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ONS
INSCHRIJVINGSPRIJS 

l jaar 6.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.

3 maanden 1.75 fr.

1 jaar binnen stad 5.50 fr.
M en  schrijft in bij de 

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

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

en in  a lle  postkan to ren .

EGHEM
verschijnende eiken Zaterdag

g e l ijk e  p l ic h t e n ! g e l ijk e  h e c h t e n ü

Aankondigingen 0.15 fr. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 ir. » »

Aanbevelingen 0.25 ir. » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmas bij 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

W ET U K V EN DE K I I X I M I I N  vim l(i .XOYliMlilCII I iH »

NATIONAAL VERBOND der MIDDENSTANDERS
--------------- ------- --------- - f — ---- ------------------

$ f ’ ” "1
Laat U niöt ^bedriegen door leugentaal waardoor sommige oneerlijke politiekers vertellen dat de Lijst Nummer X  der Burgers niet kan passeeren.

Leugentaal ! Grove Leugentaal !
want gansch liet Arrondissement Rousselare-Thielt zoo wreed door den - oorlog gekweld en door Katholieke, Liberale en Sociale Landsbestuurders zoo deerlijk

bedrogen, stelt alleen betrouwen in de Burgerskandidaten en stemt als een ritan op'Men kop van Nummer 1
\ • •

De Burgerskandidaten eischen voor de
1. Lasten betalers v o o r tk lim m e n d e  be lasting  boven  de 48,000 fr.

2 .  Handelaars  en N i jveraars  k red ie tb anken  aan leegen in trest m et kred ie t 

o p  k oo pw aren  en e ig endom .

3 .  Burgers  goedkoope  w o n in g e n , v e rze k e r in g  tegen z iek te , o u d e rd o m s 

pens ioenen , enz .

4 .  Eigenaars en Pachters  vo lle  u itb e ta lin g  d e r  aehterste llige  ' p ach ten  

d o o r  den S taa t.

5. Oorlogsgeteisterden o n m id d e li jk e  en V O L L E  u itb e ta lin g  van schade  

aan huizen en erven, fabrieken en gebouwen, meubels en koopwaren, burger
lijke dooden en gekwetsten.

6 .  Vluchtelingen spoed ige h e ro p b o u w  h u n n e r  w o n ingen  en be ta lin g  de r

kosten  van b a lling schap . . «I ;,f

7. Frontsoldaten 2000 fr. v oo r  ieder ja a r  lo opg rach t, ve rzeke rd  bestaan 

voor] v e rm in k te  so lda ten , v o lle , h u lp  aan h un n e  w eduw en  en w ee§eu ,

8 .  Soldaten -voor <dlen die --te klagen *heht, vergoeding aaai: . verdien*

De mannen der lijst N u m m e r  X  strijden reeds gansch hun leven voor

D e  andere  lijsten s tem m en is

Nummer 1 bovenal

9 .  Krijgsgevangenen Burgerlijke gestraften en weggevoerden voldoening in 

^  uwe rechten.

10. H erberg iers  de Burgerspartij eischt de afschaffing van den onrecht- 

; , veerdigen wet op den alkool gestemd door Katholieken, Liberalen en

| Socialen. De Burgerspartij eischt vrijheid van allen handel en eerbied 

f  voor alle bestaan.
'Sm

11. Landbouwers vollediging van den veestapel, wettelijke regeling van 

Huurprijs en Pachtduur.
12. S ta a ts -  en Gemeentebedienden, O nderw i jze rs ,  loonbarema’s in 

f betrek met het duur leven.

■13. Landstalen gelijke rechten.

14. De B urgerspart i j  eischt de rekeningen der Haversche Regeering 

* die geld in overvloed had om te oorlogen en die niets meer heeft 

wanneer het geldt den herstel van het vernielde Vlaanderen en de 

herophouriug _v.au o h * .-duurbaar V:nli';-):nnl _ ------ -— — .A
het bestaan der  Middenstanders en zij alleen als Burgers kunnen U verdedigen, 

zelfmoord plegen op uw bestaan.

Leve Nummer 1
K I E Z E R S  O P G E L E T  !

Slechts in een vierkantje het wit puntje zwart gemaakt, anders maakt men 
zijne stem ongeldig. 1

Men stemme dus in het vierkantje onder nummer aan den kop van onze 
Burgerslijst. Zoo stemt men voor al de Kandidaten van den Middenstand te 
beginnen met Seynaeve.
o,, welken bulletijn moei men stemmen ?

M en  za l tw ee k ie sbu lle tijn s  o n tvangen , een voo r  de K a m e r  van  V o lk s 

ve rtegenw oo rd ig e rs  d ie  violetkleurig (p u rpe r) za l z ijn  en een voo r het 

S e n aa t d ie  ro o sk le u r ig  za l w e zen .

’t Is dus

op den violetkleurigen Bulletijn
dat men onze Burgerslijst zal vinden.

I Is op den violetkleurigen bulletijn
dat er moet gestemd" worden

onder Nummer 1
voor de lijst van Seynaeve voor de li jst der  Middenstanders
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Burgerszonen, 
let op uwe zaak !

Ook voor jongere kiezers, heeft de aanstaande 

kiesstrijd zijn allergrootste belang. Gij, burgers- 

zonen zijt aangeduid om eens de zaak, die 

nu uwe ouders drijven, voort te zetten, ofwel 

gij zijt geroepen om er eene voor u zelve op 

te richten.
In beide gevallen hebt gij er alle belang 

bij dat de staatszaken in goede handen berusten. 

Gij hebt er belang bij dat geene volksmisleiders 

zich meester maken van het gezag en van hunne 

macht gaan misbruik maken om uw eerlijk 

bezit te onteigenen.
Gij weet het immers, dat zekere partijleiders 

alle bezit als diefstal betitelen en die gedachten 

doen ingang vinden bij de lichtgeloovige massa, 

die zich zoo gemakkelijk door holle frasen laat 

medetrekken.
Let op uwe zaak .burgerszonen, het gaat er 

om, om het kleine bezit dat uwe ouders met 

harden vlijt bijeengezwoegd hebben, waaraan 

gij zelf met al de kracht van uwen jeugdigen 

ondernemingsgeest hebt medegewerkt cn dat 

men u wil ontnemen.
Dat gaat gij niet toelaten, met hart en ziel 

gaat gij u daartegen verzetten. Gij gaat niet 
gedoogen dat moedwillige luiaards verschoppe

lingen door eigen fout, de laagste elementen 

uit de samenleving u de vrucht van jarenlangen' 

arbeid gaan ontstelen.

Alles in u verzet zich daartegen. Alles zult 

gij wagen om orde, vredelievendheid, verstand

houding en rechtvaardigheid tusschen alle 

slanden der maatschappij te bewaren.

Ik herinner mij nog toen ik Ier school ging 

dat steeds onze aandacht gevraagd werd voor 

het sociaal vraagstuk in verband met de werk

lieden. In studiekringen, die door de school- 

overheid in het leven geroepen werden, kwam 

slechts dit eene vraagstuk ter sprake.

Ik mag geen kwaad hiervan zeggen, immers 

het werkliedenvraagstuk is onze aandacht ten 

zeerste waardig. Doch er was eene tekortkoming 

in die studiekringen. Alhoewel samengesteld 

uit niets dan zonen van middenstanders, wordt 

daar nooit het middenstandsvraagstuk te berde 

gebracht. En zoo komt het dat vele onzer 

burgersjongens niet eens het bestaan eener 

middenstandsbeweging vermoeden.

De reden waarom daar nooit over gehandeld 

werd is klaar. Die schooloverheden wisien maar 

al te wel dat die burgersjongens, eenmaal 

kiezers, door onwe'tendheid1 onze beweging, 

altijd voor die Heeren zouden stemmen waar

van zij als ongemerkte woordvoerders optraden. 

Zij dienden als groote prqfagandisten voor de 

Oude-Pruikenpolitiek.

Uwe aandacht van eigen ongelukkigen toe

stand werd nog afgeleid door alle soorten 

sportclubs en letterkundige « Academies ».

En gij liet u vangen aan al dat flauw gewe

mel. Doch die tijd moet uit zijn. Burgersjongens 

uw belang is er niet bij gebaat als uitsluitelijk 

het belang der werklieden gevorderd wordt, uw 

belang is er niet bij gebaat indien gij die voor 

het zakenleven bestemd zijt slechts en toftslui- 

telijk wordt bezig gehouden met het aaneen 

lansen van waterige en niets beduidende verzen, 

uw belang is er niet bij gebaat indien gij slechts 

alleen liefhebberij hebt om achter een voetbal 

voort te snellen of hard op een ^jwiel te 

stampen of onmenschen in kampen- zich zien 

ten bloede stompen.

Uw belang zal alleen gebaat zijn indien met 

dat belang rekening gehouden wordt in de 

wetgeving. En daarom moet gij op 16 November

a. s. voor de kandidaten van den Middenstand 

stemmen.

Die kandidaten zijn burgersjongens gelijk gij, 

die niet denken dat zij meer waardig zijn dan 

gij, doch die de belangen van hunnen stand 

gaan verdedigen.

Zij alleen denken aan het welzijn van het 

land en zijne bewoners, en alleen daarom zijn 

zij waardig dat zij uwre stem krijgen.

Burgersjongens, let op uwe zaak.

P.

Minister Vande Vyvere
contra de Frontpartij

Minister Vande Vyvere heeft in « De Stan

daard » een artikel gesteld of laten stellen, 

dat voor ons een openbaring is.

Het artikel is gesteld in den welhoe-stijl, eigen 

aan meetingszalen.

Er blijkt uit dat Minister Vande Vyvere een 

hartstochtelijk man is.

Voor wie minister Vande Vyvere tijdens de 

interpellatie gevolgd heeft en daarbij opgernerkt 

hoe beleefd en voorkomend hij de meest hate

lijke franskiljons behandelde, zal dat een ver

rassing zijn.

Nochtans was dat gebrek aan hartstocht te 

dier gelegenheid best verklaarbaar, vermits hij 

er slechts het belang van Vlaanderen te ver

dedigen had, terwijl hij nu én voor hst partij

belang én voor zijn eigen belang te kampen 

heeft.

Minister Vande Vyvere had « gehoopt dat al 

de Vlaamsche krachten zich achter (hem) zouden 

geschaard hebben ».
Waarop hij die hoop grondvestte is voor ons 

een raadsel !
Voor den oorlog hebben we in minister 

Vande Vyvere nooit een Vlaamschen voorman 

gezien, en gedurende den oorlog...

Neen, wij die ons de verbittering dragen van 

al het onverdiende leed dat we als Vlamingen 

aan den Yzer hebben gedragen zullen geen 

toon aanslaan als minister Vande Vyvere in 

« De Standaard ».
Dien toon, dien krenkenden aanmatigenden 

toon laten we over aan den man die als medelid 

van de Haversche regeering mede verantwoor

delijk is voor het onrecht dat men daar 

Vlaanderen en de Vlamingen heeft aangedaan.

Was u toen opgetreden als Vlaming, heer 

Minister, we hadden u nu erkend als Vlaming.

Tot nog toe kennen we van u geen Vjaam- 

sche daden : Vlaamsche woorden genoeg, maar 

we betrouwen geen woorden ook al komen ze 

uit den mond van een minister, als deze woorden 

niet gestaafd worden door daden.

Nu heeft U den triestigen moed ons te bele

digen.

De leiders van het Vlaamsche Front <- zijn 

menschen met onzuivere inzichten en wier 

werking geen ander doel heeft, geen andere 

gevolgen kan hebben als verdeeling in de 

Vlaamsche rangen zaaien en alle deugdelijk

Vlaamsch werk onmogelijk maken ».

Waar was U, heer Minister, toen priester 

Van der Meulen naar Cezembre verbannen werd?

Waar was U heer Minister, toen onze hout

hakkers zwoegden in de wouden der Orne ?

Was u geen lid van de regeering die deze 

maatregelen trof ? Was uw ministerfrak u

dierbaarder dan Vlaanderen en de vervolgde 

Vlaamsche jongens ?

Zaten er Ieren in den Engelschen minister

raad toen Ierland door Engeland gekneveld

werd ?
Zaten er Tjecken in den ‘ Oostenrijkschën 

ministerraad toen de Tjecken vervolgd en ge

kerkerd werden omdat ze hun nationale over

tuiging niet wilden prijsgeven ?

Waarom bleef u in de Haversche regeering, 

heer Minister, toen wij, Vlamingen, geweigerd 

werden omdat we Vlamingen waren ?

En sedert den oorlog, heer Minister, hebt

u Woeste niet gered en behouden aan het

hoofd van de lijst ?

Was dat Vlaanderens belang ? k c,
Heeft de heer Minister in het arrondissement 

Thielt-Roesselare niet alle' onderhandelingen 

tusschen katholieken en fronters onmogelijk

gemaakt ?
Heeft het Vlaamsch Verbönd niet liever Kartel 

gesloten in verscheide arrondissementen met de 

franskiljons dan met de frontpartij ?

Uwe franskiljonsche vrienden behandelt u 

met de meeste hoffelijkheid ei naar ons gooit 

u met slijk.
Waarom, vermits onze programma’s verschil

len, wil u ons, om wil)e'van Vlaanderen-(?!) 

het recht ontzeggen in den kiesstrijd ons opvat

ting te verdedigen ?
Wat is er oneerlijks in onze kieskampagne ?

Hebben we in ons blad geen voor- en tegen

standers van de katholieke lijst uit Thielt- 

Roesselare aan het woord gelaten ?

Is het oneerlijk onze partijgangers aan te 

zetten te Thielt-Roesselare witte briefjes in de 

stembus te steken om de Frontlijsten in West- 

Vlaanderen niet te. schaden ?

Wat is er oneerlijks daaraan ?

Met meetingsemphase spreekt u over wat u 

hebt geofferd voor Vlaanderen.

U schrijft : « We hebtien o p  eenzaam gevoeld, 

bekampt door onze vroege» vfienden, belasterd 

door heel de liberale en socialistische drukpers, 

we hebben onze beste betrekkingen moeten 

prijsgeven en ons de zwaarste opofferingen 

moeten getroosten om in ’t(belang van’t Vlaam

sche volk een strijd te kirfinen voeren waaruit 
we niet het minste persoonlijk voordeel konden 

trekken ».
Dat is zeer verdienstelijk, heer Minister, maar 

velen zijn van oordeel dat een deel van deze 

opofferingen niet zou gebracht geworden zijn, 

was de Vlaamsche gedachte min sterk geweest 

en was het voor u en uwe partij geen groot 

gevaar geweest de Vlamingen niet een beetje 

te vriend te houden.

Intusschen, heer Minister, zou het ons zeer 

aangenaam zijn, in den volgenden parlen ents- 

zittijd te ondervinden dat we ongelijk hebben 

gehad geen vertrouwen in u te stellen.
O ns Vaderland .

Aan onze Priesters u?
In verschillige arrondissementen van Belgie 

staan er twee, soms drie katholieke lijsten 

tegenover malkander.

Welke is de houding onzer Priester in deze 

arrondissementen.

Omtrent overal zeef verstandig.

Op den predikstoel zeggen zij eenvoudig. 
« Geloovigen stemt volgens uw geweten ». 

Meer dan dat zeggen zij niet.

ln Iseghem hebben wij ook priesters die 

alzoo te werke gaan en de algemeene achting 

van het katholiek volk wegdragen.

Maar ongelukkiglijk, daar zijn uitzonderingen 

aan, en in de St Hiloniuskerk is een onder

pastor die veel te geweldig is, veel te ver 

gaat, en die den eerlijken naam van echte 

overtuigde kristelijke lieden door de modder 

sleurt.

Zulks doet hij, ik ben er zeker van, uit 

overtuiging, meenende dat zijne priesterplichten 

hem dat opleggen. Maar men kan met de beste 

meening van de wereld te ver gaan, en kwaad 

doen in de plaats van goed.

Onze Moeder de H. Kerk, gebiedt ons den 

Zondag mis te hooren en op straf van dood

zonde, moeten wij ons volgens dit bevel 

schikken. Maar als wij ons aan dit bevel onder

werpen, hebben wij recht in de kerk geëerbiedigd 

te zijn. Niemand heeft er het recht onzen 

naam met modder te besmeuren, noch onze 

eere of reputatie te kort te doen. Daar is het 

ons verboden te spreken, wij mogen stilzwijgend 

luisteren naar de lessen die ons gegeven worden. 

Niemand heeft er het recht van op den stoel 

der waarheid te belasteren en te beieedigen, 

niemand heeft het recht ons af te schilderen 

als vijanden van den godsdienst, als werkers 

voor den vooruitgang van het ongeloof.

En nochtans is er een onderpaster die in 

tegenstrijd met de andere geestelijken van stad, 

veel te ver gaat, en woorden uitbraakt die 

gansch tegenstrijdig zijn met de waarheid. In 

zijne overdreven priester-vlij», liegt hij als een 

ketter, en hij gaat zoo ver dat eene gansche 

bevolking met schande van hem spieekt. Men

schen die eerlijk cn deftig leven, die hunne 

plichten van kristen onderhouden, die hunne 

kinderen naar katholieke scholen en gestichten 

zenden, die zelf een zoon hebben die priester 

is geworden, menschen die altijd katholiek waren, 

die jaren lang met volksvertegenwoordigers en 

senators medegingen om in alle gemeenten van 

het arrondissement kiesmeetingen te geven, die 

worden thans uitgegeven als rotte visch, en 

zij hebben het recht niet den heldhaftigen 

onderpaster te antwoorden, zij moeten zwijgen 

en zij moeten den lafhertigen spreker laten 

voortgaan in zijn schandalig werk.

Zulke dingen gaan over hun hout. En 

’t i«Det den geweldigen onderpaster niet ver

wonderen, wanneer hij in de kerke zelf op staan- 
den voet, wordt geantwoord naar verdienste.

Ken jaar na de '

Wapenstilstand

’t Was Dinsdag juist een jaar geleden dat de 

Wapenstilstand werd geteekend.

De kanonnen die met oorverdoovend gerucht 

meer dan 4 jaren hadden gebulderd, dood en 

vernieling zaaiende, staakten plots hunne moor- 

derijen ; de mitrailleuzen en geweeren hielden 

op met hun geknetter; de zweerden wierden 

nog gansch bebloed terug in de schede gestoken. 

Immers ’t was Wapenstilstand !...

De vreemde legerscharen die ons land hadden 

overrompeld en die door hunnen hoogmoed de 

gansche wereld meenden te veroveren, lagen 

nu verslagen aan de voeten van onze Verbon

dene Legers.

Zij, de duitsehe'barbaren, die hier ons volk 

dwongen voor hun te werken, of onze jonge 

mannen opeischten om ver van vrouw en 

kinderen, ver van vader en moeder, van broe

ders of zusters, verbannen te worden naar de 

frontstreken van Frankrijk, ofwel naar Duitsch- 

land zelve, en daar het ijselijkste leven, vol 

van ontberingen, honger en koude, te verduren 

hadden. Zij, de moffen smeekten nu om genade.

Zij, door wiens schuld zooveel vaders wierden 

ten strijde geroepen, en zoo vrouw en kinderen 

achterlatende in bang verdriet, staken nu hunne 

handen uit om vrede smeekende.

Een jaai is reeds verdwenen, in de immer 

vliegenden tijd, sedert de duitsehe dwingelanden 

als honden uit ons land werden verjaagd.

Onbeschrijfelijk groot was de vreugde bij 

het Belgsche volk, dat volk, dat nooit dwang 

duldde, dat ruini 4 1/2 jaren kloekmoedig weer

staan had aan verleiding, ophitsing en geweld 

op alle gebied, voelde zich voor het eerst weêr 

t’huis in zijn eigen land.

Onze overgeblevene jongens kwamen terug 

naar huis, een bezoek brengen aan hunne familie, 

die over van geluk, onze helden met diepen 

eerbied ontvingen.

Maar zij dan, de familieleden van de gesneu

velden, die het geluk niet hadden hunne dier

baren terug te zien komen, stonden droevig in 

de verte te staren, als om te zien of hij toch 

niet ging wederkomen. Maar... neen, zij waren 

gevallen voor hun dierbaar'Vaderland.

—o—

Maar nu wie heeft er meest geleden binst 

den oorlog ? Wie heeft hunne centen die zij 

met werken en zwoegen vergaard hadden, om 

zoo te zeggen in armoede moeten opeten ?

’t Is wel de Middenstand !

En wie heeft nu nog niet de minste vol

doening bekomen sedert de Wapenstilstand, 

in wiens nadeel zijn bijna alle wetten gestemd 

geweest ?

’t Is nogmaals de Middenstand die erdoor te 
lijden heeft.

’t Is daarom dus, Herbergiers, Neringdoeners, 

Kleine Eigenaars en alle andere Middenstanders, 

dat Gij op morgen 16 November zult stemmen 

voor uwe kandidaten en voor uw eigen belang, 

’t is te zeggen voor de katholieke Middenstand, 

onder nummer 1 .

Ambachtslieden aller vakken ; Hande
laars ; Bedienden van handel, nijverheid 
en notarissen; Handelsreizigers ; Lee
raars der middelbare- en lagere scholen; 
A mbtenaren der openbare besturen ; klein 
industrieelen en kleine patroons ; Kleine 
en middelmatige eigenaars; Herbergiers 
en Verkoopers van Alcoolische dranken ; 
Kleine renteniers ; Kunstenaars en Let
terkundigen ; Landbouwers ;

Ziehier het programma dat g ij hoeft 
te verdedigen en dat België redden zal 
uit den warboel waarin het verkeert. 
Drie woorden omvatten h e t:

VER DRA A GZA A MHEID,
RECH T VA A RDIGHEID,
BLOEI.

AAN DE KIEZERS
van Roeselare-Thielt

Kiezers aller standen 

Burgers, Landbouwers en 

Werklieden, Oud-Soldaten, 

leest en overweegt niet 

aandacht het Programma 

van hel Nationaal Verbond 

der M i DDEXSTA X DEUS,
daarin vindt ge dé vol

trekking van het verwaar

loosde, voldoening voor 

eiken stand ; hetgeen onze 

Haversche Kegeerin^ ver-o  n

zuimd en ingehouden heeft 

zullen de Kandidaten van 

onze Lijst bewerkstelligen, 

dit is het ideaal van den 

Nationalen Middenstands

bond.

Daarom a/s één man, 

één dop onder Nummer



Gevaarten en Avonturen
Veertiende Vervolg — Verboden Nadruk

Le M i r o i r
Zóó w )rden achtereenvolgens zooveel cellen 

geopend als er wandelperken zijn.

Wee den ongelukkige gevangene die het 

aandurft in het naar buitengaan te traag of 

te rap te gaan of wel te dicht te komen bij 

zijn voorganger, dan kan geen wild dier de 

gebaren en schruwels uitbrengen welke de 

wakers den onvoorzichtige naar het hoofd 
zwaaien.

Zelfs gebeurde het ook dat hij de wandeling 

voor één ö'f meer dagen verboden wierd of 

zijne onvoorzichtigheid met een pak slagen 

moest boeten. Coppens had mij hierover 

vermaand en zoo liep alles goed van stapel 
en zaten wij weldra in eene der middelste wan- 

delcellen.
Bij het eerste zicht der muit waarin we 

rondliepen, komt mij seffens het gedacht te 

binnen dat we nu niet beter konden aanzien 

worden als wilde beesten uit eene menagerie. 

De wandelcel, in het gevang « préau » ge

noemd, was eene rechthoekige plaats tusschen 

twee gelijk loopende muren. De muren waren

3 1/2 a 4 m. hoog en omtrent 8 meter lang: 

ze stonden op 2 1/2 met. van elkander. Bet 

einde van den “ préau „ was afgezet door 

rechtstaande dikke ijzeren staven. Boven deze 

afsluiting was een klein afdak gemaak%waar- 

onder de gevangenen konden schuilen bij al 

te slecht weder. De ingang van het wandel

perk was eveneens een ijzeren hekken met 

poort. Deze poert werd gesloten iedermaal 

de gevangenen in wandeling waren. In ’t mid

den der cel was een bloemperkje aange

leid of toch iets dat er wel aan geleek. En 

’t was rond dit hofje dat ieder gevangene 

verplicht was te stappen.

Hierin was liet toegelaten te spreken met 

een celmaat. Met gevangenen uit een ander 

kot kon men spreken langs den achterkant, 

dit wierd echter door het reglement ten 

strengsten verboden en de overtreding ervan 

was aanzien als eene der grofste fouten in 

het gevang. Indien ik nochtans de waarheid 

moet zeggen dan mag ik verzekeren dat geen 

enkelen Belg die onder de duitsche bezetting 

in ’t klein gevang te Gent kwam het niet 

waagde eens met een gebuur te onderhande

len. W ij vonden dan ook middel om langs 

den achterkant der wandelcel eenig voorwerp 

of sm. orgerief over te reiken. Om de gesprek
ken en het overgeven der voorwerpen te voor

komen wandelde een waker langs den achter

kant der cellen en ’t was terwijl deze den 

rug gekeerd was dat de « zonden „ bedreven 

werden. Maar wee den ongelukkige gevan

gene weer die betrapt werd in gesprek; zelf 

was liet genoeg dat de rondlouper slechts 

een gesprek meende. Dan waren alle duivels 

los en werd de gevangene terug * naar zijne 

cel gezonden onder eene reeks scheldwoorden 

om, daar gekomen, eon hoop slagen te ont

vangen. Die ongelukkige mocht dan tevreden 

zijn dat hij ’s middags toch eten bekwam en 

’s anderdaags terug mocht buiten komen.

Eu niettegenstaande die straffen welke 

Coppens mij voorspelde en terwijl hij mij 

aan maande voorzichtig te wezen toch kon 

ik niet nalaten eenige woorden te wisselen 

met Naartje Van Mechelen. Naartje sprak 

weer geen woord over zijne gevangneming 

en fluisterde mij ak  hij hourde aan de 

kluefstappen van Coppens dat deze aan den 

voorkant der cel was: opgepast voor den 

anderen ! zwijgen !

’k Wist dus genoeg, spreken over mijne 

medehelpers of van den dienst ware mij 

plichtig maken aan verraad want volgens 

Naartje was Coppens een verkochte man aan

den duitsch.
We waren omtrent 1/2 uur buiten toen de 

bel voor de tweede maal klinkt. Dit maal 

beteekent he t: einde der eerste reeks wande

laars. De laatste buiten gekoinene wordt eerst 

terug binnen gelaten. Zoo worden we allen 

terug in de cel gebracht zooals wij er uit 

gekomen waren, altijd in de grootste stilte 

en op eerbiedige afstand van de andere 

geburen. Een waker staat reeds gereed aan 

de deur van den binnengekomene gevangene 

of gevangenen en sluit.

We zitten ook weer binnen, verlangende 

tot ’s anderdaags.

Sedert ik op de hoogte gebracht werd van 

Coppens verradersspel had ik al niet veel 

goesting meer om er mede te spreken want 

men kon niet weten welk woord er genoeg 

was om alles in duigen te doen vallen ik 

zette mij aan het lezen van eenige afzonderlijke 

bladzijden uiteen boek welke gebruikt werden 

tot een gansch ander doel dan om gelezen 
te worden.

k  nd 10  ure krijg ik liet gedacht een dag

blad te willen lezen. Maar hoe een bekomen? 

Ik keerde al mijne zakken uit en vond nog

1 mark briefken, 10  phenningen en 2  centen. 

Dit was het eenige geld welke de duitschers 

mij gelaten hadden.
(Wordt voortgezet)

STADSNIEUWS
Maandag laatst 10 dezer, heeft in de boven

zaal van ’t stadhuis eene belangrijke Verga
dering plaats gehad, om het geschil in de 
Borstelnijverheid hier reeds 4 weken ontstaan 
tusschen de patroons, de werklieden der 
Christene en'Socialistfsche’Syndikaten te onder
werpen aan het Stadsbestuur, het plaatse
lijk hulp-komiteit, en den bestuurder van 
het Ministerie van Arbeid, M Grombeer.

Daartoe waren gevraagd den Heer Bral 
d d. Burgemeester met den HeerCoucked. d. 
Schepen.

M. Gesquière voorzitter M. Deryckere en 
M. Jules Sintobin als schrijver van den bond 
der bazen.

M. P. Dejonge voorzitter van den bond der 
Christene Vereeniging en M. Allewaert als 
voorzitter der « Christen Syndikaten » M. Henri 
Dewaele voor de Socialisten bijgestaan door 
M. Vandommele.

M. Adiel Dierkens Socialist als verdediger in 
de zaak alsook M Holvoet voorzitter van het 
plaatselijk komiteit.

De Vergadering werd geopend door M Bral 
waarbij hij de Heeren Pat roons, en Werklieden 
aanzette het geschil in der minne te vereffenen.

M Holvoet deed met veel aanleg het geschil 
uiteen, en gaf ten slotte de werklieden ongelijk 
het werk te hebben gestaakt, voor het aan 
eene overeenkomst te onderwerpen.

De Heeren Dewaele en Dierkens beweerden 
geen vertrouwen in de Patroons te hebben

M. A. Gesquière en M. Sintobin willen met 
bewijzen staven, dat zij in niets zijn te kort 
gebleven, en de loonen betaald hebben die 
vereischt waren.

De heer Grombeer denkende dat zij tot 
geene oplossing giogen geraken wilde tot 
tweemaal toe de zaal verlaten.

Na eene lange bespreking aan veerden de 
Christene Syndikaten, den Woensdag aan het 
werk te gaan, volgens overeenkomst ’t is te 
zeggen, twee dagen naar het hernemen van 
het werk te onderhandelen.

De Socialisten in hunne Vergadering ’s na
middags hebben besloten voorloopig in staking 
te blijven.

De Lustige Vrienden
De tooneelliefhebbers der “ Lustige Vrienden „ hebben 

verledeu Zondag en Maandag twee triomfdagen beleefd. 
Al de feesten door de “ Lustige Vrienden » gegeven heb 
ik telkens bijgewoond.

Ik heb iedere maal bestatigd welken vooruitgang op 
kunstgebied door de Maatschappij werd gedaan. M a a r 
nooit heb ik een schooner feest bijgewoond dan Maandag 
avond. Het dramS « Gebroken Leven » bekwam eenen 
onbekenden bijval.

Over twee jaren werd dat stuk hier vier malen opge
voerd, onder de daverende toejuichingen van ons kunst
minnend publiek. Doch de schrijver Heer Doktor Gits 
bemerkte dat er aan zijn stuk iets ontbrak, en hij heeft 
zijn drama omgewerkt, een nieuw bedrijf er bij gevoegd, 
en de rol van Magda er in gebracht.

Op de wijze waarop - het nu werd uitgevoerd, was de 
bijval overgroot. Niet een stuk werd hier ooit opgevoerd 
dat zoo welkom was bij ons publiek. Wat al tranen hebben 
er gevloeid wanneer men de smerten van het huisgezin 
aanschouwd, En was er wel iemand die niet geschokt was 
tot in het diepste des herten wanneer de oude graaf zijne 
klein-kinderen wedervond.

En wie kon zich bedwingen wanneer de graaf zich 
verzoende met zijnen zoon en met zijne schoondochter.

En wie voelde zijn hart niet trillen van vreugde wan
neer de karnaval-vierders hunne lustige sprongen deden 
op het tooneel.

En alles werd zoo schoon,* zoo gemoedelijk voorge- 
dregen, dat wij verplicht zijn lof toe te zwaaien aan alle 
de spelers, niemand uitgezonderd. De oude graaf heeft 
gedurende gansch het stuk eenieder medegfsleept en ont
roerd. Elry kon niet schooner, niet roererder spelen, en de 
goedkeuring van alle toehoorders wegdragen.

En Magda! Zoude men eenvoudiger zulke groote rol 
kunnen spelen ? Wie gelijk haar, zoude het medelijden 
zoo hoog kunnen doen stijgen ?

En de kinderen die door hun prachtig spel beken van 
tranen hebben doen storten.

Maar gelachen werd er ook. Wie op het feest tegen
woordig was, vergeet nimmer het prachtig tafereel van den 
karnaval. Welk prachtige kostumen I Welk leven! Welk 
rumoer I En welk een blij gejuich onder de overgröote 
menigte.

Het blijspel “ Marraintjes liefde» is ongetwijfeld een 
der beste blijspelen die in ’t vlaamsch bestaan. Geen 
dommigheden, geen groeve dwaze kluchten, maar iets fijn 
en puik. En op zulke schitterende manier gespeeld. Papatje 
deed alles wonderwel. De soldaten waren de gedroomde 
typen om hunne rol te vertolken, en de actricen van 
beroep zouden de rollen van Bertha en Marie niet beter 
vertolken dan het onze twee Iseghemsche speelsters gedaan 
hebben. Dat is mij eenen dubbelen proficiat weerd.

Zonder twijfel was het ’t prachtigste toneelfees* dat wij 
ooit in Iseghem mochten bijwonen, ’t Was een echte triomf 
voor den schrijver van “ Gebroken Leven „ een ware 
triomf voor de spelers van de “ Lustige Vrienden „ en 
eene ware borge dat wij in de toekomst meer en meer 
kunstwerken zullen mogen toejuichen.

Dat werd na de vertooningen door de aanhoorders luidop 
gezeid en ’t was meening.

—o—

Gebroken Leven op 9  N ovem ber
Zondag laatst had voorde eerste maal de opvoering 

plaats van liet stuk Gebroken Leven omgewerkt niet 
vrouwenrollen. De geoogste bijval is hoogst genoegzaam 
om den (later uit te wisschen van liet voorgaande 
vagabondenspel « Robert en Bertrand ». Het stukje, 
lioe eenvoudig ook, bezit zielroerende en diepgevoelde 
scènes en de gekende schrijver Heer Dr J. Gits heeft 
weten op eene gepaste en voortreffelijke wijze, de 
vrouw erin te brengen,

De vrouwenrol, de spil waarop alles draait, is 
onontbeerlijk om eene tooneelkundige schets, eene 
brok uit liet leven, belioorliik en natuurlijk op de 
planken te bewerkstelligen. Zonder vrouwenrollen 
geen bijval. In tooneel « Cliasser la femme c’est clias- 
ser la nature ». Men verliest ei dus alle natuurlijk
heid door. Daarbij de Lustige vrienden hebben op de 
twee manieren het stuk voorgelegd aan het publiek 
en men kan nu oordeelen.

Doch om terug le kseren tot de vertooriing van 
Zondag laatstleden. Het deed mij waarlijk geen 
genoegen den gevierden Heer Val.; Strynck, tooneel- 
meester, niet in het stuk te zien optreden.

De acte ir welke Graaf von Lesby verbeelde, was als 
gewoonte wat al te gevoelig.'en zou eerder den toe
schouwer eenen lach aan eenen. traan afdwingen wat 
nochtans in het stuk een on voordeéligeflect»uitmaakte.

L)e notaris legde in den beginne wat onnatuurl;;ken 
nadruk in zijne stem doch allengskens beterde het.

De knecht* was in alle tooneden, te koud, te droog 
en te onbeweeglijk.

Elric heeft ons gevoelig en meesterlijk spel geleverd, 
zijne ingewikkelde rol was wel bestudeerd. Hij heeit 
er dus meesterlijk in opgetreden.

Wat men bij vele spelers bemerkt nochtans, is de 
verouderde gewoonte, en volgens mij onnatuurlijke 
gewoonte, zich tot liet publiek te wenden.

Nochtans den kant der gordyn mott voor den speler 
niet meer verbeelden dan wat de andere drie wanden 
van het tooneel hem waard zijn.

Magda is verbeterd doch heeit nog immer de ge
woonte van te veel de oogen omhoog te richten.

De kleine Erly was in het begin van het tweede 
bedrijf nog niet op zijn gemak, en begon te veel 
declameerend, doch na eenige stonden geraakte de 
jonden er bovenop en ’ .niet recht mag men zeggen 
dat hij het best van al zijne rol vervuld heeft.

’t Is een schoon, zeer schoon begin voor hem. Dus 
een bijzondere proficiat evenals voor zijn maatje 
« Lotty ». zy hebben vele tranen doen rollen.

Het derde'bedrijf, lastig van figuratie is meesterlijk 
afgeioop.m.

Zooveel te grooter wordt de bitter bestaande tegen
stellingen in de wereld aangetoond door die. carna- 
valzotten en de ellende en verdriet van den mensch 
welke in zoo snel na elkander zich in het derde 
bedrijf voordoen.

In het \ierde kon best de dokter wat trager spreken.

Aangaande de mieniiek heeft Erly het best gelukt.

Betreffende do scène, eene kleine nota: In het eerste 
bedrijf bemerkten de toeschouwers der eerste rijen, 
op het tooneel, eene lange spinneweb welke bij de 
salon bemeubeling weinig paste evenals dan de Graaf 
het ongeluk had met zijn galakleed den spinnedraad 
mede te vagen en dan voor eenige minuten ermede 
in zijn salon praalde.

Als ’t u belieft, den borstel niet ontzien vooraleer 
men begint. Het maakt een te drollig uitwerksel.

Buiten aller verwachting dus is het drama suksesvol 
afgetoopeu.

Het kluchtspel is eene fijne kneep, zeer schoon en 
hoegenaamd niet. ’t Is een nieuwtje en tevens actuali
teit voor Iseghem. L)e uitvoer Iers halen er allen eere 
van en in ’t bijzonder den Heere Gerard Sclieldeman 
en Juffer Vanderheertn (welk poezelig vrijstertje.)

Deze juffer heeft liet best van al de Iseghetnsche 
actricen haren eersten stap op de planken ge taan. 
Vele vooruitgang in de kunst wenschen wij haar, 
en met de hoop dat naaste maalde kleine foutjes van 
beginnelinge niet meer bij haar zullen te bemerken zijn.

En 1'eerkeii deed liet ook zoogoed. Daar is hij in 
zijn schik... potvertote...

Voorwaar een schoon avondfeest hebben aldus 
de “ Lustige » ons aangeboden en zij hebben er hunne 
eer welke een weinig daalde met hun laatste vaga- 
bondenstuk, weder omhoog gebracht.

Nog iene fermen duw betreffende de opleiding der 
auyiicëii iKik rrer rrpmemv npwserH van- ticir neer
V. "Strynck op de planken en wij mogen van de 
« Lustige » nog luisterrijker en steeds kunstrijker 
tooneelfeesten verwachten. Spectator

—o—

T o o n e e l-  & Z a n g m aa ts c h ap p ij 

“  DE L U S T I G E  V R I E N D E N  ,,

Zondag 21 &  Maandag 22  December 1919
3C Vertooiiing van het Tooneeljaar 1919-1920 

Opvoering van :

Roosje van den Veldwachter
Drama in 3 Bedrijven door N estor  De T iè r e  

“ De B r e m e r  Stadsmuzikanten ,,
Humoristische Scène voor 4 Mannenstemmen 

met Klavierbegeleiding door E. Simon

Gezien den steeds groeienden bijval welke 

de Maatschappij telkenmale geniet, mogen wij 

verzekeren dat alle liefhebbers eenen genoeg

lijken avond zullen beleven.

H et B e s t u u r .

- SPORT -
-  FOOTBALL -

F. C. ISEGHEM II 3 OLYMPIC BRUGGE 4 

Om 10 ure zette Scheidsrechter Tanghe van Brugge 
beide ploegen in rang. Van ’t begin wierd er fel door
gekampt, niettegenstaande het plein nogal glibberig lag. 
Brugge doelde eerst maar korts voor de rust wist Iseghem 
den gelijkmaker binnen te zenden. Na de rust ging het 
spel even rap door ; Iseghem doelde nogmaals waarop 
Brugge korts daarop ook gelijkmaakte; 8 minuten voor 
het einde wistte Iseghem toch ook de score te verbeteren 
het spel stond dus 3-2 in ’t voordeel van Iseghem. 
Iedereen dacht ons reeds gewonnen, maar ’t noodlot 
wilde het anders, op een uitval van Brugge kwam de bal 
voor de voeten van Iseghem's goalkeeper, het hoofd ge- 
rocht wat op hol en zoo kwam de bal in de netten te
recht. Dit was 3-3. ’t Was nog niet al. Brugge door 
dien uitslag opgebeurd kwam geweldig op, een van 
Iseghems spelers kreeg den bal en al wegslibberende 
vatte hem slecht op en zoo vloog nummer 4 voor Brugge 
binnen. Daarop wierd het einde geschuifeld en zoo kwam 
Iseghem er van af met ’n onverdiende nederlaag.

IV Divisie (II equipe)

G G V G V . T H

1 Olympique Brugge 4 3 1 0 22 6 6

2 F. C. Iseghem 4 2 1 1 12 7 5

3 S. C Meenen 3 1 1 1 16 12 3

4 Courtrai Sport 3 0 3 0 0 25 0

F. C. ISEGHEM I 6 — S, C. MEENEN 0

Deze match liep af eens te meer met eene schoor
overwinning voor Iseghem onze eerste heeft waarlijks 
zijne meerderheid getoond, ze overvleugelden letterlijk 
hunne tegenstrevrs, schoon vooruitzicht voor de finale- 
matchen met het Noorden. De geheele equipe heeft bij
zonder goed gespeeld, ze behoudt goed hare eerste plaats 
in ’t klassement.

III Divisie Serie B (Zuid)

1 F. C. Iseghem 3 ' 8 0 0 21 4 6

2 S. C. Meenen 3 0 2 1 5 15 I

3 Courtrai Sport 2 0 1 1 3 10 1

Iseghem I zal maar moeilijk meer verontrust worden, 
en wacht maar op de finale matschen (later meer daarover)

—o—
Nu voor Zondag : de matchen voor ’t kampioenschap 

zijn op 16 November door gansch Belgie 'uitgesteld (door 
de stemming) niettemin zal er op Iseghem’s terrein..schoon 
sport te zien zijn. De tweede equipe (voltallig) komt uit 
tegen een zuiver Iseghemsch elftal, ’t Zal er spanneu voet
balliefhebbers en sportmannen op post.

De match begint om 2 UUR STIPT.

Algemeene ingang 0,25 fr.

I S E G H E M
Duivenmaatschappij Elk het Zijne ,,

Op Zondag 23 November 1919 om 6 ure 

’s avonds, algemeene vergadering ter herberg 

« De Halve Maan » bij Joseph Verhaeghe. 

DAGORDE:

1. Verslag van voor den oorlog ;
2. Bekendmaking van het nieuw bestuur ;
3. Bespreking van het verplichtend ringen ;

4. Bespreking schadevergoeding onzer duiven;
5. Verzendingen naar Frankrijk ;

6. Verschillige andere mededeelingen vangroot
belangen ;

Wij hopen dat alle oude leden alsook alle 

nieuwe liefhebbers deze vergadering met hunne 

tegenwoordigheid zullen vereeren daar het in 

hun eigen belang geldt te helpen opdat de 

vluchten onzer maatschappij, in de toekomst 

zülken bijval mogen genieten als voor den 

oorlog.

Het ligt nog in eenieders geheugen dat de 

vluchten onzer maatschappij moesten aanzien 

worden als de schoonste der Vlaanders, en dat 

geene enkele maatschappij iederen Zondag zoo

veel duiven verzondt als de maatschappij « Elk 

het Zijne ».

Daarom allen op post en dat niemand ont- 

breke.

Nieuws ! Nieuws !
STAD ISEGHEM - ZAAL CERCLE SPORTIF

\
2 Matchen Congo-Belge

1) BOXE — 2) LUTTE

tusschen 2 gekende Sportmannen 

Op Zondag 16 November om 3 1/2 ure

— INGANG VRIJ —

Studie van den Notaris Vande Moortele, 

te ISEGHEM.

OPENBARE VERKOOPING
van een

Groot HA N D ELSH  VIS
genaamd “ DE KLOKKE „ 

hoek der de Pelichy- en der St Hiloniusstraat 
bewoond door Jufvrouwen Delannoy

Ingesteld ê7.500 frank, 

en van een

-  B U R G r E R S H U I S  -
St Hiloniusstraat 

bewoond door M. Paul Lietaert-Bouckaè't 

te ISEGHEM
*  Ingesteld‘5050 ftank.

Definitieve Overslag op Dinsdag 25 November.

UIT TER HAND TE KOOP : 

Een gerieflijk WOONHUIS
met magazijn en 47a 06c land 

staande en gelegen te ISEGHEM *WijkAbeele 

Ingenottreding na korten termijo 

Voor alle inlichtingen zich .te wenden bij 

den Notaris VANDE MOORTELE.

Vervoerdienst pet* AUTO
Den Dinsdag en Vrijdag van iedere 

week. Vervoerdienst op G E N T .  Stand

plaats bij Th. VAN ST EEN BEK E , 

Vrijdagmarkt.
Op aanvraag, vervoer in alle rich

tingen.

Emiel Schacht,
A M E Y E S T R A A T  4 2 ,  I S E G H E M

Genadige Prijzen —Spoedige Bediening

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

ZONDAG 16 en MAANDAG 17 NOVEMBER
ALGEMEEN PROGRAMMA :

DANGERS D’UNE FILLE-REPORTER

Gevaren van een meisje als Verslaggeefster
drama in 10 deelen

PATACHON PACHT 

KOMIEK

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
P r ijzen  d e r  P la a t se n  :

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

Avondvertooning : 0,50 - 1 - 1,50 - 2 fr. 
Kaarten zijn den dag der vertooning op voorhand te 

bekomen bij Rob. Huysentruyt, Nieuwstraat 17.



Kantoor van den Notaris Le Corbesier, 

te ISEGHEM.

1
Hij uitscheiding van Hedrijf 

OPENBARE VEN DIT IE VAN

Herberggerief, 
Bakkersalaam en Meubelen 

Nieuwe Bakkerskar met 
harnasseering voor eenen hond

ten iiuize van Heer Jean WYFFELS-CASTE- 

LEIN te ISEGHEM, Kruisdreve 

Op Dinsdag 18 November om 8 ure ’s morgens

II

OPENBARE VERKOOPING VAN

Eene Herberg ” De Duive „ 
met meegaande land samen groot 13 a. 80 c. 
te Ingelmunster, Haezekappellehoek

gebruikt door Gustave Verbeke mits 12 frank 

te maande zonder pacht.
ZITDAGEN 

INSTEL Dinsdag 25 November 1919 

TOESLAG Dinsdag 9 Decembor 1919 

Telkens ten 2 ure namiddag te Ingelmunster 

in ’t Oud Stadhuis bewoond door Heer 

Gustaf Verstraete.

_________ l/g 0/o INSTELPENNIG

UIT TER HAND TE KOOP :

Een TOOG met BUFFET en BILLARD 
in h e t « Hötel du Cheval Blanc » Brugstr. 

Te koop: GOEDE BREI MACH I EN
Zich te bevragen ten Bureele van ’t Blad.

Alle dagen te bekomen versche en aller
beste Inlandsche en Vreemde Bieren zooals: 
BOCK, SCOTCH, PALE ALE, STOUT en 
GUEZE LAM BIC.

Levert ook in ’t klein aan de burgerij. 
Zich wenden tot Henri VAN DER 

H EEREN -LA PE IRE , Groote Markt, 

Iseghem.

HUISM O E D E R S~
Indien gij geerne goedkoop Vleesch 

eet, wendt U naar de slachterij van

-  A L B E R T  D ELEYE-SARRE  
Rousselarestraat 218, ISEGHEM

Genadige prijzeu. - Goede bediening.

Jw GENOVEVA CLEMENT, gediplomeerde 
onderwijzeres, wonende GENTSTRAAT 2, 
beveelt zich aan voor het geven van 
alle bijzondere lessen in ’t Vlaamsch 
en in 't Fransch.

“ "“ " t iT  K 0 0 p 7 'W— ’  ” "~

Een goede Mansvelo (Occasie)
bij Emiel Vermeulen 

Meenenstralrt 71, Iseghem.

Gevraagd bij AL. ROOSE-VUYLST* KE 
Goede Meubelmakers, standvastig werk, 
goed loon.

Voor uwe

SCHOENEN 01» MAAT
wendt u tot

I imé Duhullu-Coppens
Ameyestraat, 40 ISEGHEM 

Genadige prijzen —  Spoedige bediening
Men aanveerd ook alle slach van 

vermakingen.

Huisvrouwen !
Koopt voor het wasscnen van het 

Haar de

C h a m p o o in g  «  B I L D E N  „ 

0 , 5 0  ct. het pakje
te bekomen bij

— C. Bourgeois- ïVybo —
29  Markstraat, ISEGHEM

Bijzondere voorwaarden aan voortverkoopers.

A ug ust H omm el-Lebry 
126  Maneghemstr.(KI.Harelbeke) ISEGHEM

Laat het geeerd publiek weten dat 

hij zich aanbeveelt voor alle slach van 

B O U W W E R K  op eigen rekening aan 
zeer voordeelige prijzen.

HUIS J. CALLENS,  S I M M  35
vroeger J. Dalle & J. Gallens

Van heden af heb ik in magazijn, 

alle slach van HOUT, waaronder 

E IK EN H O U T , van vreemden en in- 

landschen oorsprong.

Voordeelige prijzen. — Goede bediening.

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 r a n s  IUJYGÏ1E ft/ONtiN 
Dweersstraat 19, ISEGHEM.

Ook te verkrijgen 

E L E C T R I E K E  M O T E U R S
in alle grooten.

De Moteurs bij ons gekocht, wordt de plaatsing 

er van GRATIS gedaan.

Batterien 1e hoedanigheid aan I frank 
Strijkijzers 1c hoedanigheid genadige prijs

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

— Verzorgd W erk —

PALMER BOONE, Slachter te Emelghem, 
beveelt zich aan voor het slachten ten huize.

B E R I C
Ik heb de eer het geacht publiek 

kenbaar te maken dat ik als voor 
den oorlog voorzien ben van beste 
Kolen, in mijn magazijn aan de vaart.

G. N A E R T - V A N B E S IE N
Groote Markt 19, I S E G H E M

Genadige prijzen - Spoedige- bediening.

KLEEDEREN* en..STOFFEN
worden het best

geverfd en gekuischl 
bij C. W E Y T S - V A N  R O B A E Y S

St Pieterstraat 1, I S E G H E M
w, ■.vjaaaamaummHi i iibhwm jr

D A M E N  en J U F F E R S
voor uwe

F ö i a i i a i ï
wendt U tot de

Gezusters V ERSCH EU RE
Roeselarestraat 29 , ISEGHEM

(Huis ROOSE-MAES)

Alle veranderingen en herstellingen 
worden aanveerd.

Zorgvuldige en spoedige bediening
Laatste modéllen en nieuwigheden

Te Bekomen

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

Windharen Matrassen Overtrekyoed 
Ressortkoorden

JIJLES ALLEWAERT
Meubel- en Matrasmaker 

St 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.

Huis SABtiE-FLEURENT
Verandering van woonst sedert 1 Sep

tember naar de G E N T S T R A A T  35.

Groote Keus van Gemaakte Blousen
IMatste Nieuwigheden - Matige prijzen. 

Aanzien vrij.

Handel in Speldewerkkanten
Schoone keus van alle slach van Kanten 

zooals voor Linnengoed, Stoors, Gordijnen enz.

AAN ZE E R  VOO RD t  EL IG E PRIJZEN

Geene gr ijze H aren  meer!!

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

Statieplaats 7, ISEGHEM

Reukartikels - Haarborstels - Kammsn Stressen enz

Herstelling en vernieuwing met uitgekamd Haar. 

Verhuring van Pruiken voor Concerten en Feesten. 

Aankoop van allerhande l aar.

G O E D  N I E U W S  ! !  f
Iedere week aankomst van

tMPERMEA BLES
(extra kwaliteit)

uit de grootste firmas van Londen
Bijzondere keus van

f lans' en ürouwstoffen
in ’t groot en ’t klein

C. P  Y P  E  - A M E  1 E
OOSTSTRAAT 7, (bij de Groote Markt)

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

G R O O T E  K EU S  VAN

S P R  E E K  M A C U ! EN E  f t

en toebehoorten

—  J. C lem  e n t  -  C le m e n t  —
Gentstraat 20 , I S E G H E M

HUIS .

3. eaOSE-MÜES
R o u s s e ia e re s t ra a t  29

— I S E G H E M

HQRLOGIEËN - JUWEELEN  
Verzorgde Herstelling. 

Brillen - Glazen - Neusnijpers
Matige prijzen.

N. B. — Als voorheen worden alle reparatiën 

van horlogiën en juweelen, spoedig en met 

zorg afgewerkt.
Bijzonder werkhuis voor het herstellen van 

phonographes.

W I J N E N
St Estèphe 2.25 fr. ■ Witte ïours 2.25 - Porto 3.50 fr. 

Ledige tlesch of 25 cent. opleg.
Deze Wijnen zijn garantie voor te bewaren. 

Goede Kurken aan 4 en 5 cent. 't stuk, 
afslag bij groote hoeveelheid.

Leon Verduyn, Markt; ISEGHEM.

Schoenmakers, Voortverkoopers, 
voor uwe toebehoorten zooals : 

nagels (fransch koper) bin-en buitzoolgarens
wendt u tot

J. D E C U Y P E R E - V A N O R O M M E
Nederweg, 541, I S E G H E M  

VERÏVÜDE F. I G VOOR VOORTVERKOOPERS 

Ónmogelijke Concurentie

Robert Devolder- Verschaeve

Aannemer 

van alle 

Schilderwerk

Schilder - Glazenmaker

Kleuren 

en

Vernissen

G L A S

Pelichystraat  N ’ 18, I S E G H E M

H U IS  VAN V E R T R O U W E N

K'd. m a e s -n a e r t
Goudsmid en Horlogiemaker

Herstelling van Goud en Zilver

in allen aard 

Inkoop van Goud en Zilver

aan de hoogste prijzen

— Spoedige en goede bediening —

Voorloopig Marktstraat 39 , van af I No
vember Gentstraat 4 , recht op de Marktstr.

Voor uwe Corsets, Soutien-Gorgen, en 
Ceinturen, wendt U tot

-  H IM PE-V RO M A N . —
overgebracht sedert 1 October naar de

— Nederw eg 2 4 ,  Iseghem.

H A N D E L  IN

FA ft TA IS  IE  K L O E F  E  ft
in hard en zacht hout 

TH. DENYS - VAN STE ENKISTE
Kerkplaats, 15, I S E G H E M

Genadiyfc prijzen — -  Spoedige Indiening
Franco te huis besteld 

ON MOGE LIJKE C O N C U REN T IE

FABRIEK van MEUBELS in alle Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

Spiegels. Stoelen, Wiegen, Zetels enz.
Al. ROOSE-VU YLSTEKE

Gentstraat 23 , I S E G H E M .

H(JIS " 

COSTEUR GHEKIERE
Weststraat 66  ,

Iseghem straat 183 j I N G E L M U N S T E R

Levert alle slach van Vensterglazen, Droogsels, 

Kleuren, Vernissen, Mastiek enz. ennz.

Matige prijzen — Spoedige bediening

Winkeliers ! Vraagt

— Margarine  ̂E R A  ,, —
zij overtreft alles

altijd versch in den Depot bij 

J U L E S  D A LLE-H O LV O ET
Meenenstraat 16, I S E G H E M .

TE BEKOM EN 

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

Spoedige bediening

M I C H E L  R U Y S E
7, de Pelichystraat,  I S E G H E M .

GEVRAAGD BIJ

Francois S P R I E T  - S A N S  -
S h r i jn w i rk e r- T ra p m a k f .r  

R o e s e U re s t ra a i  £ 6 ,  I S E G H E M

GOEDE SCHRIJNWERKERS
Standvastig werk - - - Goed Icon

F A B R I E K  VAN

C i m e n t b u i z e n
van alle grootte voor Waterleiding. 

Beerputten en Cinternes. 
Watersteens en Muurdeksels. 

Steenputbuizen.

Op mijnen koer altijd verkrijgbaar : 
Artificieele Ciment - Rhijnzand 

Grenaille - Poussier, enz. 
Onderneming van Cimentwerken.

A m a n d  D e n y s - H o c h e p ie d
Dweerstraat, 15. ISEGHEM

INRICHTINGEN -  VERANDERINGEN
van

ELEKTRISCHE KRACHT
L I C H T  en  V E R W A R M I N G  

A l l e  b e n o o d ig h e d e n  
Lampen : PH IL IPS  en ARGA*

Gebr. D E R  IS S C Il E R  E
Brugstraat 37 , ISEGHEM

Huis van vertrouwen

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

St Amandstraat 8 , ROUSSELAERE

Waarom wordt het huis G. Ho e t -A n n e , na 

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

en meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een nieuw stelsel van gezicht- 
aanduïder goed onderzocht wordt, die ons juist het 
nummer van het gezicht aanduidt, om met den eersten 
bril die men beproeft, zoo klaar te zien als op den 
ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht 
bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en 
alle verschillige modellen van Bril- en Pince-nez- 
monturen uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, 
Engeland en Amerika, in goud, zilver, doublé, nickel 
en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentien 
zijn. Glazen, op recept der H.H. Oogmeesters voor- 
geschreve.il, worden kunstlijk afgewerkt, Brillen en 
Pince-Nez van af 3 fr. ’t stuk. Allerfijnste geslepen 
glazen, met fijne monturen 6 a 7 fr.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus 
jemellen, longues-vties, barometers en Kunstoogen. Spe
cialiteit van thermometers voor broeimachietien, brouwerijen, 
baden en kernen, maJiimafhermometers, iiqueurs- sirop- 
melk- en axijde wegers, loupen voor wevers enz.

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

Men lette goed op ons adres : Germain HOET-ANNE, 
St A m a n d s t r a a t  4, (tegen de Noordstraat) ROUSSELARE.
GNMt«ïBHMHBaiHBH WOm —— «MWill P<t—— — —Bi— ——

Heeren &  Damen - Zorgvuldige Huismoeders
Vooraleer aankoopen van Huismeu- 

bclen in alle geteerde houtsoorten en 

alle Stylen (Louis X V  - X V I mo

derne enz.) te doen, herstellingen of 

veranderingen te bevelen, komt zien 
bij de(iebr. V a n d e  W a l i j :

Roeselaarstraat  8 0 ,
Groote keus - Spoedige bestelling-Voordeelige prijzen 

Huis van Vertrouwen.

G R O O T E

STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ
C A L L E N S -N E EFFS, DEHDERMONDE
Verft alle slach van Zijden. Wollen, Katoen 

Stoffen in alle kleuren

Trouwe en gencdige bediening 

Staalboek op zicht bij den AGENT

L I F A 1 V I )  V A N D A E L E
Rousselarestraat 2 4 6 ,  (bij ’t Kerkhof)

— I S E G H E M  -
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SCHOONE KEUS VAN

m
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R E G E N H 9 N T E L S
I M P E R M E A B L E S

voor Heeren, Damen en Kinders.
(voor Damen vanaf 55 fr.) 

H O E D E N  in C A O U T C H O U C

voor Damen en Kinders

W OLLESTOFFEW ATERDiCHT
(impermiabilisé)

—  voor Mantels —

T e Bekomen  bij

J a n s s e n s  G e z u s t e r s

voorloopig

Brugstraat, 6, ISEGHEM
Voordeelige Prijzen

Trouwe Bediening
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