einde op eene eerlijke 

wijze aan de koste brood te geraken.

Hier en daar, aan de vitrienen van eenige 

winkels, ziet men schilderijen, echte tableaux 

op doek geschilderd, ten toon gesteld. Zekere 

dezer tafereelen getuigen van een waar talent 

dat onze stadsgenooten ter eere strekt.

Doch meest van al vindt men kleine schil

derijtjes op pane. ’t Zijn honden, katten, 

peerden die men voorstelt, landschappen, 

gezichten van praalgebouwen.

De duitschman koopt die gretig aan.

En wanneer onze handelsreizigers na den 

oorlog duitschland gaan bezoeken, zullen zij 

meermalen verstomd staan zien bij hunne 

kalanten, waar de Iseghemsche monumenten, 

zooals ons stadhuis, en ’t kasteel van M. Le 

Corbesier, eene eereplaats innemen.
—o—

Belgisch geld, en bijzonderlijk zilvergeld, is 

hier omtrent niet meer te zien. Sedert nieuw

jaar kreeg ik een enkel vijffrankstuk in 

handen. Duitsche papieren marken en Ise- 

ghemsche stadsbons vormen het eenige geld 

uit dat in omloop is.

er uit,! Men zoude waarachtig gelooven dat 

zij ook in den strijd hebben gezeten.

Zij zijn allen bevuild, gescheurd, versleten, 

en een overgroot getal is samengekleuterd 

met alle slag van « lakskes ».

-  o —

’s Morgends, ten 8 1/2 ure, stappen hier 

250 mannen voorbij tot het 204e regiment 

behoorende, op het einde van den stoet, komen 

eenige munitie wagens en vier kokstoven.
*

* *

Henri Naert-Rebry, landbouwer op het 

Neerhof, wordt zijne haver aangeslegen. Hij 

gaat naar de heer burgemeester om te ver

nemen of er daar niets aan te doen is. Nauwe

lijks heeft Naert, zijn geval uiteengedaan, of 

hij wordt met de grootste beleefdheid tot aan 
de buitendeur geleid.

Woensdag 7 April 1915.

’t Is nog maar 8 ure van den morgend, en 

140 Roode Kruisers, komen do„r de Rousselare 

straat, al schuifelen en zingen.

W ij zien dezen maal iets nieuws. Achter de 

soldaten komen eenige honden, een rood kruis 

op ijzeren halsband dragende. Alle die roode 

kruisers vallen stil op den Knok, nemen eene 

verfrissching bij « Gérard » en keeren vervol
gens naar Rousselare terug.

* *

De heer Henri Buysse, metserbaas, die het 

geriskierd had de nieuwe bakovens in de 

congregatie en in de Volksbakkerij op te 

metsen, en er wel mede had gevaren, legt 

de hand aan ’t werk om nog vijf nieuwe 

ovens te metsen. Dezen keer geschiedt zulks 
in de fabriek Desmet, langs den ijzeren weg 
gelegen

Ik begeef mij heden bij een lid van onzen 

gemeenteraad om eene inlichting te vragen.

Het gemeenteraadslid ontvangt mij zeer 

vriendelijk, maar ziet mij lachend aan.

— « Hoe zoude ik in staat zijn, spreekt die 

heer. u de gevraagde inlichting te geven! Ik 

maak deel van den gemeenteraad, ’t is waar, 

maar de gemeenteraad bestaat alleenlijk nog 

op het papier, in werkelijkheid is hij reeds 
lang dood en begraven.

Binst den ganschen duur van den oorlog, 

en dat is nu acht volle maanden, w'erd de 

gemeenteraad twee maal bijeengeroepen. In 

de laatste vier maanden kwamen wij niet 
eene enkele maal samen.

Van alles wat er gedaan wordt en beslist 

weten wij de eerste letter niet. Vraag ik iets 

aan den heer Schepen, die weet niet meer 
dan ik.

Om u een een gedacht te geven dat ik de 

waarheid zeg, luister: Er is een komiteit 

genoemd dat zich met de bevoorrading van 

stad moet bezig houden. Ik weet niet eens 

wie daar deel van maakt.

Klachten rijzen op langs alle kanten. De 

gazetten schrijven artikel op artikel, briefkes 

worden uitgedeeld, als of er eene kiezing 

op handen ware, en wij worden over niets 

onderricht, over niets geraadpleegd.

— « Maar gij hebt het recht den gemeente

raad te duen bijeenkomen ».

« Ja zeker. Maar dat zullen wij niet. ’t Is 

gonoeg dat wij een voorstel duen om hem t** , 

zien verwerpen. Hij heeft tot nu ons nóet 

willen kennen. Hij heeft ons kunnen misSen. 
dat hy nu ook maar alleen voort doe. » s 

Een handdruk, en ’k neem afscheid.

Donderdag 8 April 1915.

De wijdbefaamde meester-kleermaker, M. R. 

Schouppe, woonachtig in de Statiestraat, was 

gisteren avond, voor de eerste maal van zijn 

leven, korte minuten te laat in “ de Drie 

Zwitsers „ gebleven. Daar kwamen duitsche 

wachten, en M. Schouppe, mocht medegaau 

naar de kommandantur, en daar den ganschen 

nacht verblijven. Hezen morgend, na 10 mark 

te hebben betaald, mag hij den weg naar 

zijne woning inslaan.

—O -

Cyriel Docliy-Vandeputte, landbouwer aan 

de “ de Mol „ beleefd ook eenen aangenamen 

dag. Hij mag twee wagons chicoreiboonen 

voeren naar de fabriek van M. Bral.

-o—

De lente is gekomen, en meer dan iemand 

ziet de landman met angstig hert de toekomst 

te gemoet.

— “ Wat gaat er van mijne vruchten ge

worden ? » vraagt hij zich met droefheid af.

— « Ga ik mogen pikken en maaien, wat ik 

geplant heb en gezaaid ? »

En de man weet niet gedaan.

Waarmede zijne akker gevet? De boeren

bond doet geen zaken, meststoffen zijn niet 

te verkrijgen. Hier en daar nogthans, doet 

een handelaar guano komen, doch anders is 

er niet te bekomen.

En zoo ziine vruchten opwassen zal men 
ilie  ii'dii. “ GUI IclUMl i Zeil iiitrii /jt- o jjc ra tm 1̂

Zwart is de gezichteinder voor den land
bouwer.

—o—

In den donkeren avond, na !) ure, volgen 

450 mannen den weg naar Rousselare. Geen 

gefluit, geen gezang. Alleen verneemt men de 
stappen der soldaten die zwaar op de kassei

steenen bokken.

Vrijdag 9 April 1915.

Sedert de duitschers onze streken hebben 

bezet, zagen wij menigmalen lange rijen 

wagens door onze straten trekken. Niet zelden 

volgden dertig, veertig, ja vijftig wagens, 
malkaar op.

Dezen morgend nogthans wordt den opper- 

gaai afgeschoten. Vijf en tachtig wagens, allen 

met strooi geladen, gaan den Westen in 
—o—

Tusschen de vaart en den ijzeren weg, op 

den Westkant der Berlynstraat en het Elek 

triek gebouw, leggen de duitschers eenen hof 

aan. Volgens de genomen schikkingen, belooft 

dit werk prachtig te zijn. Een duitscher, die 

mij aanspreekt, zegt dat aldaar te naaste jare, 

dus in 1916, tijdens de zomermaanden, telken 

zondag en maandag avond, muziekuitvoe

ringen zullen plaats hebben.

Zaterdag 10 April 1915.

Sedert lang had men zooveel boter op den 

markt niet gevonden als heden. Uit verschillige 
omliggende gemeenten, zelf uit Pitthem, waren 

de boerinnen afgekomen. De afslag is dan 

ook nog al merkelijk. Gemiddeld betaalt men
3 fr. 60 den kilo.

De eieren worden 10 cent. het stuk verkocht.
-o—

De krameniers mogen vandaag hunne waren 

op de Groote markt niet ten toon stellen. Zij 

worden naar de Koornmarkt verzonden, en 

dat voor den ganschen duur van den oorlog,

—O—

Een landbouwer, waarmede ik zeer bevriend 

ben, biedt zich ten mijnen huize aan. Hij 

brengt mij eenen hazaard aan, zegt hij, en 

voor niemand ter Wereld zoude hij dien 

hazaard verkoopen, zonder mij de eerste 

occasie te hebben gegeven. En zoo verneem 

ik weldra dat hij mij 100 kilos tarwe wil 

verkoopen. aan den zeer geringen prijs van 
100 frank.

Ik bedank mijnen vriend uitganscher herten, 

en sla zeer vriéndelijk zijn aanbod af. De 

tijd nogtans zal misschien uitwijzen dat ik 
ongelijk heb.

—O—

Hier en daar reeds werden suikerijboonen 

opgeeischt. Ik dacht, en velen met mij dat 

men deze koopwaar naar Duitschland ging

verzenden, om er « frut, » van ,te maken Maar 

hoe men toch missen kan! De suikerijboonen 

worden onder de boeren verdeeld. Zij moeten 

die boonen laten weeken en dan aan de 

peerden geven voor voedsel.

Dat is zeker wel iets nieuws!
Zondag 11 April 1916.

Veel menschen kunnen vandaag geen mis 

ho. ren. Van uit den predikstoel vernemen 

zij, dat zij morgen, maandag, naai- het stad

huis mogen gaan om geld te ontvangen. De 

bons voor voedingstoffen afgeleverd sedert 

15 Januari en tot den laatsten Februari, gaan 

"'u in klinkende munte uitgewisseld worden. 

Of de menschen blijde zijn!

- o -  „

Maar wie niet tevreden is, dat is de Lazaret- 

pharrer Vogt die in de 7 ure tuis zijne groote 

misnoegdheid uitdrukt over verschillige zaken.

Hij doet hevig zijn beklag omdat er veel 

duitsche soldaten het H. misoffer niet bij wonen. 

De drie vierden der katholieke soldaten zijn 
afwezig.

Hij is ook mistevreden omdat een soldaat 

bij het draaien van zijnen stoel te veel gerucht 

maakt.

Hij steunt er dringend op dat de soldaten 

naar hem, en naar hem alleen moeten te 

biechte gaan.

Eindelijk spreekt hij ook met misnoegen 

over de Iseghemnaren die, zoodra de gelezen 

mis van den onderpastor Delaere gedaan is, 

de kerk verlaten en hem aldus stooren in 

zijn sermoen.

— O-

Op bevel der duitsche overheid, wordt de 

herberg « het Scheers » in de Krekelstraat, 

gesloten.

Maandag 12 April 1915.

Zeer toevallig is liet mij toegelaten mijn 

hoofd in te steken in de nieuwe badinrich

tingen die bijna: voltrokken zijn in het Elektriek 

geitouw. Iets zoo schoon en zoo prachtig kon 

ik mij niet inbeelden. l)e baden en de stort

baden zijn bewonderensweerdig. Al den noord

kant van den Elektriek wordt, nog een vleugel 

aangebouwen, om aan de nieuwe inrichting, 

alle mogelijke volmaaktheid te geven.

Na den oorlog zullen deze baden zeer wel 

ten nutte komen voor onze bevoIkijig.
—o—

Den ganschen voormiddag is -er drukke 

beweging in stad. Men gaat om kluiten. Voor 

het verblijf van simpele soldaten bekomt men 

2 fr., voor officieren 6 fr.

O—

In den voormiddag wordt de Heer Henri 

Buyse verwittigd dat. hij alle werk staken 

mag iri de fabriek Desmet. Het werk dat aan 

Buyse was toevertrouwd, en waaraan hij 

sedeit woensdag neerstig wrochtte, wordt hem 

ontnomen, en gegeven aan Al. Vimderbeeren, 
m etse r- h e r be rgi e r.

O

Maanden lang had de handelaar Seurynck 

van \\ inkel St Eloy een kostelijk peerd kunnen 

verdoken houden. Sedert veertien da^en nog

thans had het peerd zijne schuilplaats verlaten 
en het werk hernomen.

, Dezen namiddag, komt Seurynck met zijn 

peerd over onzen Grooten markt gereden. Zijn 

peerd wordt tegengehouden en valt in de 
handen der duitschers.

Dinsdag 13 April 1915. 

Bliksemsnel verspreidt zich een gerucht, dat 
gansch de stad in rep en roere stelt,

— « De Iseghemnaren der klassen van veer

tien, vijftien en zestien, moeten zich donderdag 

namiddag, ten 2 ure op de markt bevinden ».
Dat is inondsgemeen En de menschen 

verlaten hun huizen, loopen bij de gebuurs, 

staan in hoopjes samen op de straat, en 

bespreken elk op zijn manier en volgens hun 

eigen gedacht, wat dat mag beteekenen. En 

menig brave vader, menige teedere moeder, 
ligt met den schrik op ’t lijf,

—O—

Nachtwakers en politieagenten zijn op ronde 

om aan de suikerijdroogers de mare te doen, 

dat geene boonen meer uit Iseghem mogen 

verzonden worden, tenzij op bevel en met 

de toelating der duitsche overheid.

—o—

De duitsche soldaten, op den Winkelhoek 

en den Schaapdam ingek wartierd, werden 

verleden nacht opgetrommeld en zijn naar 
’t front vertrokken.

—o—

ln verschillige steden en gemeenten van 

’t omliggende was er sedert verschillige dagen 
rijst aangekomen en uitbesteld.

Eindelijk na lang wachten, bekomen wij ook 

ons deel. Dezen morgen w'ordt, er rijst aan de 

winkeliers uitgedeeld, om hunne kalanten 
te bedienen.

—o—

In den voormiddag, komen tien wagens, 

elk met twee peerden bespannen en met

suikerijwortels geladen, onze stad binnenge

reden. Zij brengen die koopwaar uit de ver

latene westelijke gemeenten, om ze alhier 

te droogen v
— O—

Twee honderd meters meer Westwaanler 

van de loopgrachten die sinds geruimen tyd 

bestaan, is men bezig nieuwe te graven. Zoo 

vinden onze landstormers de gelegenheid 

hunnen ledigen tijd dood te doen.
—

Hangt uit in den avond :

STAD ISEGHEM 

De Burgemeester der Stad Iseghem, krachtens 
bevel der duitsche militaire overheid, maakt 

bekend dat:
1. Al de jongelingen op Iseghem wonende en 

geboren in de jaren 1894, 1895 en 189b verplicht 
zijn zich te bevinden op de Groote Markt, den 
Maandag 19 April 1915, kwart voor 3 ure zeer 
stipt (duitsche uur), ten einde aldaar hunne 

tegenwoordigheid te laten bestatigen.
2. De jongelingen op Iseghem niet geboren, 

moeten zich vooreerst ten stadhuize aanbieden 

Donderdag voormiddag 15 April van 10 tot 12 u.
3. Al de jongelingen geboren in 1896 moeten 

zich ook vooreerst ten stadhuize aanbieden den 
Donderdag 15 April, van 2 tot 5 ure namiddag.

De nalatigen zullen gestraft worden.

Iseghem, den 12 April 1915
De Burgemeester,

EUG. CARPENTIER.

° —

Dat, het reizen tegenwoordig, niet. zonder 

ongemakken gaat heeft ons verdienstvol 

gemeenteraadslid, de Heer Constant Gits, 

lieden ook ondervonden.

Hij was naar (Jent gegaan. Doch by het 

terugkeeren in de statie van Kortrijk, Iwij 
felden de duitschers over de echtheid van zyn 

pasport,. Volgens hunne zienswijze was dat 

pasport niet door eene en zelfde hand ge

schreven.
De Heer Constant (Jits werd in de statie 

opgehouden en myclit dit gebouw maar ver

laten na één uur waehtens. Per telefoon had 

men zich verzekerd dat het gevonden pasport 

volkomen in regel was.

Woensdag 14 April 1915.

jeves-
D'Artois, bestuurder 

« Uns Eigen Brood » eene 

heeft naarden Heer Proku- 

Koiiings te Kortrijk, en naar het 

Spaansch-Amerikaansch koiniteit. Hij Iteweert 

dat men voor de bloem en voor het -meel 

hier toegezonden, eenen hoogeren prys eischt 

dan het voorschreven is.

Als Pastor en koster strijden komen alle 

de geheimen der kerke in den klaren.

—o—

Wydaege, van aan den « Belle Vue » had 

een pasport bekomen om met duitsche gazetten 

rond te leuren. Hy mocht tot op Rumbeke 

plaats gaan Doch de brave man kan aan 

de bekoring niet wederstaan, zich tot Rous

selare te wagen om nog eenige centen meer 

te kunnen verdienen, ’t Beviel hem slecht. 

Door de gendarmen werd hy aangehouden, 

en onmiddelyk tot 8 dagen gevang veroordeeld.
—o—

Ook vrouw Vansteen kiste-Mestdag h, insge- I 

lijks aan « Belle Vue » woonachtig, vaart \ 
slecht. « Wat kan ik toch doen, sprak zij, 

met den geringen onderstand ons door de stad 

geschonken? Mijn man zit sedert maanden 

zonder werk, en wij hebben nog vijf kleine J 

kinderen die honger hebben! » En zij nskiert j 

haar tot op Beythem om postkaarten, ciga

retten, enz. aan de soldaten te koop te bieden.
De gendarmen houden haar heden aan, en 

gevankelijk wordt zij weggevoerd.

Donderdag 15 April 1915.

Zeer vroeg in den morgend, ’t is nog geen

4 ure, worden de Roode Kruisers eD de chauf- i 

feurs der automobiels opgeklopt Men heeft 

hunne diensten onmiddelyk noodig.

De automobiels vertrekken in volle vaart.

Eu gedurende den ganachen voormiddag brengt : 

men hier gekwetsten op gekwetsten aan. ; 

’t Moet ergens schuw gezeten hebben!

- o -
W ilt gij een staalken van schoon duitsch■ 

vlaamsch? ♦

Leest dan het bericht dat wij hieronder j 

overdrukken, en dat wij zooeven gansch toe- | 

vallig in handen kregen :

3e Mob. Etappenkdtr. 4 Armée.

Thielt, 6 April 1915.

Mijnheer Burgemeester,
Meulebeke,

De Burgemeesters hebben in hunne gemeenten 

te laten aanplakken, wat volgt:
Hiermede wordt het ter openbare kennis gebracht, 

dat al de grachten der buurtwegen voor den
1 Mei 1915, door dewelke hier toe verplicht is,

(Wordt voortgezet).

Verschillige malen wordt mij heden I 
tigd dat de Heer Henri 

der Volksbakkerij 

klacht gestuurd 

reur des



De levensduurte is liet grootste vraagstuk van 

onzen tijd ; omdat zij de gemoederen verbit

tert en ze gereed maakt tot alle uitzinnige 

daden.

Wij hebben nu lang genoeg gezocht en ge- 

proett ; ’t wordt tijd dat het departement der 

bevoorrading eene vaste gedragslijn aanneme 

en zijn plan methodisch en krachtdadig uit- 

werke.

Om den wisselkoers te verbeteren moet de 

regeering den invoer regelen door hare ver

gunningen :

Om aan de bevolking waren te bezorgen 

aan den laagst mogelijken inkoopprijs, moet 

zij zelf in ’t groot aankoopen en alles aan de 

verbruikers afstaan zonder winst.

In alle landen van de wereld heeft men nu 

van alle stelsels geprobeerd 0111 een goede ver- 

deeling der waren te verzekeren : onder den 

oorlog hadden wij de komiteiten ; in Amerika 

mag de verbruiker direct van de regeering 

koopen met post-coli verzendingen ; het depar

tement der bevoorrading neemt nu zijnen toe

vlucht tot levering aan den kleinhandel met 

maximumprijzen. Zoo dit laatste goed georga

niseerd wordt zou het wel de beste uitslagen 

kunnen geven.

+**

Omdat er te weinig waren en te veel koo- 

pers zijn blijft alles zoo duur. Om het evenwicht 

te herstellen zijn er twee middelen : de beper

king in het verbruik en de vermeerdering der 

voortbrengst.

De regeering kan ons verplichten wai zui

niger te leven door ons te rantsoeneeren ; wij 

kunnen echter die wettelijke beperking onnoo- 

dig maken door vrijwillige onthouding. Dat 

moesten de verbruikersbonden bewerken en zoo 

aan de regeering de regeling van den uilvoer 

vergemakkelijken.

Het afdoend middel bij uitmuntendheid zal 

altijd de vermeerdering van voortbrengst blijven ; 

daardoor doen wij de waarde van ons natio

naal geld stijgen en de prijzen der waren af

slaan zonder eenige beperking.

Wanneer van alles in genoegzame hoeveel

heid zal voorhanden zijn en de verkeersmid

delen zullen toelaten alles regelmatig en rap 

overal bij te brengen zullen de prijzen zich 

stabiliseeren en stilaan naderen tot den logischen 

prijs gesieund op loon en grondstof.

In handel en nijverheid is tegenwoordig te 

veel risico; men wint en verliest gemakkelijk 

veel.

Bij overvloed van waren zal de konkurrentie 

gedurig de kapitaalwinst zekerder en kleiner 

maken. De kwestie is niet van hooge loonen 

ie laten winnen of af te nemen ; maar den 

prijs der waren in de noodzakelijke evenre

digheid met de loonen te brengen,

Met de voortbrengst bevinden wij ons in 

een kringloop. Wij leven als jonge trouwers 

die niets hebben en niets willen sparen om 

iels te krijgen.

Veronderstel dat gij zonder cent op zak zit 

en gij geerne gereedschap zoudt koopen 0111 
om achter uw werk wal geld bij te verdienen. 

Alle dagen wint gij genoeg om goed te leven; 

maai niet genoeg 0111 iets weg te leggen. Hoe 
zult ge dan ooit het geld bijeen krijgen om 

uw gereedschap aan te koopen ? Door u tijde

lijk ’t een en ’t ander te ontzeggen. Zoo is het 

ook in ’t land. Wij hadden alles voor den 

oorlog 0111 wel te leven ; wij hebben het in 

een zotte furie kapot gesmeten en nu moeten 

wij spaien om weer aan te koopen.

Wij moeten allemaal ons offer brengen als 

uitboeting onzer oorlogsrazernij.

Zoolang wij in het tegenwoordig nijverheid- 

regiem leven, moeten de werklieden zich met 

een te klein loon, de patroon met een te kleine 

kapitaalwinst, de handelaar met een te klein 

verkoopprofijt vergenoegen. Wanneer men ech

ter zulke taal spreekt in onzen tijd, heeft 
men niet veel toehoorders. Iedereen schudt de 

schuld en verantwoordelijkheid van den nek, de 

een zegt aan den andere : « lk niet, maar gij » 

en voor allen geldt maar de heilige hebzucht 

en den strijd om de grootste brok.

De werklieden zouden nochtans m oeten on t
houden dat e r .m o e t  gew erkt w o r d e n ;  dat de  
patroon tot nu toe nog  den sp oors lag  der 
winst moet hebben om te laten werken en dat 
het wel gemakkelijker en praktischer zal zijn 
de fortuinbezitters later hun winsten af te ne
men inel eene g o e d e  fortuinbelasting, liever 
dan zij nu den schrik op ’t lijf te jagen , t)e 
voortbrengst en den uitvoer stop te zetten,  
't land heel en gansch  ten onder te brengen  
en ’t volk met den bedelzak  naar den vreemde  
te jagen. Vaderland .

Naai* Kortrijk 

0111 Yluehtelmgfcgeld.

Den Maandag 12 Oest laatsleden moest een 

groote dag zijn voor onze Stad. Het Vluchte- 

lingsgeld ging toekomen.

Benevens de Heer Fran^ois Bral, schepen 

onzer stad sloegen insgelijks verschillige burgers 

onzer stad en van Emelghem, den weg in

naar Kortrijk, wel overtuigd dat zij met ver

schillige honderde duizenden franken gingen 

terugkeeren. Het waren de Heeren Rob. Holvoet, 

Jacqiies Debussctiere, Rafael Vandewalle, Henri 

Dewaele, Emile Allewaert, Eug. Vandommele, 

alsook de Heer Burgemeester van Emelghem, 

Cyriel Berlamont, Demeyere, Dekeirsschieter 

en Tanghe.

Zij werden in Kortrijk bijzonder wel ont

vangen. De Heer Bral nam eerst het woord 

0111 de eischen der lseghemnaren voor oogen 

te leggen. Hij steunde er op dat hetgeen kon 

gedaan worden voor de inwoners van aanpalende 

gemeenten, ook wel kan toegepast worden op 

de Iseghemsche bevolking.

Eug. Vandommele schilderde op hertverscheu- 

rende wijze het lijden af der ongelukkige 

bevolking die verplicht was zijne woningen te 

verlaten. Hij toonde den ongelukkigen toestand 

der lseghemnaren die in hunne huizen of langs 

de straten waren gevangen genomen, 0111 in de 

Kerk opgesloten te'worden. Eindelijk brak hij 

alle herten van droefheid en ontroering bij het 

verhaal van tiet onderstane lijden.

De Voorzitter van het Kortrijksch Komiteit 

gaf lezing van de onderrichtingen over het 

toekennen van het Vluchtelingsgeld, en hij kwam 

tot het besluit dat Iseghem geen recht had op 

eene ceniiem.

De Heer Jacques Debusschere betoonde dat 

de onderrichtingen zeer klaar en duidelijk be

wezen dat de bevolking volle recht op vluchte- 

lingsgeld had.

Dan klapte men eenen langen tijd dooreen 

en door malkander, en men kwam naar Iseghem 

terug zonder een centiem te hebben bekomen.

De Burgemeester van
Manage

Het Belgisch Staatsblad van Dinsdag laatst 

vermeldt de afzetting van den Burgemeester 

van Manage.

Aangezien de Heer de Prelle de la Nieppe 

(P) Burgemeester van Manage (Henegouw) met 

sommige duitsehe gezagvoerders vriendschappe

lijke betrekkingen onderhield, welke zich name

lijk uitten door Eetmalen en Jachtpartijen in 

gezelschap van vijandelijke officieren ; dat deze 

handelwijze aanstoot in heel de streek heeft 

gegeven en de waardigheid en het aanzien, 

welke onmisbaar zijn tot het uitoefenen van 

het burgemeesterschap, voor altijd heeft ge

krenkt.

Aaiigezien belanghebbende ter uitlegging ge

hoord werd.

Gezien het verslag van den Gouverneur der 

Provincie.

Op het voorstel van den Minister van Bin- 

nenlandsche zaken.

Wij hebben besloten en doen besluiten:

Art. 1. — De Heer de Prelle de la Nieppe 

(P) wordt uit zijne bediening van Burgemeester 

van Manage ontzet.

Art. 2. — Onze Minister van Binnenland- 

sche zaken is belast met de uitvoering van dit 

besluit.

Gegeven te Brussel, den 9 Augusti 1919.

_____________________ALBERT.________________

LEUT E-P PAN IN G

Wanneer wij over een viertal weken in ons 

blad mede deelden dat wij elke week eene 

lijst met Leute-Penning gingen afkondigen, dan 

was ons eenig doel eens onze lezers wat 

lachlust te verwekken daar wij in de vaste 

overtuiging leefden dat de inzenders hun gingen 

tevreden stellen met wat « farcen » aan te 

halen en zich we| gingen wachten buiten
sporigheden te bedrijven.

Helaas, wij hebben in onze verwachting be

drogen geweest, want stjllekens aan hebben 

sommige inzenders hunnen haat tegenover 

zekere medeburgers willen uitspuwen bij middel 

van den Leute-Penning.

Natuurlijk was zulks in onze macht niet 

den grond van deze zaken te onderzoeken, 

daar zij zeer dubbelzinnig geschreven waren 

en hoegenaamd geen de minste laster lieten 

doorstralen, niettegenstaande wij later vernamen 

dat zij de treffelijkste familiën in hunne eer 

wilden krenken.

Daarbij moet nog gezegd worden dat wij 

wekelijks talrijke Leute-Penningen moesten in de 

vuilmand werpen omdat zij te kwetsend waren.

Om in geene verdere onaangenaamheden te 

treden hebben wij besloten voortaan geenen 

Leute-Penning meer af te kondigen, en de 

personen die er deze week nog zouden ingezonden 

hebben mogen hun geld terug halen.

Gevaarten en Avonturen
Tweede Vervolg — Verboden Nadruk 

Le M iro ir
Niettegenstaande het met ons. vaderlands-gevoelens 

in dezen tijd niet goed overeenkomt, moeten wij 

toch bekennen dat de duitschers uiterst juiste en 

schoone. oorlogskaarten bezaten, 'la waren daarin de 

Verbondenen voor. Ook hebben ze tijd genoeg gehad 

om deze zoo juist mogelijk te maken gedurig hun 

dertigjarige voorbereiding'.

Sedeit, eenigen tijd had ik liemerkt dat er op het 

bureel van het. duivenslag eene bijzondere schoone 

kaart, gebruikt werd. « Le Palmier» en ik hadden 

ons vertrouwelijk genoeg gemaakt om alle papieren 

en depêchen te doorsnuffelen die op het bureel waren 

en toekwamen. Nochtans zou ik er niet aan gedacht 

hebben, dat. deze kaart van nut kon zijn aan onze 

legers, hadde zij deze bjj/ondere aanmerking in groote 

roode letters niet gedragen.

Nicht mitnemen in vordere linie.

(niet medenemen in de lr<uitlijn)

Deze woorden zegden genoeg 0111 aan te duiden 

dat deze 1'rontschets, eens in de handen der geallieer

den, een groote verraderes was der duitsehe stellingen. 

Het was de kaart der groepen Staden, V’peren en 

Wytschaete. De verschillige verdedigingstellingen der 

duitsehe infanterie en artillerie waren er op aange

duid, benevens de toevoerstraten, munitie-depots, viieg- 

pleinen met naam en toenaam der escaders.

De zaak was nu de kaart in handen te krijgen. Het 

was misschien eene groote onvoorzichtigheid van 

mijnentwege die kaart weg te nemen, te meer dat 

“ palmier „ en ik de eenige burgers waren c!ie op het 

bure v gingen.

De meeste vermoedens zouden op ons beiden wegen, 

iudien de onderofficier de verdwijning van de kaart 

had bekend gemaakt.

Het was Zondagnamiddag rond 1 ure. De duiven 

waren ingekomen en de knecht van het duivenkot 

waS naar beneden gekomen op de speelplaats, om 

met ons te klappen over den oorlog. De duitsch was 

in 'I geheel niet slecht en daarb;j geen phanatieker. 

Palmier die natuurlijk van de zaak wist hield Johan 

aan ’t klappen over duiven. Öndertusschen vind ik 

tijd om onverwacht weg te slenteren naar de achter

deur, deze te sluiten en naar hoven te loopen.

He onderofficier, Oscar, was alleen op de kamer, 

en ’k vroeg hem, als naar gewoonte, een duitsch 

dagblad te halen in de boek handeling, lk  kwam met 

hem de trappen af, liet hem de voordeur uitgaan en 

vloog terug naar boven, recht naar de plaats waar 

de kaart verdoken lag. Ik vouwde ze en stopte ze 

in den binnenzak. Hoe ik  terug naar benedenkwam, 

kan ik niet beschrijven,

De grootste s|ag was geslegen !

Op wandelstap ging ik  tot. bij “ Buffet „ M. Vande

walle die ze dan ’s achternoens aan de grenzen van 

Meulebeke overgaf. Vandaar werd ze terzelfder t\jd 
der rapporten naar de Hollandsche grens gebracht, 

Waar ze den maandagavond over den draad in Holland 

op het bureel afgegeveu werd.

W at er öndertusschen op n. 13 is omgegaan was 

weet ik niet; maar 11a twee dagen hing een nieuwe 

kaart aan den muur genageld. Ze geleek echter de 

vorige niet en droeg ditmaal geene bijzondere aan

merking. lk  liet ze hangen en trachte mij maar gauw 

uit de voeten te maken en in Holland te komen.

Naar Holland, 

lk  moest dus weg. Het inlichtingsbureel van Rotter

dam werd verwittigd van onze inzichten met de 

aanvraag de passeurs te zenden om tw«e of drie man

nen door den draad te halen. Dit laatste moest 

gebeuren in den nacht van 6 of 7 Mei 1918.

Eens in Holland zou ik  over Engeland het Belgisch 

Leger vervoegen en mij laten inlijven. Aan den Yzer 

wilde ik ook zitten maar 't noodlot, wilde het anders 

en in plaats van aan den Yzer, gerocht ik achter het 

ijzer. Het verschil was een weinig te groot.

De Flaminganten zijn de ware Vaderlanders!

Het Radikalisme staat in 't teeken van onzeu tijd !

Verslag der Algemeene Vergadering voor 
’t  Katholiek Vlaam sch Verbond.

(M a n n e n  en  V r o u w e n )

gehouden op 18 Oogst, 1919, 
te 7 uur 's avonds, in 't Gildenhuis.

Willens, nillens ... en spijts alles banen wij, flaminganten 
onzen weg.:., op den weg van ’t landsverraad : zoo heet 
het ten minste bij onze dappere franskiljons, maar ze 
dolen.

In de glldezaal hadden een vijf honderd personen, 
mannen en vrouwen uit alle standen, plaats genomen.

Na voorlezing van 't verslag der vlaamsche actie te 
Iseghem vanaf II Juli tot heden en ’t zingen van een 
kluchtlied door den Heer jozef Vandekerckhove, onderwijzer 
besteeg de E. P. Sebastiaan het verhoog om zijn voor
dracht, welke een parel heeten mocht, over Albrecht 
Rodenbach uit te spreken.

Zóó de eerwaarde spreker:

Op H  September wordt zijn stanbeeld terug ingehuldigd 
te Rousselare. Wat bezorgde hem die eer ? Niet voor
namelijk zijn dlchter-zijn, maar ’t is inzonder om zijn 
strijden: hij is de bron van den vlaamschen strijd en 
als dusdanig wil ik hem in mijne rede huldigen.

Weetgieriger student bestond er niet, tijdens zijn studie
jaren, als hij, Rodenbach, er een was. Hij zag alles, zóó 
Verliest; hij was de onstuimige, diepe, oneindige zee: 
onstuimig om zijn geweld; diep om zijn gedachten en 
oneindig om zijn verlangens. Met een woord : hij was 
de oprechte ziel bij uitmuntendheid. Hij was en bleel 
wat hij was; dacht met eigen kop en voelde met eigen 
hart. Hij is gegroeid uit eigen wezensontwikkeling. Wat 
hem aanvuurde, 't was ’t bewustzijn dat hij geboren Vlaming 
was; dat hij zijn volk laag gezonken zag en daarop 
steeg in hem de wil, het streven, het neigen, de daad 
om zijn volk omhoog te helpen. Daartoe bood hem de 
Blauwvpeterij een eerste gelegenheid.

Maar wat hem dieper trof, 't was ’t verfanscht onder
wijs dat ons volk zóó tot den ondergang doemde; dat 
bijna een mihioen onzer vlaamsche landslieden op den 
vreemde moesten werken, om de schoone posten door 
vreemdelingen te laten betrekken. (Geronk). Dat was het 
dat men hem deed schrijven over de fransche ontwording, 
den franschen kanker.

Rodenbach was overtuigd dat, zóó eenmaal het vlaamsche 
volk zijn eigen weg was kunnen voorgaan, het dit nu 
ook zou kunnen. Dat men hem zijn wereldroemde schrijvers, 
schilders (vlaamsche school o. m ) kenbaar make. Maar 
neen, om wille van enkelen wordt de vlaming achteruit 
gehouden. En omdat hij de mogelijkheid inzag om tot 
nieuwe volksgrootheid, ging hij taai, krachtig en onver- 
winnelijk aan ’t werk. Hij beraamde middelen en ving 
aan met de vervlaamsching zijner studiemakkers : in deze 
werking ligt dan ook de groote beteekenis van Rodenbach, 
want zóó had hij de vlaamsche beweging ingericht. Te 
Leuven gekomen, verruimde hij zijn werkkring en schreef 
dichtte (Penoen - VI. Vlagge - Studenten van Warschau - 
Filippine van Vlaanderen - en zijn reuzenwerk Gudrun)

Zóó zweepte Rodenbach zijn medemenschen ftp tot 
liefde voor hun volk en grond. En niemand die zóó 
schrijft en werkt opdat andere tietzelfde doel, dat der 
veredeling van hun blpedeigen volk zouden nastreven, 
mint zijn vaderland. J a ! de F lam inganten z ijn  de, 
ware Vaderlanders omdat ze hun volk groq,t willen

gelukkig op alle gebied en er al hun talenten toe besteden 
om hun heiligste ontstolen rechten te veroveren tegenin
de chipte van ’t Comité de poütique nationale.

Wij willen met Rodenbach Vlaanderen schoon en door 
Vlaanderen België I !

We breken af met patriotards die, om belg te zijn, 
eischen stellen waardoor we Vlaanderen moeten zien ten 
onder gaan, ’t volk laten uitzuigen, en ons zooals in de... 
Nation Beige, XX' Siècle uttgeven voor verraders (Gehuil) die 
t zelf zouden wagen ons Yzerjongenste beleedigen I (Gehuil)

Wij Vlamingen, we deden onzen plicht!

Men geeft ons uit als uitgekochten, maar milliarden 
zijn onvoldoende om onze beweging te koopen: men 
koopt geen liefde, gestuwd door liefde (Toejuichingen) 
Hadden ons houthakkers, ons vlaamsche brancandiers, 
ons Yzerjongens vaderlandsliefde?! (Storm  van toe
juichingen). Maar wat ik zeg en beweer is : dat diegenen 
die tegen de Vlaamsche beweging opkomen, de beschaving 
voor zich alleen willen behouden en den werkman en 
burger ervoor afhouden; bewust of onbewust wenschen 
ze dat ze log dienen te blijven... maar daar staat Roden
bach, zóó onzen priester-dichter Cyr. Verschaeve, zou den 
lastdrager — een wereld en dat heet ik Vaderlandsliefde.

Dit komt ten andere zoo prachtig uit in zijn : 
“ Boven Gent rijst „ ; in zijn “ Fierheid,,; “ Sneyssens,,. 
Zoo stierven Vlamingen en ook de Yzerhelden. En die 
zulke beelden voorhoudt, doet hij niet aan Vaderlands
liefde ? En zeggen dat die schriften verboden werden 
aan ’t front (Geronk in de zaal).

Geachte Vergadering! Door de Vlaamsche beweging 
komt de hervorming in de opvoeding en wordt den 
doodsteek gegeven aan de persoonlijkheden.

Ik wil U ook eerbied afdwingen dus voor de Studenten
beweging waarvan Rodenbach de richter was.

Ouders die uw kinders van de beweging afhoudt, 
luistert: Zendt ge uw jongens naar Walonnië ter studie, 
dan wordt uw kind een vreemdeling en zal de bitterheid 
woekeren in zijn jong hart, wanneer hij op verlot komt. 
Uw jongen wordt verbasterd maar... maar vindt hij op 
zijn kostschool nog andere Vlamingen, dan wordt hij 
woester blauwvoeter als ge het ooit had kunnen vreezen.

Gij, oudere menschen, die met ons niet wilt meegaan 
en aanmaant tot kalmer zijn, biedt geen tegenstand, 
’t Radikalisme staat in ’t teeken van onzen tijd! Eens 
was de spreuk : zoo de ouden zingen, zoo piepen de 
jongen, een rotsvaste waarheid maar heden piepen de 
jongen niet meer, ze huilen voor, en zoo hoort het I ! 
De Vlamingen eischen hun recht.

Zal Iseghem naar boven willen of in den grond blijven 
liggen ? Gaat ge ’t doen leven ? Ik heet ze landverraders 
die ons in ons eigen land tegenwerken! Verdedigt uw 
wil; houdt uw moed hoog en dan zal Iseghem, schoon 
worden en een volk niet als het “ Comité de polit. nat. „ 
het wil maar Radikaal Vlaamsch.

Een storm van toejuichingen begroette den spreker 
en door de zaal weergalmde ’t Rodenbachslied.

De E. H. Dewulf bracht den E. P. Sebastiaan welver
dienden dank uit naam der aanwezigen en kondigde aan 
dat de eerstkomende vergadering heel waarschijnlijk zal 
plaats hebben om 22 September. Er zal gezorgd worden 
voor eene verrassing.

Na deze heerlijke vergadering gaven zich een groot 
aantal der aanwezigen als lid van ’t Katholiek Vlaamsch

Verbond aan. _______________________________

DUIVEN -
ISEGHEM - Uitslag van de prijsvlucht uit RUMES 

van vrijdag 15 Augusti bij August Vauhaezebrouck met 
67 prijsduiven.

1 Vandeputte Iseghem 10 10 Dortant Iseghem
Stragier Emelghem 115 Uyttenhove
Kimpe Iseghem 9 Bourgeois „
Verscheure Emelghem 113 Degrendele »
V.denbroucke Isetrhem 38 Schacht
Berouw Iseghem 62 Bombeke Lendelede
Dewiele Emelghem 92
Grymonprez Iseghem 142
Vermeersch Iseghem 34

Dortant Iseghem 
Vermeersch » 
Decoene Iseghem

11
21
21

7
2
2
2
2

20

— RUMES van zondag 17 Augusti bij E. Vermeersch 
met 41 oude duiven.

Verscheure Emelghem 177 
70

Dewiele

Vandeputte Iseghem 
Verhaeghe „ 
Decoene

43
28
22
21

19

Vermeersch Iseghem 
Kimpe »
Decoene »
Billauw
Seynaeve Lendelede 
Verhaeghe Iseghem 
Stragier Emelghem

Verscheure 
Dortant Iseghem 
Verhaeghe 
Decoene 
Bourgeois 
Vermeersch 
Kimpe 
Decoene

met 46 jonge duiven 

Emelghem 75 Lezy Iseghem
7

43
63
4

22
11

30

Billauw Iseghem 
Verhaeghe »

10

2
2
2

12

5
2
2

Dortant » 
Vermeersch 
D’Hondt » 
Verbauwhede „

Verloren
Een blauwe witte pen ring N. 16734, een blauwe 

geschelpte, ring N. 16230 S. Iseghem, van Alfons Du- 
pont, Geete, Iseghem.

10 fr. belooning per duif aan deze die kan terug 
bezorgen ; 1 duiver voyageur en 2 koppels carneaux, 
Marktstraat, 12, Iseghem.

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

ZONDAG 24  en MAANDAG 25  AUGUSTI
telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG OM 2 URE
in deze Vertooning wordt het programma volledig afgerold.

ALGEMEEN PROGRAMMA

DE DOLK IN DEN DRIEHOEK 
HET KIND ALS GIJZELAAR 

JOURNAL DE GUERRE 
DE JOLIGE SASSA 

P r ijz e 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.

CINEMA SCALA
Vanden Boyaertielaan I ,  ISEGHEM, 

ZATERDAG 23 en MAANDAG 25  OOGST
telkens ten 7 ure ’s avonds

PROGRAMMA : 

MENSCHELIJK VERGIFT 
GROOTE DROOGTE 

SLAG VAN HET JONGE MEISJE 
DICK DE DIEF

10 MINUTEN RUSTPOOS

VADERLANDSCHE VROUWEN 
MISLUKT HUWELIJK 

ZEPHYRIN BAADT IN ZEE 
DRIE KLEINE KNAPEN 

Prijzen der Plaatsen :
0 ,6 0  fr. - 1 ,25  fr. - 2 ,0 0  fr .



Sn een Celluloid Hakkenfabriek in Holland word! 

gevraagd, een persoon welke volkomen de fabricatie 

bekend is en levens in slaat is als bedrijfsleider 

op te Ireden.

Groot salaris en zelfstandige werkkring.
Brieven en volledige inlichtingen ten bureele van ’t  blad.

TE KOOP 
Twee Woonhuizen gelegen in de Mandel- 

straat Nr 2 en 4  bij de Paterskerk Iseghem, 
waaronder een onmiddelijk ten dienste 
van den kooper. 

Voor alle inlichtingen wende men 
zich ten bureele van het blad. 

Openbare Verkooping van 

Een Schoon Burgershuis 
m et aanpalende w oning

gelegen te EMELGHEM langs de
kalsijde van Iseghem naar Emelghem

De Notaris VAN DE M O O R T E L E  verblij
vende te Iseghem, zal op de hierna gestelde 
zitdagen openbaarlijk te koop aanbieden : 

KOOP EEN. — Een schoon burgershuis met aan- 
hoorighedén, land en hof, groot 11 a. 23 c. gekend ten 
kadaster sectie A n. 147 i 2, en deel van 147 h 2, palende 
noord Lapauw-Quagebeur Frederie en kinders, Oost 
kóóp twee, zuid de kalsijde van Iseghem en west 
Depoorter Julia en Louise.

Koop een is verpacht aan Mauricé Vahdeghinste tot
1 Oktober 1019 mits 265 fr. ’s jaars.

KOOP'TW EE. Een aanpalende woonhuis met 
aanlioorigheden, land en hof, groot 11 aren 14 cent. 
gekend ten kadaster Sektie A. n. 147 t. en deel van 
147 t en deel van 147 h 2, palende noord Lapauw-Qua- 
gebeur Fredi en kinders, oost Louis en Maria Terriere, 
Billiat Odiel en Jules Stragier-Billiet, zuid de kalsijde 
van Iseghem en west koop een.

Koop t\v36 is verpacht aan Cli. üejaegher mits 16 fr. 

te maande.
1/2 %  Instelpenning te winnen. 

ZITDAGEN : Instel Maandag 18 Augusti Ï'.'IO. 
Overslag » 1 September.

Telkens om 4 ure stipt ’s namiddags ter herberg 
Het Gemeentehuis, by Am. TANGHE, Emelghem plaats.

Kantooren der Notarissen Meulders Ingelmunster 

en Vande Moortele Iseghem.

Eene Hofstede, met 4 Hectaren
3 aren 40 cent. medegaande land en 
meersch, gelegen te Emelghem Plaats.

Afzonderlijk ingesteld slechts 19.575 fr. 

OVERSLAG: WOENSDAG 3 SEPT. 1919, om

4 Ure stipt, in het Gemeentehuis te Emelghem.

Studie van den Notaris Vande Moortele

Openbare verkooping van Een W oonhuis met 

100 vierkante meters erve, gelegen te Iseghem 

S' Hiloniusstraat, bekend ten kadaster Sectie A, 

nr 6l5d.

INSTEL: Vrijdag 29 Oogst 1919.

OVERSLAG : Vrijdag 12 September 1919. 

Telkens ten 4 ure stipt in ’t Vredegerecht te 

Iseghem.

Een half ten honderd instelpenning. 

OPENBARE VERKOOPING VAN

Twee Schoone Woonhuizen
waaronder de herberg

« JAN  BREYDEL » — (Tramstatic) 

gelegen op E M E L G H E M - (D a m )

De Notaris Vande Moortele, verblijvende 
te Iseghem, zal openbaarlijk verkoopen de vol
gende goederen :

G em eente  EMELGHEM 

Eerste Koop •'

Een woonhuis dienende voor herberg genaamd 
Jan Breydel, gekend ten kadaster sectie A nr 
102l1, met 1 are 59 centiaren erve, palende 
noord M. Jules Stragier, oost M. M. Venet, zuid 
volgende koop en west de kalsijde van Iseghem 
naar Ardoye. Gebruikt door de W e Gustaf Buyse 
aan 400 fr. ’s jaars boven de lasten tot 15 Mei 1920. 

Tweede Koop :

Een woonhuis gekend ten kadaster sectie A 
nr 102E met 1 are 15 centiaren erve, palende 
noord voorgaande koop, oost M. M. Venet, zuid 
M. M. Maes en West de kalsijde van Iseghem 
naar Ardoye. Gebruikt door de W c Jules Van- 
derhelst aan 250 fr. ’s jaars boven de lasten 
tot 1 Maart 1921.

Recht van samenvoeging.— 1/2 %  instelpenning. 
ZITDAGEN :

INSTEL : Donderdag 4 September 1919; 
OVERSLAG : Donderdag 18 September 1919; 

telkens om 3 ure namiddag in de te verkoo
pen herberg Jan Breydel te Emelghem.

Studie van den Notaris AMEYE Rousselare.

OPENBARE VERKOOPING VAN

I WOONHUIZEN en ZAAILANDEN te Rous

selare, Ardoyesteen weg n. 52 en 72, en aa n 

de Tassche, woonhuizen en zaailanden, ge

bruikt door W-Lansseiis, Lattrez,1 Stove, enz.

2. Eene goede HOFSTEhtë te Ardoye, aan 

de Roode Poorthoek, 5 Ha 60 a 03 ca, in pacht 

door H. Vatilerberghe 1000 fr. ’s jaars tut 30 

Sepl. 1921, en eene TWEEWOONS T niet land

3 Eene goede HOFSTEDE te tëuiel^iiein,

wijk Vijf wegen en te Cachtem, 0 Ha 30 a 90 ca

in pacht door J. Bonte-Saelen 900 fr. ’s jaars 

tot 30 Sept. 1922:
Zie de plakbrieven.

1/2 0/o Instelpenning.

ZITDAGEN : Dinsdag 26 Oogst en Dinsdag

9 September 1919, telkens OM 3 URE ZEER 

STIPT, in het hasthof « Den H f.k t » Zuid- 

straat Rousselare, ten overstaan van de hee

ren Vrederechter en Griffier van het kanton 

Rousselare en met tusschenkomst van de 

Notarissen BAERt le M eu lebeke  en VANDE 

MOORTELE te Iseghem

Studie van den Notaris AMEYE te Rousselare

Openkare verkooping van een

( ï r o o l  H a n d e l s l u i i s

met ruime magazijnen, peerdestallen en hof
groot 23 aren 29 centiaren te midden de Stad 
Rousselare, Noordstraat, 48, Sectie A, nummers 
74c-d en 153c verdeeld in 3 koopen, zie de 
plakbrieven.

Onmiddelijk in genottreding.

1/2 0/0 Instelpenning te winnen. 

ZITDAGEN :

Dinsdag 9 September 1919,
Dinsdag 23  September 1919, 

telkens om 2 1/2 ure namiddag zeer stipt in 
het Gasthof “ Den Hert „ Zuidstraat, Rousselare, 
ten overstaan van de heeren Vrederechter en 
Greffier van ’t kanton Rousselare

K a n to o r  van den N o tar is  LeOorbe^ier 

te Iseghem

T oes lag  van Twee Woonhuizen
met 7 aren 30 centiaren erve te Iseghem, Krekels!raat.. 

Maandelijks verpacht aan 10 fr. ieder.
Op Dinsdag 2 September 1919 om 2 ure namiddag ter 

herberg “ ’t Nieuw Kwartier » te Iseghem, bewoond 
door Heer J ules VANBESIEN.

2 . T oes lag  van 

Twee Schoone Renteniershuizen
te Iseghem, St Hiloniusstraat nrs .10 en 12 

Koop I. Een SCHOON GROOT RENTENIERSH1 ilS 
met stagie, salon, eetplaats, keuken, wasclikeuken en 
andere afhankelijkheden, hof en serre, groot 2 aren 

83 centiaren.
Verpacht tot 1 Mei 1920, mits 600 fr. boven de lasten. 

Koop 11. Een RENTENIERSHU1S met stagie, voor
plaats, eetplaats, keuken, afhankelijkheden en hof, 
groot 2 aren 11 centiaren. Onmiddelijke ingenottreding. 

De samenvoeging zal toegestaan worden.
Op Donderdag 4 September 1919 om 2 ure namiddag ter 

herberg “ Het Paradijs „ bewoond door de weduwe van 

Heer Paul DUMOUL1N te Iseghem.

O p e n b a re  V e rk o o p in g  van

E E N  W O O N H U IS  MET HOP
nr 24, groot 2 a. 10 e. te Iseghem Ameyestr. 

lngenottreding eene maand na den toeslag.

Instel op Vrijdag 5 September 1919.

Toeslag op Vrijdag 19 Seplember 1919.
Telkens om 2 ure namiddag ter herberg de “ Oude St 

Pieter » bewoond door Heer Florent  LEFFA ERE

O p e n b a re  V e rk o o p in g  v.tn 

Een schoon en allerbest Hoveke
te Iseghem - Boschinolens groot r> h. 24 a. 40 c. 

Verdeeld in 6 koopen 

Verpacht aan Constant Vynckier tot. I Oktober 1921 
mits 100 fr. ’s jaars boven de lasten.

GOEDE ZAAILANDEN
te Rumbeke langs den steenweg van Rousselare naar 

Meorseeie- Samen groot 3 h. 37 a. 70 c.

Verdeeld in 5 koopen 

Verpacht aan Petrus Vynckier mits 550 fr. ’s jaars 
boven de lasten. Zonder pacht.

Instel 16 September ter herlterg “ Nieuwe SI Pieter». 

Toeslag 30 September Ier herberg « Oude SI Pieter» 
beide te Iseghem, telkens om 2 ure namiddag. 

Samenvoegingen zullen toegestaan worden.

Ik heb de eer ter uwer kennis te 
brengen dat ik gedemobiliseerd zijnde 

mij terug in Iseghem als KLEERMAKER  
kom te vestigen en ook alle Stoffen 

kan leveren. 
Door mijne genadige en zeer goede 

bediening hoop ik met uwe orders 

vereerd te zijn.
— J O S E P H  H E L D E N B E R G H

Gentstraat 6 8 ,' I S E G H E M .

Uit der hand te koop Engelsche Biljard, 
dienstig voor herbergier,alsook Bureel-Pupiter 
met twee kanten en Bureelstoel in goeden 

staat, dienstig voor fabrikant.

Zich te bevragen ten bureele van dit blad.

W E R K M A N  gehuwd, zonder kinders, zeer 
getrouw en neerstig, vraagt plaats als bood
schapper, bewaker of iets dergelijks, te Iseghem 

of omliggende.

Inlichtingen ten bureele van dit blad.

Goede Meubelmakers en Halve Gasten
worden gevraagd bij 

Alexander Roose-Vuylsteke  
Gentstraat 23 , I S E G H E M .

fiezuslers V ERM EU LEN
Slabbaerdstraat, 3 , I S E G H E M

Maken bekend dat zij van heden af in het 

bezit zijn van Elektriesche Lampen “ P h ilip s ,, 

van 25, 32 en 50 Bougies aan den prijs van

3,20 fr. Alsook zijn wij voorzien van Gleiers, 

Glaswaren enz. en alles wat den artikel betreft.

Huis SABBE-FLEUR ENT
vo o r loo p ig  n og  in het hu is  

J. ROOSE-MAES Rousselarestraat, 29 ,

Groote keus van gemaakte blousen 
Lingerie Artikelen.

Laatste Nieuwigheden - Matige prijzen. 
Aan zien vrij 

Handel in Spellewerkkanten 
Men vraagt goede Spellewerksters: 

GOLD LOON.

- M'»° AMEYE-HARDY -
H. Hertestraat 6, ISEGHEM

Beveelt zich aan voor het ACCOR- 

DEEREN van PIANO'S en het geven 

van MUZIELESSEN.

Geen Grijs Haar me e r ! !

IIII IS r i l  EO II IELE
Haarkapper Haarbewerker 

Groote Markt 3 ,  I S E G H E M .

Kapsalon met antiseptiscptische bediening 

naar de eischen des tijds.

Frictions — Champoing — Friseeren

Abonnement per kaart.

Het is aanbevolen uw uitgevallen haar te bewa

ren, daar er door mij alle soorten van haarwerk 

vervaardigd wordt, ik geef de hoogste waarde 

voor uitgevallen haar.

Minzaam aanbevolen 
Tlieophiei Vandewaetere

Huis van vertrouwen

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

St Aman Jstraat 4. ROUSSELAERE

Waarom wordt het huis G. Hoet-Annk, na

36 jaren bestaan, door de 11.11. Oogmeesters meer 

en meer aanbevolen ?
1» Omdat bet gezicht niet een nieuw slelsel van gezicht- 

aanduider goed onderzocht wordt, die ons juist het 

nummer van het gezicht aanduidt, om met den eersten 

bril die men beproefl, zoo klaar te zien als op den 

ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht 

bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en 

alle verschillige modellen van Bril- en Pince-nez- 

monturen uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, 

Engeland en Amerika, in goud, zilver, doublé, nickel 

en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentien 

zijn. Glazen, op recepl der 11.11. Oogmeesters voor

geschreven, worden kunstlijk afgewerkt, Brillen en 

Pince-Nez van af 3 fr. ’t stuk. Allerfijnste geslepen 

glazen, met fijne monturen 6 ü 7. fr.

Het . huis is ook voorzien van eenen schoonen keus 

jeinellen, longues-vues, barometers en Kunstoogen. Spe

cialiteit van thermometers voor broeiinachienen. brouwerijen, 

baden en kernen, mavimathermometers, liqueurs- sirop- 

melk- en axijde wegers, loupeii voor wevers enz.

Germain Hoet-Anne begeeft zich op aanvraag persoonlijk 

ten huize, en heeft hoegenaamd met geene reizigers 

commercieële betrekkingen.

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

St Amandstraat 4, (tegen de Noordstraat) ROUSSELARE.

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

40 M ark tstraat, Iseghem.

Te Bekomen

Allerbeste Schaap- en Flocon-Wollen, 
Crin, Zeegras, Pluimen, 

Windharen Matrassen Overtrekgoed 
Ressortkoorden

JULES ALLEWAEKT
S t Amandstraat, 5 , I S E G H E M

(bij St Hiloniuskerk)

Ik gelast mij ook met het herstellen van 

Ressortbakken en Matrassen.

Verzorgd werk. — Spoedige bediening

S C H O O N E  k e u s  v a n

IV KCJKNMANT ELS
(im perm éables)

AAN ZEER VOORDcELIGE PRIJZEN
te bekomen bij Janssens Zusters

Statieplaats, IS E G H E M
Uitverkoop van Zomerblousen en Stoffen.

~ in ïliin :17ï) e v f Ys i r
S ta ties traa t ISE G H E M

Maakt het geacht publiek bekend, dat hij 

zich komt te vestigen als Velomaker.

Hij beveelt zich ook aan voor alle herstellingen. 

Genadige prijzen. — Spoedige bediening.

TE BEKOMEN 

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

Spoedige bediening

W IC H EL  IIII YSE
7, de Pe lichystraat, IS E G H E M .  

_  J U L E*S B O N  C Q u F t
Rousselaerestraat 1 3 8 ,  I S E G H E M

(Opvolger van Remi Desmedt)

Huis- Kunst en Sieraadschilder
Verzorgd werk — Genadige prijzen

E o r s e t  l i - Y  o p  maal.
W i l t  gij E lle g en t z ijn  laat uw e ^C o rse ts l 

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

L aa t u geen Corsets o p d r ing en  d o o i®  

w in ke lie rs , d ie  geso ldeerd z ijn  van v o o rB  

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

D o o r m ijne  goede pa tronen  heb i k l  

steeds den  besten u its lag  bij de  zw aar- B  

lijv igste  en gebreke lijks te  d am en  e n »  

ju fv ro u w e n . • I

In k o o p  en ve rko o p  van L a c u re s- b a le in ,*  

resort—bu ischen , resistans, enz. I

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

A .  De H i K - l ) 0 i i i t < ; K 0 i s |

MEESTER-KLEERMAKER
K e r k p la a t s ,  1 0 ,  I S E G H E M

laat aan z ijne  ta lr ijke  k lien ten  w e ten  I  

dat hij w ede rom  voo rz ien  is van beste 1  

E n g e l s c h e  S t o f f e n  zu ive re  w o l. 

Genadige prijzen buiten alle concurentie. 1

F A B R I E K  V A N

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

B eerpu tten  en C in te rn e s . ;

W a te rs teens  en M uurdekse ls . 

S te e n p u tb u ize n .

O p  m ijnen  koer a ltijd  ve rk r ijg b aa r  : 1 

Artificieele Ciment - Rhijnzand 
Grenaille - Patissier, enz. \

O n d e rn e m in g  van C im e n tw e i ken . j

Amand Denys-Hochepied  
Dweerstraat. 15. ISEGHEM

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

F rans  HUYGIIH ttZÖXEX 
Dweersstraat 19, ISEGHEM.

Ook te verkrijgen 

E L E C T R I E K E  M O T E U R S
in  a lle  g r o o te n .

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

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

— V e r z o r g d  W e r k

Geene grijze  H aren  m eer!!

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

Statiep 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.

Aan de schoenmakers  
en schoenhandelaars

Ik maak bekend dat ik een Magazijn kom ’ 

te openen van alles die hunnen handel betreft 

zooals: zoolleer, flanken, chevraux, boxcalf, 1 

Alle slach van nagels, houten talons, was, j 

vernis, ringen, ringmachien enz. enz.

Door mijne genadige en goede bediening hoop .j 

ik met uw bezoek vereerd te worden.

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

F a b r ie k  van
- ALLE SLACH VAN BORSTELS - 

r  i  E  K  n  E  4  V  E  Y  E
K r e k e ls t r a a t ,  6 5 ,  I S E G H E M

Voordeelige prijzen tegen alle concurentie. 
W I J N E N

St Estèphe 2 .2 5  Ir. - Witte Tours 2 .2 5  - Porto 3 ,5 0  fr. *j 
Ledige flesch of 25  cent. opleg.

Deze wijnen zijn garantie voor te bewaren.
Goede Kurken aan 4  en 5 cent. ’t stuk, 

afslag bij groote hoeveelheid.
L e o n  V e r d u y n ,  Markt; ISEGHEM.

Te koop : EEN BIERFOURGDN  
in goeden staat.

Zich te bevragen ten Bureele van ’t Blad.


