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ONS EGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS 

1 jaar 6.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.

3 maanden 1.75 fr.

1 jaar binnen stad 5.50 fr.

Men schrijft in bij de 

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

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

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

g e l ijk e  plichten  ! g e l ijk e  « echten  j !

Aankondigingen 0.15 fr. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » »

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

Verkoopingen, wijkfeesïen, 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.

NIEUWS! NIEUWS!

M' B E N E V O L ,  Médium

Wij hebben het genoegen aan onze geachte 

Lezers en Lezeressen mede te deelen, dat de 

Vermaarde Médium Bénévol, en zijne 

beroemde madewerkers, zich van Kortrijk 
naar Rousselare begevende, bes'oten hebben 

te Iseghem eenige Vertooningen te geven in de 
ZAAL F L A N D R I A ,  Melkmarkt,

ZATERDAG, ZONDAG en MAANDAG
telkens ten 7 3/4 ure

Gansch de bevolking van Iseghem zal de 

werkingen willen zien van BÉNÉVOL en zijn 

Troep die hunne Vertooningen gegeven hebben 

in de grootste Theaters van Belgie (Folies Ber

gère, Brussel - Cirque van Charleroi - Antwer

pen enz. enz.

Ziehier een kleine uitleg van deze beroemde 

Vertooningen die iedereen zal willen bewonderen 

en toejuichen.

Bemerk wel dat de Vertooningen zoo goed 

weêrgegeven zijn dat iedereen — zelfs deze 

die hoegenaamd geen fransch kennen — alles 

kunnen verstaan en begrijpen.

UITLEG :

De Vertooningen der Goochelkunst, voorge

steld door den Professeur R o b e r ts o n , de Prins 

der Goochelaars van het Theater Grévin van 

Parijs, die ons voor de eerste maal zijne Goo

cheltoeren laat zien, en namentlijk : Het Mirakel 

der Bloemen, de Ark van Noé, de Mirakeleuse 
Vischvangst, de Japoneesche Windscherm, Ato- 

mes crochus, de Verheerlijking der Verbondenen.

Daarna de Wonderbare Geestenzienster Lucile 
van de .Nieuwe Cirk van Parijs met hare onge

looflijke openbaringen. De wonderbare Zienster 

ziet alles, weet alles, kent alles. Zij noemt 

de namen der toeschouwers, verwezentlijkt de 

geheimste wenschen, geeft juiste inlichtingen 

nopens ' afwezige Familieleden en Vrienden, 

niettegenstaande ^ij duizenden kilometers van 

hier verwijderd zijn. Wij meenen hier terloops 

te moeten aanhalen : Het is dezelfde Lucile 
die in 1913, in de Feestzaal van de Journal 
de Paris, voorzegde aan Generaal Joffre dat 

hij Maarschalk van Frankrijk zou worden ! De 

gansche bevolking van Iseghem mag de won

dervolle Geesteszienster ondervragen.

Wij kumen ten slotte aan de werkzaamheden 

van den Vermaarden N Professor Bénévol zelf. 

Deze is de groote Heerscher, de Man met den 
Ijzeren Wil, die de bovennatuurlijke geheimen 

heeft doordrongen en alle onbekende machten 

weet te bedwingen. Het is Bénévol, met recht 

genaamd de meest vreemde Wondermensch aan 

het Pochspel, die met zijne machtige hand 

de sluier weet weg te nemen van de som

berste duisternissen, en met ons indringen in 

de ondoorgrondbaarste diepten.

Gansch Belgie heeft met uitzinnige geestdrift 

de wonderbare Vertooningen toegejuicht die 

zij uitvoerden met behulp van het welwillend 

en medewerkend publiek.

Die merkweerdige Vertoaning eindigt met 

de Snelreis uitgevoerd door Miss Mary, de 

glorievulie Kuns’tenares van iiet Crisial Palace 
van Londen.

Gansch de Hooge Geestelijkheid van Frankrijk 

heeft de overheerlijke werkingen van Bénévol en 

zijne Medewerkers bijgewoond en toegejuicht.

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

Eerste 3 fr. Tweede 2 fr. Derde 1,25 fr.

Welgemeenden dank.

Welgemeenden dank aan onze Kiezers 

voor het vertrouwen dat zij in ons 

stelden op 16 November 1919.

De andere Kiezers welke schijnen 

onbewust te zijn van den toestand 

waarin zij verkeeren vragen wij een 

blik te werpen, en zij zullen wellicht 

onderwezen zijn voor de volgende 

Kiezingen.

De Middenstands-Kandidaten van Rousselare- 

Thielt :

Seynaeve Joseph 
Neirinck Arthur 
Gits Jules

De les van 

10 November 4919
De katholieke partij heeft op dezen dag hare 

eerste, sedert omtrent vijf en dertig jaar, maar 

ook eene allergevoeligste klopping ondergaan.

Laat ons dit ronduit bekennen, zonder de 

minste doeksken eraan te winden.

In geheel het land 26 zetels in de Kamers 

verloren, van de absolute meerderheid op 71 

zetels vervallen tegenover 70 aan de socialisten 

en 34 aan de liberalen... en in o.ns eigen 

arrondissement, het bolwerk der katholieke 

partij, ook al een zetel kwijt ten voordeele der 

socialisten*;’ en maar 27675 stemmen meer be

komen op 39401.

Welke zijn daarvan de oorzaken ? Wie of 

wat draagt de schuld van deze nederlaag ?

De oorzaken zijn menigvuldig. Er zijn er 

oude en versche, groote en kleine, algemeene 

en bijzondere voor ons arrondissement.... maar, 

heel zeker de eerste en de voornaamste oorzaak 

daarvan... is de katholieke partij zelve en hare 

gebrekkige organisatie.

Dat zouden wij hier eenigszins willen belich

ten. Doch verre van ons hier al de grieven 

te willen opsommen die aan deze partij kunnen 

gericht worden. Geheel onze gazet zou ervan 

vol staan ! Wij zullen ons dus vergenoegen met 

in een kort overzicht eenige bijzondere aan te 

stippen, zoo als ze ons maar in den geest 

voorkomen.

In de eerste plaats, en als eene der verst- 

gelegene oorzaken, komt aldus de oude tegen

kanting der katholieke partij tegen het algemeen 

en verplichtend onderwijs, en hare schuldige 

nalatendheid in zake van organisatie van het 

vlaamsch vakonderricht. Is dat niet liberaal, 

zult ge zeggen ?... Hoort ons, dat is niet meer 

liberaal dan het katholiek is. Het algemeen 

verplichtend onderwijs kan en zal liberaal zijn 

indien de huisvader het zóó wil, het zal 

integendeel katholiek zijn indien de huisvader 

het anders wil. Dat doet hier niets ter zake!... 

Wat voornaam is integendeel, is, dat de katho

lieke partij jaren lang in Vlaanderen gedacht, 

gewild en beoogd heeft, het volk of de massa 

zoo dom mogelijk latea. Eenigen ja, de rijken 

en dan ook eenige burgerskinderen, de gepri- 

viligieerden, mochten onderwijs, zelve hooger 

onderwijs genieten, bijzonder als ze zich bestem

den voor priester of schoolmeester... maar al de 

anderen, bijzonder de werkende klas, dat was 

en moest het vee, het dom vee, het fameuse 

kieskorps blijven, dat mijnheer de onderpaster 

bij den neus zou kunnen leiden zooals hij het 

wilde. Deze waarheid is misschien hard om 

hooren, maar laat het ons bekennen de gevolgen 

zijn nog harder geweest ! Het is wel waar ook, 

weinige jaren voor den oorlog, door de opkomst

en de vorming der sijndikaten werd de partij 

stf'aan gedwongen tot toegeving, tot verbetering, 

n&ar ’t Kwam toch zoo trage en zoo lastig!... 

En ziet, daar kwam nu de oorlog, en wat 

gcbeiiide er ?... Datzelfde vee, die massa, door 

dé”tijdsomstandigheden aan den 'rechtstreekschen 

invloed van Mijnheer den onderpastoor ont

trokken, liet zich, onder de bezetting, even 

gemakkelijk misleiden als het tot hiertoe blin

delings geleid geweest was, liet zich afdrijven 

van den goeden, de éénen, den zedelijken en 

godsdienstigen weg, en liet zich, ook na den 
oorlog nog, voort verleiden door volksbedriegers 

en politieke troebelwatervisschers die de ongun

stige sloffelijke belangen dezer massa behendig 

wisten uit ;e buiten !...

Het 'volk aanbad het gouden kalf!...

Gaat in uw binnenste heeren oude pruiken 

der katholieke partij, en vraagt u af of het 

zóó niet is, ja of neen, of gij daaraan geene 

schuld draagt ?... In alle uwe gazetten staat 

hét vermeld als eerste oorzaak uwer nederlaag : 

de zedelijke verval en ontzenuwing van het 

volk. Wie heeft er het zaad daarvan gezaaid ? 

Wie is de schuld van die nieuwe afgoderij ?... 

Gij, en gij vooral blinde politiekers, ikzuchtigen, 

fanatieken der katholieke partij !

Eene tweede oorzaak... is het grove leugen- 

systeem waaraan, juist voor den oorlog, onze 

katholieke politieke leiders, zich verzondigd 

hebben. In de jongste kiezing vóór het groot 

werelddrama, zijn ze ten kiesstrijde getogen 

met de kenspreuk : « geen kanon, geen cent, 

geen soldaat méér !.. » En wat is er voorge

vallen ? Nauwelijks zijn diezelfde mannen ge

kozen of den algemeenen dienstplicht wordt 

in#woerd en nog >K>oit werden meer nullioenen 

voor de soldaterij verbrast. We waren doode

lijk bedreigd, het land verkeerde in nood en 

gevaar, hooren wij u tegenschreeuwen ! Ja, dat 

w^s inderdaad zóó ! Maar, dat wist gij vóór 

den kiesstrijd, dat moest gij reeds verscheidene 

jaren weten, dan toch ten minste voorzien.... 

en dat hebt gij aan uwe kiezers schandelijk 

en schuldig verzwegen en verdoken!...Waarom?.. 

Misschien wel om een of twee zetelkens te 

behouden van de zes en twintig die gij nu 

komt te verliezen ! Aan die arme zetelkens 

werd vastgehouden als een drenkeling aan de 
redplank. Arme sukkelaars!...

Een derde oorzaak... is de organisatie der 
katholieke partij zelve geweest.

Het gezond oordeel, de vereischten van den 

tijd, vergden sedert lang eene organisatie der 

partij op eenen breederen, meer demokratischen, 

vooral meer verdraagzamen voet.

De partij moeste zoodanig hervormd en inge

richt worden dat ieder weldenkend en over

tuigd katholiek, ’t zij werkman, landbouwer of 

burger, zijn gedacht kon uiten en het zijne 

kon bijbrengen in de samenstelling der partij. 

« Ik verzet mij uit al mijne krachten, schrijft 

de heer Servais, sekretaris der katholieke 

associatie, van Namen, in de « Libre Belgique » 

tegen het antidemokratisch stelsel, dat immer 

de beslissing der grootste zaken aan eenige 

bezorgde personen overlaat, die nochtans naar 

mijn wete, de monopole der gedachten, en bij

zonder der goede gedachten niet bezitten. 

'Y.anneer zal men eindelijk in de katholieke 

partij kunnen begrijpen dat het de grooten niet 

zijn die den strijd winnen, maar wel de groepen 

van iedere associatie in het land ! »

Een poll moest dus sedert lang ingericht 
worden en fonctionneeren waar ieder katholieke 

kiezer zijne voorkeur voor dezen of genen 

kandidaat kon doen gelden onpartijdig en zonder 

beinvloed te worden. Ónmogelijk is het, doch 

immers, de naam van poll te geven, aan de 

bijeenkomst van eenige geestelijken met twee 

of drie vertegenwoordigers van het kapitalisme 

en de politieke leiders van eene min of meer 

georganiseerde werkliedenpartij. Hetgene wij met 

de laatste kiezingen nogmaals beleefd hebben, 

is vlakweg uitdagend ! Zonder zelfs een schijn 
van poll te organiseeren, zonder de kiezers te 

raadplegen, steken eenige zijde-katholieken en 

de leiders der syndikaten het hoofd bijeen, en 

daar hebben wij het ! Eene lijst met vijf namen ! 

Twee kapitalisten, de eene vertegenwoordiger 

der groote nijveraars van Gent en vriend van

enkele familien van Thielt: de andere gezworen 

voorstsander van zijnen brouwersstiel, en van 

vijf üK' zes groot industrieelen van Roesselare; 

dan nog een onbekende hoogleeraar voor- 

staander van den kapitalistischen en archie- 

millionnairen boeren bond, en hoegenaamd niet 

van onzen boerenstand; en eindelijk, twee 

werklieden die tot heden als voornaamste proef 

van hun verstand, het organiseeren van werk

stakingen gegeven hebben. Dat is nu de partij 

der Orde !... En de burgerij ?... Waarvan ge 

toch spreken w ilt!... De burgerij ? Maar deze 

heeft geene organisatie ! Hare mannen ? Deze 

kennen wij niet, en wij kapitalisten en voor

mannen, wat kan ons deze scheelen !.. Inderdaad, 

Mijnheeren gekozenen, wat kan U dat scheelen, 

wat maakt U deze verstootelingen der maat

schappij nog... Als gij maar uw zetelken in de 

kamers bekomt ?... Jawel, Mijnheeren, maar als 

dan die burgerij op eene afzonderlijke lijst 

opkomt ?... — Laat zien !... hebben wij dan 

onzen broodroof niet? hebben wij Idan ons 

geld niet om deze ongelukkige kandidaten te 

versmachlen, en,., hebben wij dan misschien 

onzen predikstoel niet meer om hunnen naam 

te bezwadderen en hunne familien te verdoemen!.. 

Gevaarlijk spel, heeren der katholieke partij ! 

overweegt U nog zeven maal !... De dag is 
gekomen waarop de burgerij uwe dreigementen 

niet meer vreest, en waarop de vervloekingen 

van den predikstoel geene kracht meer hebben 

op de burgerskandidaten, sedert pater Rutten de 

afgescheurde katholieken gepatroneerd heeft, 

sedert hoogleeraars der katholieke hoogeschool 

van Leuven op afzonderlijke lijsten durven opko

men en... sedert uwe eigene katholieke kopstuk

ken ministerie-kartel gemaakt hebben met 

liberalen en socialisten ! Daarbij, onthoudt het 

wel, een dag ook zal komen dat dezelfde bur

gerij voor U zal staan, machtig en sterk 

georganiseerd, krachtig door hare ervarenheid, 

hare opvoeding hare ondervinding, hare geleerd

heid... en U rekenschap zal vragen !

Eene vierde oorzaak... en wel voornamelijk 

toe te passen op ons eigen arrondissement, is 

gelegen in de officieele ondersteuning die de 

katholieke partij voor den oorlog gegeven heeft 

aan politieke werkstakingen en wel bijzonder, 

het ligt nog in ieders geheugen, in deze van 

Roesselare en Ingelmunster. Om hunne gemoe

deren hier nutteloos op te hitsen en aan te 

jagen, zullen wij daarover liefst niet verder uit

weiden, en zullen wij daarbij niet blijven stil

staan. Het weze, nochtans in het algemeen, 

gezegd dat de rol eener partij veel schooner, 

veel edelmoediger en veel menschlievender 

ware in den hevigen hedendaagschen klassen

strijd als verzoener en scheidsrechter op te 

treden, dan blindelings en fanatiek eene of 

andere der betrokken partijen te ondersteunen.

Eene vijfde oorzaak, misschien minder voor 

ons arrondissement, maar toch zeker en vast 

onloochenbaar, is deze, dat de katholieke regee

ring in den oorlog getreden is, en den oorlog 

heeft voortgezet... zonder de minste garantien 

of waarborgen van hare verbondenen op te 

eischen. De bloem van de belgische jonkheid ligt 

gesneuveld langs de boorden van den Yzer, of 

is uit den strijd teruggekomen ziek, verminkt 

en verzwakt ; ons volk in het land heeft gedu

rende vijf jaren de vreeselijkste veftlrukking 

geleden van wege een onmenschelijken en bar- 

baarschen vijand... Waarom ?... Waarom ?... Ge 

weet het, zoowel als wij, om niet eens te blijven 

wat wij vóór den oorlog waren ! Integendeel! 

Ons land zit tot over de ooren in de schulden, 

reusachtige belastingen drukken op ieders 

schouders, onze handel en nijverheid hebben de 

grootste moeilijkheden om wederom op te komen 

uit de vernieling en den ondergang waarin ze 

vervallen waren, geldelijke en stoffelijke voor- 

deelen daarvan hebben wij niets bekomen ; en 

wanneer men als troost aSn de verbondenen 

vraagt dat Belgie de zetelplaats zou bekomen 

van den Natiënbond... wordt deze aan Zwit

serland geschonken, waarom hebben wij dan 

gestreden en geleden ?... Welke voordeelen heeft 

onze katholieke regeering voorafgaande gevraagd?.. 

Niets!... kwestie van eere zult ge zeggen !... 

Goed, Maar Italië, Serbien, Roemenien, enz. zijn 

deze met min eere uit den oorlog gekomen, 
Zie vervolg op de 3e bladzijde.

PORTO DORÉ aan 3 ,50  fr. - bij LEON VERDUYN, - WIJNEN aan 2 ,50  fr.



ISEGHEM\

Vervolg van Zondag 20  J un i  1915.

Verder op de « Kouters „ moeten er nog 
gevallen zijn.

Een inwoner van den buiten verzekerd mij 
27 groote slagen te hebben geteld, zoo dat er 
ongetwijfeld zooveel hommen waren gevallen. 

—o—

In den namiddag wordt Emelghem nogmaals 
door eene vliegmachien bezocht. Op de hof
stede, bewoond door Van Compernolle-Lagae, 
ontploft nogmaals eene bom, gelukkiglijk 
zonder schade te verrichten.

—o—

De vliegmachienen hebben zich niet bepaald 
met bommen te werpen-, zij hebben ook nog 
pijlen laten vallen. Ten allen kante van stad 
heeft men er bij honderden opgeraapt.

Die pijlen, de lengte hebbende van een 
gewoon potlood, zijn Uit staal verveefdigd. 
Het eene einde, dat rond gemaakt is, loopt 
uit op eenen zeer scherpen punt. Het ander 
einde, om als vlim te dienen, is in vier gotjes 
uitgewrocht, zoodanig dat de pijl moest vallen 
met den scherpen punt omlaag.

Ongetwijfeld vormen die pijlen een gevaar
lijk wapen uit. Moest men een pijl, uit eene 
in de wolken zittende vliegmachien, op het 
hoofd vangen, zeker is het dat de schedel 
zoude doorboord zijn en dedood oogenblikkelijk

—o—

20 Oktob, 1914 - 20 Juni 1915! Acht maanden !
Maandag 21 J un i  1915.

Zooals men wel' denken kan, wordt den 
ganschen dag van niets anders gesproken, 
dan van al hetgeen gisteren voorviel.

— « Maar met welk inzicht, vragen de 
menschen zich af, heeft men hier en te Emel
ghem bommen geworpen ? »

En de oplossing dezer vraag is zeer ver
schillend.

Volgens de eenen heeft men de duitsche 
soldaten willen treffen. Door de vliegmachienen 
had men gezien dat de soldaten in Emelghem 
verblijvende, zeer talrijk waren. Doch men 
had niet ingelicht geweest dat al die soldaten 
zaterdag namiddag vertrokken waren

Volgens de anderen heeft men aan onze 
bevolking eene gevoelige les willen geven. 
De bondgenooten zijn ten uitersten misnoegd 
over de doenwijze der Belgen die dicht aan 
het front gaan werken om wegen en straten 
te verbeteren en in goeden staat te houden. 
Zij zijn ook ten hoogsten kwaad om de zand- 
zakskens die hier worden bereid, waarachter 
de duitschers zich kunnen verschuilen en niet 
geschoten worden, wijl zi| gemakkelijk de 
bondgenooten kunnen doodschieten. Zulke 
handelwijze wordt door de Franschen en de 
Engelschen als laag en lafhertig verraad aan
zien. Het werpen van bommen, wil niet 
anders zeggen, dan “ Belgen werkt voor de 
duitschers niet meer!»

En men voegt er bij dat er briefkens uit 
eene vliegmachien geworpen werden waarop 
de Engelschen laten weten, dat de Belgen als 
verraders te werke gaan, en zij zonder genade 
zullen behandeld worden.

Doch ik weet niemand die zulk een briefke 
in handen heeft of gehad heeft.

Nog iets!

Er zijn menschen die beweeren dat zij 
Fraaiken zien zitten hebben in de vlieg
machien die voorop vloog, en die teeken deed 
waar men bommen moest werpen!!!!

—o—

Twee duitsche gesneuvelden worden begra
ven De eene is een onderofficier die gisteren 
in Ingelmunster door eene bom werd gedood.

Dinsdag 22  J un i  1915.

Heden worden in Emelghem de drie ongeluk
kige begraven, die verleden z ndag in zulke 
droevige omstandigheden het leven verloren.

Lang reeds vóór 8 ure is de breede Vijf- 
wegestraat met menschen opgetast. Gaheel 
Emêlghlm is daar, Voegt daarbij honderden 
Iseghemnaren die aan de beproefde familien 
hunne innige deelneming komen betuigen.

Om 8 ure, worden de drie lijken gelicht. 
Aan ’t hoofd wordt het lijk gedragen van 
Joseph Lefever. dan van Henri Grymonprez 
en laatst van Eugenie Defrancq.

Onmiddelijk volgen de familieleden, en dan 
de eindelooze menigte vrienden, kennissen 
en gebuurs.

Traagzaam trekt de stc et vooruit.In doodsche 
stilte stapt men langzaam onder de lommer- 
bladen der linden, in eepe wolk van opwarre
lend stof en zand.

Men gaaf de kerke binnen waar klagende 
reeds de klanken van het orgel wedergalmen.

De H. Mis vangt aan; en droevig stijgen de 
bedezangen ten Hemel op.

Aan het offer is’ geen einde. Immer voort 
komen geloovigen vooruit om een doods- 
beeldeken te ontvangen. Maar lange reeds 
voor het offer ten einde is, kan men geene 
gedenkenis meer bekomen,

BINST DEN
(verboden nadruk) — 34e vervolg

De mis is gedaan, rond de lijken heeft men 
gezongen, en nu draagt men de dooden naar 
hunne laatste rustplaats. Nevens elkander 
zijn drie putten gegraven, en beurtelings 
werden de drie lijken er in neder gelaten.

Zijde aan zijde zijn zij gestorven, zijde aan 
zijde zullen zij de verrijzenis verwachten.

En de priester .prevelt de laatste gebeden, 
werpt aarde die met een dof gerucht op de 
kisten nedervalt, sproeit gewijd water, en de 
oogen ten Hemel richtende bidt een laatste 
maal: « Heere, dat zij in vrede rusten! »

En wijl de tranen uit aller oogen vloeien, 
hoort men zuchten en klagen, hoort men 
snikken en kermen, ’t Is de laatste, de droe
vige, de smertvolle eeuwige vaarwel!

: l -O— b

Het afleveren van pasporten geschiedt 
gisteren en vandaag met de grootste streng
heid. Heden zijn alleen pasporten vo^r Rous
selare-te verkrijgen. Het schijnt dat dit het 
gevolg is van den bommenaanslag van zondag.

—  o —

In vele hofsteden worden opzoekingen ge
daan Al het graan, tarwe, rogge, haver, 
wordt aangeslegen. De minste hoeveelheid, 
ware het zelf maar een kilo, wordt opgeeischt.

—  o —

De weezenkinders in het hospitaal verblij
vende, hebben nog nooit eenen dag beleefd 
als heden. Wat er voorgevallen is, weten zij 
niet, maar zij mogen taarten eten en koeken, 
buik sta bij. En ’t zijn alle soorten van taarten 
die in overvloed hun worden gegeven: pap- 
taarten, rijstaarten, crème-taarten, geleitaar- 
ten, macarons, suikerkoeken, enz. enz.

Maar wie heeft er zoo mild die kermis aan 
de weezenkinders verschaft?

Niemand anders dan onze politieagenten. Zij 
zijn bij onze suikerbakkers huiszoeking gaan 
doen, en hebben al die fijne gebakskes aan
geslegen, en naar de weezen gedregén.

Woensdag 23  J un i  1915.

Gisteren namiddag, binst den verleden nacht, 
en heden is er standvastig troepenbewegingen 
Gansche legerbenden trekken Rousselare op, 
wijl andere van Rousselare komen. Cachtem, 
Emelghem en Ingelmunster moeten opnieuw 
een groot getal soldaten huisvesten.

— O—

Sedert het begin van den oorlog heb ik 
al menig bevel of bericht gelezen, dat mij 
min of meer verwonderde, maar ’k mqet 
rechtuit bekennen dat ik mij nooit aan eene 
bekendmaking verwachtte, gelijk aan deze 
die hieronder volgt:

BEKENDMAKING
Er is door het Opper-Kommando bevolen, dat 

al de landbouwers verplicht zijn : de bladeren 
der populieren, wilgen, linden en beukenboomen 
te droogen en dat — zonder uitstel — gedurende 
de maand Juni.

De behandeling geschiedt als volgt :
De kleine twijgen, met de bladen er aan, 

worden afgekapt, in kleine bundels gebonden, 
en zoo buiten de felle zon, rond de stammen 
der boomen geplaatst, om tegen den regen be
vrijd te zijn en langzaam te kunnen droogen 
De bundels moeten regelmatig gekeerd worden. 
De bewaring geschiedt in schuren, deelten of 
schelven.

Dit hooi van bladen zal door de veebezitters, 

gedurende den winter, moeten benuttigd worden 
in vervanging van hooi.

v. HANIEL 
Oberstleutenant & Kommandandant

Iseghem, den 21 Juni 1915.
—o—

Met muziek aan ’t hoofd worden een deel 
onzer landstormers naar de statie uitgeleide 
gedaan. Zij verlaten onze stad waar zij een 
geruimen tijd hebben verbleven: zij waren 
hier immers den 14 November aangekomen.

Andere landstormers hebben reeds hunne, 
plaats ingenomen.

Donderdag 24  J un i  1915.

De troepenbeweging duurt nog alüjd'voort. 
’t Is bijzonderlijk op den ijzérenweg dat het 
verkeer zeer druk is. Gedurig komen hier 
treinen toe en laden hier troepen op, of lossen 
er af.

—o—

Aan de kommandantur hangt uitgeplakt 
dat in Luik S personen (7 Belgen en l Engelsch- 
man) door den kop geschoten werden omdat zij 
aan bespieding zich hadden plichtig gemaakt.

—o—

In den vooravond is er muziek-concert op 
de Melkmarkt. In ’t midden dezer plaats staan 
de pupiters voor het muziek, en het overige 
van de Melkmarkt is ingenomen door stoelen, 
tafels en banken.

De inwoners van den Melkmarkt staan ten 
uiterste verbaasd over de groote eer die hun 
wordt aangedaan.

— o —

De aardappels gelden thans 3,50 fr. het 
100 kilos.

OORLOG.
Vrijdag 25  J un i  1915.

’k Ben nauwelijks mijn huis uitgetreden, en 
’k ben nog geen vijf en twintig meters ver 
in de straat gegaan, of van vijve zes kanten 
te gelijk roept men mij t ,e: « Weet gij het 
al ? Dat zijn mij nu toeren ! »

En de vertelling begint.
Gisteren avond kwam onze jeugdige en 

vroolijke makker heer Edgard Vandemoortele 
naar huis. Als gewoonte had hij het langste 
koordeken getrokken maar rechtuit gezeid 
hij was nooit, noch te vroeg noch te laat 
doch w i j hij tijden t’ huis Het sloeg kop negen 
uren w anneer Edgard den sleutel in het sleutel
gat zijner vnordeüï stak om binnen te gaan, .. 
doch helaas! door eenen wacht werd hij aan
gehouden en naai- de kummandantur geleid.

Edgard, natuurlijk, verzette zich tegen de,ze • 
aanhouding en deed aan de soldaat bemerken 
dat zelfs de horloge der kommandantur, 0 uren 
en 2 minuten teekende op den oogenblik 
waarop hij werd binnen geleid.

Maar naar de bemerkingen van den gevan
gene werd niet geluisterd, en men stond 
gereed om Edgard naar de Nijverheidsschool 
te’ geleiden, wanneer de deur openging en 
twee geburen van Edgard ook binnentraden.

Bij het zien van den heer Adolf Paret en 
van den Heer Postmeester, dacht Edgard dat 
die ernstige, serieuse, bedaagde geburen hem 
verlossen kwamen. Reeds stuurde hij aan 
beiden een woord van dank, toen hij vernam 
dat zij ook waren aangehouden,

Edgard, kon zijne oogen niet gelooven — 
“ Wat, zei Edgard, gij hier gevangen ! Zulke 
gestableerde menschen! Wat gaat er nog al 
voorvallen! »

En de drie geburen sloegen den weg in 
naar het Nijverheidsgesticht, waar het strooien 
bed hun wachtte.

Gelukkiglijk konden zij officieren verwit
tigen, die kwamen hulp en redding bieden. 
Zij mtchtten naar huis gaan slapen.

In tien morgen komen zij vdor den rechter, 
en bekomen elk 15 mark.

—o—

De politieagenten gaan van bakkerij tot 
bakkerij en nemen overal een brood mede.

— °- ■ •

Moeilijk kan men zich een gedacht maken 
hoeveel soldaten op onze statie afgelost wor
den. ’t Is bij honderden en honderden, ’t is bij 
duizenden. En alle die soldaten trekken op 
naar Emelghem, naar Ardoye, naar Pitthem 
en naar onbekende kanten.

Zaterdag 2 6  J u n i  1915.

Aan den Oostkant van zijne woning palende, 
bezit bakker Pieter Dequeker een huis dat 
thans onbewoond is. Het w'oord onbewoond 
is mogelijks wel niet zeer juist: “je boven
kamers van dit huis zijn trouwens door de 
duitschers ingenomen, alleen het beneden 
gedeelte, dat vroeger tot winkel diende, staat 
ledig.

Niet ver van de bakkerij Dequeker heeft 
Bruggeman, beter onder den naam van « de 
Gentenaar » gekend, op den trottoir eene 
tafel geplaatst, waarop duitsche gazetten en 
boekskens ten toone en te kuope liggen. Als 
het g-oed weder is dat gaat nog al, maar in 
geval van regen zitten de zaken niet goed.

Maar gisteren stond bakker Dequeker niet 
weinig verwonderd toen hij bemerkte dat het 
beneden deel van zijn onbewoond huis, plotse
ling was bewoond.

De Gentenaar zonder aan Dequeker hond of 
beest te zeggen, had in den ledig staanden 
winkel zijnen intrek genomen. Op den -toog 
en op banken lagen gazetten, dagbladen, 
illustraties, tijdschriften, en het venster der 

vitrien was opgevuld met allerhande post-en 
zichtkaarten.

Wat is dat nu? » vroeg Dequeker aan- 
den Gentenaar. ,. |

— « Niemendalle! was het antwoord, ik heb 
uw huis gepacht en ’k woon hier. En noch 
gij, noch iemand krijgt mij hier buiten!

Dat antwoord voldeed in geenen wijze aan 
bakker Dequeker. Hij ging zijn beklag doen 
bij den vrederechter, bij den kommissaris van 
politie, en daar werd hem gezeid dat de 
Gentenaar hoegenaamd geen recht had zijn 
huis te bewonen, en hem mocht buiten zetten.

Dequeker gaf daarop bevel aan den Gente
naar buiten te blijven, maar deze zei « Ik 
ben in uw huis, en ’k blijf in uw huis!»

Doch dezen morgen om 4 1/2 ure, vooraleer 
de Gentenaar daar was, zette Dequeker alles 

» op den trottoir. Boeken en gazetten lagen daar.
Doch de Gentenaar kwam af. Hij liep om 

de gendarmen, en deze gaven bevel dat alles 
wat aan den Gentenaar Lebehoorde, opnieuw 
moest binnen gedragen worden. En ’t was 
leven houden en opspelen tegen bakker De
queker, zooals men dat hier nog nooit had 
gehoord.

(Wordt voortgezet)

Gevaarten en Avonturen
Vijftiende Vervolg — Verboden Nadrük

Le M ir o i r
Ik had dus genoeg om elf maal nieuws 

te kunnen leÉen van den oorlog.

Coppens verzekerde mij dat Pol (de bewaker) 
goed gezind was en er dan middel was iets 
van hem te bekomen.

Een duwken op het alaarmknoopje......
’k hoorde een korte brooze slag. ’t Was het 
plaatje met het nummer onzer cel dat uit de 
scheede viel. Daaraan kon Pol zien in welke 
cel hij was geroepen. Zoo een alaarmknoopje 
was in iedere cel en den gansche dag hoorde 
men hier, dan daar zoo de nummerplaatjes 
klinken tot grooten erger, de bewaker Pol 
was weldra bij mij en zou mij een dagblad 
bezorgen “ Vlaamsch of Duitsch »? « ’t. Is 
gelijk,,! antwoord ik hem in ’t duitsch. Hij 
Schijnt eenigzins verwonderd en komt na een 
Sialf uurken im>t den « BeJgiecher Koerier ». 

^ t !i Nieuws ovef den oorlog is nog immers 
lidtzelfde : onveranderde stand der legers en 

•-Wh rik kei ij k veel leugens.

Door de menigvuldige afwisseling was de 
voormiddag gauw verloopen. Ondertusschen 
was ik oolv al eens op de verwarmbuizen 
gaan staan om de andere gevangenen die op 
hunne - beurt aan ’t wandelen waren eens 
gade te slaan. Dan zag ik het nog eens te 
me'ïr dat wij, vrije Belgen van voorheen, te 
doen hadden met een unmeedoogenden ver
drukker.

’t Waren niet alleen belgische burgers die 
gekerkerd zaten maar ook duitsche officieren 
en soldaten. Deze laatste waren wel is waar 
te aanzien als onze vyanden maar niet evenmin 
waren ze beklagenswaradig dikwijls meer dan 
belgische gevangenen, ’t Is onverstaanbaar 
hoe een volk als het duitsche zich liet leiden 
door eenige hooveerdige en dol hoofdige sabel- 
slepers. ’t Was ook voor hem dat die ongeluk
kige soldaten getergd en uitgehongerd werden
— 90 %  waren daar omdat ze weigerden te 
vechten.

— Weer hoor ik hetzelve gerucht van gis
teren avond — het ophalen der soepketels, 
’t Ging weer een soepken zijn, verzekerde 
mij Coppens want ’t is woensdag. En inder

daad, toen ik de soep in mijn kommeken 
ontving ging mijn honger over. Dit eten had 
weliswaar het uitzicht en de gedaante van 
sdep maar de smaak was geheel iels anders, 
’t Verwonderde mij niet dat de soep van den 
woensdag “ cimentsoep » genoemd werd.

Te vergeefs beproefde ik van de soep te 
eten en ’k wilde liever nog eens honger 
lijden dan mij onpasselijk te maken bij ieder 
slok. Ook liet ik den vernuften bru niet langer 
in het kommeken, en alles ging den ketel 
in. Coppens volgde weldra mijn voorbeeld.

‘Daarop vonden wij tijd om aan ’t blinken 
van ons keukengerief te gaan zoo vonden 
wij bezighouding voor eenige minuten

Tegen het reglement in dat verbood gedu
rende den dag te rusten legden wij ons bed 
open en deden een tuksken tot 3 ure.

’t Is dan tijd om .het water 4e ontvangen 
en zoo krijgen wij ook ons deel.

Weldra is alles weer stil in gansch het 
gevang. Nu en dan wordt die eenzame stilte 
onderbroken door het riepen van het nummer 
eener cel.

Wat het geroep dier nummers beteekent 
krijg ik te weten van Coppens. Het is ofwel 
het aanbrengen van nieuwe gevangene ófwel 
het oproepen van nieuwgekomenen nmir het’ 
verhoor.

Ieder maal meende ik 70 te hooren en begon 
mij het, hert te kloppen van angst: maar 
terzelvertijd ook verlangde ik eens te weten 
hoe de"onderzoeksrechters te werk gingen. 
Ook was ik reeds min of meer voorbereid 
om alle vragen te beantwoorden.

Eindelijk om 4-1/2 hoor ik klaar en duidelijk 
roepen “ 70! „ Coppens ook had goed gehoord.

-Ditmaal hadden onze ooren ons niet bedrogen 
’ wönt eenige oogenblikken nadien vliegt reeds 
orizo: cel deur rèpen en zegt de waker: « Auf 
v^rlYóhr!

Het eerste onderzoek.

Ik had den waker gevolgd, de trappen af 
tot in het center en werd binnen geleid in 
dè eerste cel van den derde gang.

Twéé heeren, de eene in ’t zwart de andere 
in ’t blauw zitten aan eene lange tafel.

’t Waren twee agenten der geheime politie.
NoCh hunne kleedij, noch hunne wezen

strekken verraden dat zij duitschers waren.

De eene, in ’t blauw, droeg een bril met 
half ovale glazen welke hem slechts tot boven 
de onderste oogschelen gingen. Dit gaf hem 
eën verschrikkelijk gezicht daarom was hij 
goed gekend onderden naam van « de bril ». 
Hij sprak vloeiend vlaamsch en fransch.

•De andere, alhoewel hoogst in ambt, was 
niet zoo ernstig als de eerste, op zijn gezicht 
lag' een greinzenden glimlach daarbij was hij 
scherp van kin. ’t Was een waar beeld van 
valschheid.

(Wordt voortgezet)



en kraaien deze landen min victorie dan wij .? 

En nochtans !... Het is eene ware schande 

zooals wij uit den oorlog gekomen zijn. Geen 
enkel land zelfs niet Engeland en Amerika zijn 

zonder waarborgen in den oorjog bijgesprongen.

Eene zesde oorzaak nog, en zekerlijk niet de 

de minste, was toch ook wel deze van eene 

katholieke meerderheid, die benauwd geworden 

van de verantwoordelijkheid die duor den oorlog 

op hare schouders woeg, in plaats, van aanstonds 

•na den wapenstilstand, de kiezers te raadplegen 

of ten minste een referendum in te richten, het 

hoofd verloor en het rampzalig en zoo nood

lottig Kompromis van Lophem teekende. Uit dit 

Kompromis ontstond het ministerie Delacroix, 

dat niemand bevredigd heeft; integendeel ieder

een misnoegde ! En de gevolgen Vraagt vze 
aan uw zelven, vraagt ze aan den eenvoudigen 

den gaanden man en ze zullen ze U op hunne 

vingers tellen: i

Wet op den huishuur, die noch pachter noch 
propritaris kon tevreden en ’t akkoord stellen.

Wet op den alcohol die misschien eenigé'' 

onthouders deed jubelen en de openbare dronken- ! 

schap wilde bestrijden, maar die integendeel dö 

dronkenschap ten huize, in den schoot der 

familie ergerlijk aanmoedigt.

Wet op de oorlogswinsten, die geen 250 mil

lioen zal opbrengen en ineens al de kapitalen 

van de markt, uit den handel en uit de nijver^ 

heid, deed verdwijnen.

Wet op de evenredige vertegenwoordiging, 

welker gevolgen tegenwoordig al de katholieke 

gazetten van het land vuur en vlam doen 

spuwen. <

Flagrante en onwettige overtreding der consti

tutie, onnoodige verlenging der militaire censeur 

en knoeierijen schuldige uitstel der demobilisatie, 

onnoodige verlenging van den nilrtairen dienst

tijd, arbitraire krenking en onderdrukking van 

de vrijheid van den handel, enz. enz... Ons blad 

wa,re te klein om de lijst ervan op te maken !

Eindelijk, eene laatste oorzaak hieraan te 

stippen, is de verslapping en de moedeloosheid 

die de katholieke partij met de jorgste kiezingen 

aan den dag gelegd heeft. Gemis aan degelijke 

propaganda, overal onderlinge verdeeldheid, twist 

en tweedracht, tekort aan zelfbetrouwen, strijd 

tusschen de kandidaten van eene en dezelfde 

lijst om voorkeurstemmen te bekomen, aanhou

dende en opvolgentlijke uitstel van den datum 

der kiezing zelve tot meer dan één jaar na 

den oorlog : al dit, en nog veel andere dingen, 

hebben er zekerlijk veel toe bijgedragen om de 

katholieke partij in de achting en hel vertrouwen 

van hare kiezers te benadeeligen.

Genoeg!... Meer dan genoeg zullen deze voor

genoemde oorzaken den val en dert verval der 

katholieke partij in de laatste kiezing kunnen 

betichten.

Wilt gij nu bij U zelven, geachte lezer, de 

zaken nog nader uitpluizen, zonder twijfel zult 

ge er nog eene menigte andere redens bijvinden, 
hetzij van algemeenen, hetzij van lokalen aard. 

Wij hebben de pretentie niet hier volledig te 

zijn, noch min een rekwisitorium opgem&akt te 

hebben: wij hebben alleenlijk de vinger op de 

wonde gelegd, en eenige persoonlijke beschou
wingen willen vooruitzetten over de kiezing van

16 November laatst-leden.

Misschien, in een volgend artikel, zullen wij 

/daarop terug komen, en, om niet altijd te klagen 

en te zuchten, liever eenige wenken geven van 

hetgene in het voordeel der katholieke eenheid 

wel zou wenschbaar zijn en kunnen gedaan 

worden. B. J.

Wij herinneren het publiek 
dat CINEMA LUXE Zondag 

en Maandag eene bijzondere Vertooning 
geeft met als slot DE WONDERBARE HOED 
groote komiek door Charlot in 3 deelen. 

LACHEN ! LACHEN ! LACHEN !

I)e Oorlogswoekeraars 

beginnen af te stuiken
~  ,!•>( .. ftTilj

■ 40 •*. I. I
De openbare opinie zal met genoegen ver^ 

nemen, dat de oorlogswoekeraars van alle kleur ; 

en geur zullen verplicht worden af te stuiken. 

De wet op de oorlogswinsten begint gevolgen 

te hebben die belangwekkend genoeg zijn om 

er eens de aandacht op tè trekken.

Het rekord wordt tot nog toe geslagen door 

een veekoopman, Porto Carero, die, met zijn 

broeder, wekelijks 400 tot 500 beesten aan 

den vijand leverde en een winst had van 1 fr. 

per kilogram, levend gewicht. Deze oorlogs- 

woekeraar is voor iets meer dan 1 1  millioen 

aangeslagen.

Te Brussel werd een oorlogswoekeraar uit- 

genoodigd in de Staatskas te storten de ronde 

som van 5.500,000 fr. Te La Hulpe werden 

twee kerels aangeslagen voor 3.200.000 fr.

In een gemeente van de provincie Namen 

hebben drie personen een winst aangegeven van

14 millioen, waarop, volgens de wet, de Staat 

80 t. h. zal innen. Te Hal werden 5 personen, 

elk voor 3.500.000 fr. aangeslagen. Te Ant

werpen, in één kontrool, moeten vijf personen

meer dan vijf millioen stuiken. Te Diest werd 

werd een baron Zeep voor 740.000 fr. getaxeerd 

en twee « collega’s » van Neufchateau moesten 
storten 721.000 fr.

Ziedaar enkele voorbeelden uit de massa 

genomen. Maar ziehier wat eigenaardiger is. 

Te Beveren-Waes'^hebben vijf honderd personen 

gezamentlijk meer dan vier millioen frank oor

logswinsten aangegeven. De Staatscommissie 

heeft eraan gehouden de zaakjes van eenieder 

een beetje van dichtbij te onderzoeken en heeft 

reeds dertig van die kerels voor 7 millfoen frank 

winsten opgeschreven.

Indien de proportie zoo voortgaat vóör de 

anderen, kunt het u inbeelden, hoe schrikkelijk 

deze oorlogswoekeraars ons land uitgezogen 
hebben.

Ander voorbeeld van denzelfden aard: Te 

Dendermonde hadden 133 personen elk 36.000 fr. 

winst aangegeven. Na onderzoek werd vast

gesteld dat acht ervan 1.500,000 fr. hadden 

(gewonnen. Te Waereghem hebben de aange- 
fstelde beambten reeds 400 verklaringen opge- 

iteekend, samen voor 2.50.000 fr. De commissie 

h^eft reeds 35 verklaringen onderzocht h^eft er 

3Q veranderd en dezen alleen beloopen reeds 

bij de 3 millioen frank !

Al de oorlogsspekslagers, de zeepbarons en 

oorlogsleertooiers moeten er aan.

De beambten schijnen goed ingelicht. Talrijke 

personen, overtuigd dat zij een vaderlandschen 

plicht vervullen, aarzelen niet de onderzoeks-. 

commissie in te lichten over de zaakjes door 

de oorlogswoekeraars tijdens de bezetting 
gedreven.

En waarom zouden die mannen niet moeten 

betalen welke zoo kolosaal veel geld wonnen, 

terwijl er duizende andere van. alles beroofd 

wierden en hun in een zeer ellendigen toestand 
bevonden..

’t Is waar er dienen uitzonderingen gemaakt, 

te worden en geen mensch ter wereld zal deze 

handelaar aanklagen, die tijdens de bezetting 

met open winkel niet alleen aan zijn mede

burgers, maar ook aan de duitsche soldaten 

heeft verkocht, indien hij zijne medeburgers 

niet heeft bestolen om den duitsch te bevoor- 

deeligen, of j'ndien hij den duitsch niet gezocht 

en door een onwaardig gedrag aangelokt heeft.

Volgens het berucht artikel 115,»' was men 
slechts strafbaar, als men in zijn handel met 

de duitschers de gedachte had, verraad te 

plegen tegen zijn vaderland.

En natuurlijk zweren de oorlogswoekeraars 

allen.bij hoog en laag, dat niet verraad, maar 

slecht winst de drijfveer van hun daden was, 

en velen hangen nu> de groote patriotards u it!

Einde 1916 wist nogthans elkeen in ’t land, 

dat de duitschers gebrek aan soldaten hadden, 

dat zij alle weerbare mannen uit fabriek en 

werkhuizen haalden en ze naar ’t front zonden, 

en deze soldaten door andere werkkrachten 

trachten te vervangen.

Het was dan dat Duitschland de burgerlijke 

dienstplicht invoerde. En zij gerust, de geleerde 

oorlogswoekeraars, die zoo goed de wetten 

bestudeerd hadden, die wisten dat alles zeer 
goed.

Ten anderen, wie zou durven het tegenover

gestelde beweren ? De honderd ' duizend bel- 

gische opgeëischten zijn daarom het te bewijzen, 

dat Duitschland voor niet achteruitweek, zelfs 

niet voor de monsterachtigste misdaden, om 

aan werkkrachten te geraken.

En indien Duitschland aan het in slavernij 

voeren van ons volk verzaakt heeft, is het niet, 

omdat gansch de beschaafde wereld er tegen 

heeft geprotesteerd, maar eenvoudig, omdat 

de overgroote meerderheid van de werklieden 

in het wezen van den duitschen dwingeland 

geroepen heeft : « Liever sterven dan voor den 
duitsch te werken. ».

Welhoe, heeren geleerde oorlogswoekeraars, 

gij allen die niet alleen voor den duitsch ge

kocht hebt, maar die werkkrachten voor den 

duitsch aangeworven en aan ’t werk gesteld 

hebt, gij wist niet dat ge verraad pleegdet ? 

Opze doód-gemartelde helden-opgeëischten 

wscjhreeuwen het u : «Ge zijt verraders ! »

3., ,Ten anderen, al de firma’s, wier machine’s

• vin 1916, begin 1917 nog niet uitgebroken waren, 

en die niet voor het duitsch leger, maar voor 

de privaat-nijverheid voortbrachten, kregen 

bevel voor het duitsche leger te arbeiden. Die 
weigerde moest stillegen.

« I leeres interesse ! » « In ’t belang van het 

leger ! » dan alleen viel er te werken. En die 

heeren wisten niet dat voor een vijandelijk 

leger werken, verraad was ?

Laat ons met een voorbeeld de zaak nog 

nader bepalen.

'Niemand zal de landbouwers verwijten gedu

rende de bezetting het land bebouwd te hebben^ 

alhoewel een deel der gewassen door den duitsch 

aangeslagen werd.

Men zal den boer de woekerprijzen verwijten, 
die hij in den sluikhandel voor zijne waren van 
zijne mèdeburgers heeft geëischt; en men zal 
het hem ten heuvel dulden, indien hij, zooals 
het gebeurde, de jonge rogge inreed om koo
ien te planten en zoo de volksvoeding wetens 
en willens schaadde ten voordeele van den 
duitsch.

Tusschen haakjes aangeduid, personén die 

goed op de hoogte kunnen zijn, beweren dat 

de kleine bóeren niet rijk werden in den oorlog, 

maar dat de enkele groote boeren schatten 

verdienden.

Het bebouwen van het land, het teelen der 

gewassen is de eerste trap.

Daarna komt de tweede; het koopen, het 

verhandelen, het verzenden. Het fruit is gegroeid, 

het moet geplukt en ingepakt worden. Hier 

reeds is de medehulp aan den duitsch verleend, 

veel doeltreffender.

Veronderstelt dat geen enkele fruithandelaar 

zich zou ten dienste gesteld hebben van den 

duitsch, 0111 het fruit voor hen op te koopen, 

ge begrijpt heel goed, dat de duitsch nooit 

al het fruit zou kunnen aanslaan hebben, noch 

onttrekken aan de volksvoeding.

Doch nu komen we aan den derden trap : 

De vrucht is gegroeid, geplukt, ze wordt be

werkt.

Zoyde.r het fruit te vervormen in marmelade, 

zonder het te drogen, kan de duitsch het niet 

gebruikei , Rechtstreeks helpt men hem aan 

voedsel men werkt onverbiddelijk de eigen 

volksvoeding tegen. Daarbij, men schaft den 

duitsch. werkkrachten aan. Mannen en meisjes 

arbeiden voor den vijand. Niet alleen moet hij 

ze niet opeischen, maar de personen, die ze 

werkstellig maken, leeren aan ons volk, dat 

men zijn werkkracht aan den duitsch mag 

verhuren. Zij breken den heldhaftigen tegen

stand van ons volk, zij helpen het moreel van 

ons volk afbrokkelen.

En, daar zou het begrip verraad tegen het 

vaderland niét te pas komen ? Die personen 

zouden niet strafbaar zijn ?

* *

En, wat dan gezegd van die stokerijen, die 

den duitsch aan genever hielpen, van die 

fabrieken, die voor het duitsche leger sponnen 

en weven, van die werkhuizen die automobiels 

herstelden of die kruiwagens vervaardigden, van 

die ondernemers, die versterkingen bouwden 

of vaarten legden, van al die rekels, die rechts- 

streeks voor het front arbeidden en die duizenden 

werkkrachlen aan den duitsch bezorgden.

Nog eens, dat zou geen verraad mogen ge

noemd worden ? Dat zou niet strafbaar zijn.

Nooit zullen de eerlijke menschen in ’t alge

meen en de opgeëischten in ’t bijzonder zulks 

aanvaarden.

Nu zijn de nieuwe wetmakers gekozen en 

’t is te hopen dat zij niet zullen verwaarloozen 

om al die mannen welke bfnst den oorlog 

eehtC' « Baron Zeep’s >>- geworden zijn te doen 

stuiken.

Joseph Warnez, Voerman te Winckel 

St Eloi en Gulleghem, heeft de eer het publfek 

kenbaar te maken, dat hij alle Zaterdag be

stellingen aanvaardt voor gemelde gemeenten en 

wijken langs de baan gelegen.

Uitspanning in “ De Gouden Leeuw ,, bij 

V. C lé m e n n t- D e  M a s u r e .

STADSNIEUW S
Sinte-Cecilia. — Reeds vroeg in den morgen van Maan

dag schetterden in onze rustig geworden straten de koperen 
toonen eener fanfare.

Was het weerom de intrede van een of ander soldaten- 
regimerit met muziek aan ’t hoofd?...

God zij dank!;.. Neen! Daar is nu eenmaal vrede... en 
ditmaal waren het wederom onze burgermuziekanten die 
met trommel en trompetten door de straten toogen: onze 
muziekanten vierden naar aloude gewoonte wederom het 
Sinte-Ceciliafeest.

De klas van 1916. -^-Terwijl wijds en zijds de muziek- 
marchen door de stad galmden, greep maandag morgen 
onder een toeloop van een paar honderd familieleden en 
kennissen het vertrek plaats van de klas van 1916. In vele 
huisgezinnen was het weêrom een dag van stille en gelatene 
droefheid: een zoon, een broeder, een broodwinner en 
steun ontrukt, wie weet voor hoelang ?... Gelukkig nog 
is het toch voor den oorlog niet 1

Om 9 ure 30 juist kwam de speciale trein aangestoomd 
en vijf minuten later onder geroep en getier zonder einde... 
waren , ze Weg naar ’t kamp en de kazerne !

Vaartwel jongens! Mocht gij u verdraaglijk bevinden... 
mocht uw diensttijd kort wezen... vooral mocht ge weldra 
terug kpmen vppr goed, vrij ende blij, hoe eerder hoe beter!

Een wenk aan de « Lustige Vrienden ». — Wij verna
men over eenige dagen dat de « Lustige Vrienden » einde 
december zouden opvoeren “ Roosje van den Veldwachter

Dit besluit der “ Lustige » verbaast ons zeer, en kan maar 
weififgVuiize goedkeuring medenemen.

Hebben wij dan niet onthouden, dat, op dezelfde ver
gadering, waar beslist werd dat vrouwen eindelijk zouden 
mogen medespelen, er ook besloten werd nooit een stuk 
van mannen als De Tière op te voeren ?

Waarom daarop terugkomen ?
Is de rol van de vrouw in “ Roosje van dén Veldwachter „ 

wel deze van de deftige, plichtbewuste, voorbeeldige vrouw? 
Is zij wel geschikt oiu vertolkt te worden door jeugdige 
meisjes tooneelspeelsters ? Zijn er dan geene betere 
viaamsche drama’s meer?

" Lustige Vrienden », vooraleer U op deze nieuwe baan 
te begeven, overdenkt u nog eens goed !.. Maar denkt 
wel op uwe verantwoordelijkheid tegenover uw publiek 
en ook tegenover uwe leden... en ionge actricen die anders 
toch zoo heerlijk en uitmuntend kunnen spelen !

Postkaarten ! — Sedert meer dan veertien dagen zijn 
er alhier in de Post geene. kaarten van 5 centiemen meer 
te ‘bekomen. In Kortrijk hetzelfde! Om voort te doen zijn 
er gelukkiglijk toch nog timbers te bekomen ! Zullen deze 
ook niet uitgeraken ?

Hazebrouck’s villa 1 — Het gerucht loopt dat Haze
brouck’s villa, gelegen einde der Gentstraat en genoeg 
bekend, aan de arme klaren verkocht is.

Daarmede zijn de fransche nonnekens van het H. Hert 
voor goed van Iseghem vertrokken !

Bij menigeen nochtans zullen ze een langen en uitste
kenden indruk' nalaten en wij wenschen die brave nonne
kens in hun nieuw verblijf even goede en nog betere dagen 
als ze hier te Iseghem beleefd hebben.

-  SPORT -
— DUIVEN —

Iseghem — Duivenmaatschappij Elk het Zijne
Deze maatschappij ' heeft Zondag [• laatst1 haar eerste 

algemeene vergadering gehouden met het doel wéderom 
den bloei en vooruitgang van ons duivensport te beoogen.

Het uitbreken van den oorlog kwam ook een einde 
stellen aan de schoone vluchten der maatschappij en 
sinsdien hebben geene vergaderingen] meer plaats gehad.

Onzen oproep naar de] vergadering van Zondag laatst 
heeft op kolosale wijze beantwoord geweest en wij mogen 
gerust de toekomst jte gemoet zien.

De heer Julien Colpaert kwam eerst aan ’t woord en 
na de liefhebbers voor hunne talrijke opkomst bedankt 
te hebben, maakte hij het nieuw bestuur kenbaar die 
samengesteld was als volgt:

Voorzitter: G. Verholle; Ondervoorzitter * V. Demeurisse; 
Schatbewaarder: Ed. Stragier; Schrijver: R. Mestdagh; 
Leden : Julien Colpaert, Gustaaf Coucke, Cyr. Vandoorne, 

Creupelandt, Fr. Spriet, Jos. Verhaeghe, Rudolf Uyttenhove, 
Jerome Vuylsteke, Edmond Tanghe, Cyriel Bombeke.

Daarna gaf de Schrijver verslag over den staat der 
kas van voor, den oorlog,.,; binst den oorlog alsook van 
1919, en na  ̂breedvoerig alle cijfers medegedeeld te hebben 
kwam .hij ijgf de slotsom van 256.60 fr. die op dit oogen
blik nog ÜFSpei'blijft.

In onze prijsvluchten worden hoegenaamd geene on
geringde nly.ijffij aanveerdt alsook geene duiven dragende 
den knópring.

Voor hét jaar 1920 zal den ring Belge te verkrijgen 
zijn vanaf 5 januari in de drie lokalen bij Jos. Verhaeghe 
Rudolf Vyttenhove en Jerome Vuylsteke. De liefhebbers 
moeten ongeveer het getal aangeven die zij gedurende 
het jaar 'denken noodig te hebben.

De maatschappij zal de duivenvangers op alle manieren 
trachten uit te roeien en wie bevonden wordt duiven 
der medeleden tè vangen en niet terug geeft, zal onmidde
lijk uit de maatschappij gebannen worden. De duivenhokken 
der leden moeten altoos toegankelijk zijn voor het bestuur 
als zij het noodig achten kontrool uit te oefenen.

Nopens de schadevergoeding der duiven wordt mede
gedeeld dat de liefhebbers die nog geene formulen met 
de schadevergoeding hunner duiven ingediend hebben 
zich mogen wenden tot het bestuur welke er voor za 
zorgen de noodige formulen in regel af te leveren.

De verzendingen zullen wederom in Frankrijk geschieden 
toch er kan nog met geene zekerheid gezegd worden als 
er meer dan eens per week gaat mogen verzonden worden 
en de noodige voetstappen zijn reeds aangewend om 
den Woensdag ook te mogen verzenden.

Er zal wederom een Kampioenschap ingericht worden 
en de liefhebber die het grootste getal prijzen behaald 
ontvangt zijn portret in het groot. Ook zal er eiken Zondag 
een diploma toegekend worden aan dezen welke den 
eersten prijs behaald.

Tot slot werd gesproken over de groote voordeelen die 
de liefhebbers in onze maatschappij gingen bekomen, 
namentlijk: de constateurs telkens 0.25 cent. goedkooper 
dan in andere maatschappijen; ten minste zoo goedkoop 
verzenden, enz. enz.

Daarna wierd er overgegaan tot het inschrijven van 
leden, en niettegenstaande men nog met geene zekerheid 
het inleggeld per duif kon vaststellen kwamen meer dan
60 liefhebbers eene eerste storting doen.

Voorwaar eene welgelukte vergadering, en binnen een 
viertal weken zal eene tweede vergadering plaats hebben. 

—o—

Toegekomen bij Emiel Bruynooghe, Vijfweegstraat, 
Emelghem, eene duif Z 60711 F C 19 Beige.

Goede belooning aan deze die kan terugbezorgen aan 
Achiel Desnoeck, Geschelpte duiver met fraze dragende de 
ring 97291-19 Belge.

i , —“O—

STAL) ISEGHEM. — Zondag 30 November 
Algemeene TENTOONSTELLING voor oude 
en jónge reisduiven bij Theopiel VANDAELE 
ln ’t Meilief, Groote Markt. 20 fr Gewaarborgd.

Burgerstand van Iseghem.
Geboorten ;

Ivonne Hochepied dv Alois en Romanie Vandewalle — 
André Kins zv Cyriel en Elisa Perneel — André Vanhaeze- 
brouck zv Michel en Elisa Dedeyne — Maria Steelant dv 
Remi en Julia Beernaert — Joseph Sabbe zv Fabienne Sabbe
— Maria Reynaert dv. Henri en Alida Rosseel — Raphael 
Balcaen zv Joseph en Silvia Missiaen — Maria Berlamont 
dv Petrus en Alice Vandecappelle — Jeanne Himpe dv Oscar 
en Julia Vroman — André Beernaert zv Jules en Pharailde 
Deruyck — Henri Desmet zv Julien en Germaine Reynaert
— Arthur Samoy zv Maurice en Angeline Houthoofd — 
André Ingels z&fcromê en Rachel Naert — Noëlla Samyn dv 
Leopold en Mam Tack — Maurice Linscele zvjan en Emma 
Azou — Madeleine Toebat dv Henri en Clemence Gerne — 
Daniël Bekaert zv Julien en Madeleine Declercq — Mariette 
Nollet zv Arthur en Augusta Vansteenkiste.

Overlijdens :

Albert Verstraete 1 m. zv Richard en Flavie Vandeweghe
- Ivonne Parmentier 1 jaar dv Firmin en Julianna Verbeke — 

Frangois Nonckele 62 jaar schoenm. — Louis Werbrouck 
81 j. zond, ber. wed. Marie Syoen — Georges Velghe 3 jaar 
zv Constant en Elisa Oosterlynck — Pierre Scheldeman
26 jaar meubelmaker zv Camille en Maria Porteman.

'Huwelijken : •

Soenen Maurice Werktuigmaker 23 j. met Porteman Mar- 
guerite naaister 20 j. beide alhier — Vandekerkhove Valère 
schoenm. 30 jaar van Sweveghem met Veranneman Maria 
huisw. 36 j. alhier — Soenens Camiel stoomgeleider van 
Kortrijk $2 f. rhet Vancaneghem Maria huish. 33 j. alhier — 
Pefneel. Pierre ljorstelm 23 jaar met Vanbeylen Madeleine 
borstelm..jg j . .  beide alhier — .Vandewalle Joseph schoenm. 
met Dewaefé Madeleine borstelm. beide alhier — Gellynck 
Henri borstèlm. 26 j. alHier met Cecile Dubois haspelaarster
22 jaar van' Rousselare — Couckuvt Cyriel schoenmaker 
48 jaar met-Lapeire Christina huishoudster 51 j. beide alhier
— Bardouia Joseph, landwerker Merckeghem 22 jaar met 
Masschelein Emma, naaister Moorslede 39 jaar — Deprez 
Jules, schoenm. 35 j. met De Francq Irma, dienstmeid te 
Aelbeke 28 jaar - Callens Arthur voermansknecht 26 jaar 
met Werbrouck Elisa borstelmaakster 22 jaar. — Mortier 
Gustaf, vlaswerker 42 j. met Vandevyve Irma, meid 35 j.

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

ZONDAG 30 NOVEMBER  
MAANDAG I DECEMBER

telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

AUBERGE des MISÉRABLES 

of de Herberg der Ellendeltngen - Dr. 4 deelen 

DE ONTERFDEN ZOON - Drama in 1 deel 

DE WONDERBARE HOED - Groote Komiek



W BBaHBBH BHK r Ï£TZ1

Kantoor van den Notaris Le Corbesier, 

te ISEGHEM.

OPENBARE VERKOOPING VAN

Eene Herberg ” He 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 

TOESLAG Dinsdag 9 December 1919

Telkens ten 2 ure namiddag te Ingelmunster 

in ’t Oud Stadhuis bewoond door Heer 

Gustaf Verstraete.

1/2 %  INSTELPENNIG
Maar ingesteld : 4500 fr.

UIT TER HAND TE KOOP : 

Een gerieflijk WOONHUIS
niet iuügazijii îi- 0|i£

In genouF^fng’’ i ia kórtr-TTt' ’ ■ tWjrT»

Voor alle inlichtingen zich,te wenden bij 
den Notaris VANDE MOORTELE.

UIT TER HAND TE KOOP :

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

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

Levert ook in ’t klein aan de burgerij. 
Zich wenden tot H e n r i  VAN D ER  

H EEREN -LA PE IRE , Groote Markt, 

Iseghem.

Aanstonds gevraagd in groot Handelshuis 
te Iseghem deftige Juffer kennende Dactylo- 
Stenographie. 

Voor aanvragen zich te wenden schriftelijk 
onder de letters G. M. bureel van 't blad. 

Gevraagd een hal ven SMIDSE AST of 
helper bij Odilon VANLAECKE, Brugstr. 3, 
Iseghem. 

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.

TE K O O P :

Een goede WAAKHOND, ras Griffon, 
middelbare grootte.

Adres bij den Uitgever van dit blad.

GEHUWD PERSOON fransch en vlaamsch 
ALLERBESTE GETUIGSCHRIFTEN zoekt 
plaats van vertrouwen of welkdanig ander 
werk, te Iseghem of omstreken.

Adres ten bureele van 't blad.

TE HUREN:

MANDEKENS voor vei koopingen en ten 
toonstellingen bij Theophiel VANDAELE in 
’t Meilief, Groote Markt, ISEGHEM.

TE K O O P :
STOVE met twee ovens (cuisinière) in 

zeer goeden staat.
Zich wenden bureel van ’t blad.

TE KOOP : Een onlaugs nieuwen TOOG
2 m. 50  lang, dienstig voor herbergiers 
of winkeliers.

Weduwaar met vier kinderen. Schoen
fabrikant gedeeltelijk gefortuneerd, verlangt 
te trouwen met jonge dochter of weduwe 
zonder kinderen. Fotographie zenden ten 
bureele van ’t Blad.

T e  koop : Eene BIERPOMP met DARM.
Zich te bevragen ten Bureele van 't Blad. 

Bericht .
Ik heb de eer het geacht publiek 

kenbaar te maken dat ik voorzien ben 
van beste Kolen in mijn iV|agazijn.

- PALMER BOONE -
EMELGHEM, Plaats. 

K0STEL00ZE  RAADPLEGING
Over ALLE Verzekeringen

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

TE BEKOM EN  BIJ:

D e b o s s c h e r e  &  D a e n e n s

ALLE SLA C H  VAN

SCHOENSTOKJES
- Zeer voordeelige prijzen -

Vervoerdienst per AUTO
Draagvermogen 5000 kilos 

Den Dinsdag en Vrijdag van iedere 

week. Vervoerdienst op G E N T .  Stand

plaats bij Th. VAN ST EEN BEK E , 

Vrijdagmarkt.
Alle Voervracht wordt aangenomen 

De andere dagen op aanvraag, ver

voer in alle richtingen.

Alle verhuizingen worden aanveerdt 
Emiel Schacht, 

AMEYESTRAAT 42, ISEGHEM

Genadige Prijzen \ Spoedige Bediening

Voor uwe

SCHOENEN 01» MAAT
wen <ft u tot

AnTèyeSFflt, 40 1SF.GHFM 
Genadige prijzen Spoedige sdijl

Men aanveerd ook alle si<;ch] 
vermakingen.

Huisvrouwen !
Koopt voor het wasschen van' -h'ei 

Haar de

Champooing “ IIILIVEII.,
0 , 5 0  ct. het pakje

te bekomen bij

— C. Bourgeois- tVyho — 
29 Markstraat, ISEGHEM

Bijzondere voorwaarden aan voortverkoopers.

August Rommel-Lebry
126 Maneghemstr.(KI.Harelbeke) ISEGHEM

Laat het gëeerd 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,  M M M  35
v r o e g e r  J .  D a l l e  &  J .  G a l le n s

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 priizen-. Goede bejjjxninuy

Voör 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 ra n s  IIUYGHE & ZONEN
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.

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

— Verzorgd W erk —

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

" b e r  G H T  "
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 I E N
Groote Markt 19, I S E G H E M

Genadige prijzen - Spoedige bediening.

K L E E D E R E N  e n  S T O F F E N
worden het best

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

St Pieterstraat 1, ISEGHEIvl  

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

O )  TB» W ?  T D  T P  m iF O Ï Ï R R u R E N
wendt U tot de

Gezusters VERSCHEUR E
Roeselarestraat 29 , ISEGHEM

(Huis Roose-Maes)

Alle veranderingen en herstellingen 
worden aanveerd.

Zorgvuldige en spoedige bediening
Laatste modellen en nieuwigheden

G R O O T E  K EU S VAN

S P R  E E K H  A CHIEJS E  /V
en toebehoorten

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

Huis SABAE-FLËURBNT
Verandering van woonst sedert 1 Sep

tember naar de G EN TS TR AAT }  35.

Groote Keus van Gemaakte Blousen
Laatste Nieuwigheden - Matige 'prijzen. 

Aanzien vrij.

Handel in Speldewerkkanten
Schoone keus van alle slach van Kanten 

zooals voor Linnengoed, Stoors, Gordijnen enz.

AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN

HUIS

] .  R O D S E  -  M 9 E 5
Rousselaerestraat 29  

--- I S E G H E M

HORLOGIEËN - JUWEELEN
«r Verzorgde Herstelling.

rhèenjwQideri alle reparatiën 

n;* juwèëlën, spoedig en met

'L

in hörlöjjiën 

zèrg afgewerkt- 
Bijzonder werkhuis voor het herstellen 

phonographes

van

T e  Koop : SCHOONE ETALAGE 2 ,0 5  m.
Zich te bevragen ten Bureele van ’t Blad.

Schoenmakers, Voortverkoopers, 
voor uwe toebehoorten zooals : 

nagels (fransch koper) bin- en buitzoolyarens
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  

VERMINDERiN3 VOOR VOORTVERKOOPERS

Ónmogelijke Concurentie
—■wnnii iiiin iii—in 11 iwiiaiipiiimiii nul ït inr.ui imiiriiriiiiT«rwrMiMmiriimwrTTTmi

Robert BJevotder- Verschaeve
Schilder - Glazenmaker

Kleuren 

en

A a n n e m e r  
va n  e l le  

S c h i l d e r w e r k

- G L A S  

Pelichystraat  N" 18,

Vernissen

I S E G H E M

H U IS  VAN' V E R T R O U W E N

Eik MA'KS-^AKKT
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.

H A N D E L  JN '

FA1STAISIE  KLOEFEIS
in hard en zacht hout 

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

Genadige prijzen — -  Spoedige Indiening
Franco te huis besteld

ONM O G EL IJK E  C O N C U REN T IE  

FABRIEK van MEUBELS in alle Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Fioconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

Spiegels. Stoelen, Wiegen, Zetels enz.
Al. ROOSE-VUYLSTEKE

Gentstraat 23 , I S E G H E M .

COSTEUU
HUIS

& GHEKI ERE

! I N G E L M U N S T E R
Weststraat 66  

Iseghemstraat 183 \

Levert alle slach van Vensterglazen, Droogsels, 

Kleuren, Vernissen, Mastiek enz. ennz.

Matige prijzen — Spoedige bediening

INRICHTINGEN VERANDERINGEN
van

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

Alle benoodigheden 
Lampen : PH IL IPS en ARGA

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

HUISMOEDERS,
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.

GEVRAAGD BIJ

- Frangois SPRIET - SANS -
SHRIJNWERKER TRAPMAKER 

Roeselarestraat 9 6 ,  I S E G H E M

GOEDE SCHRIJNWERKERS -
Standvastig werk - - - Goed loon 

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 enys- H ochep ied
Dweerstraat, 15, ISEGHEM

Winkeliers,]. V raat

jarine “ Ei
z ij overtreft alles

altijd versch in den Depot 

J U L E S  D A L L E - H O L V O l
Meenenstraat 1 6 ,  I S E G H E M .

TE BEKOMEN 
C im e n t  en C e ra m iq u e  V loeres 

b e ze tt in g  m e t g le ie rs c h e  tich< 
S p o e d ig e  bed ie n ing

i lT IC H E L  B U Y S E
7, de P é l ic h y s tr a a t , I S E G H E M .

Huis van vertrouwen

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

St Amandstraat 8. R0USSELA3RE
Waarom wordt het huis G. Hqet-Anne, na 

36 jaren bestaan, door de H.H. Oogmeesters meer 
en meer aanbevolen ?
1° Omdat het gezicht inet een nieuw '4l>ns; | vmi gezicht- 

aanduider goed onderzocht wordt,' dié' m is  juist hef 
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 ge2ich1v 

bewaard en versterkt wordt.

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

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus 
jemellen, longues-vues, barometers en' Kunstoogen. Spe
cialiteit van thermometers voor brpeimachier.eii,-lw,''''erijer’; 
baden en kernen, maximathermometers, liqueurs- sirop- 
melk- en axijde wegers, loupen 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 Noordslraat) ROUSSELARE.

Heeren & Damen - Zorgvuldige Huismoeders

Vooraleer aankoopen van Huismeu- 
belen in alle geteerde houtsoorten en 
alle Stylen (Louis X V  - X V I mo
derne en.z.) te doen, herstellingen of 
veranderingen te bevelen, komt zien 

bij de

G e b r .  V a n d e  W a l l e

R o e s e la a r s tr a a t  8 0 ,
Groote keus - Spoedige bestelling - Voorüeelige prijzen 

Huis van Vertrouwen.

G R O O T E

STOOMVERWERIJ & NIEUWWASSCHERIJ 

OALLENS-NEEFFS, DENDERMONDE

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

Trouwe en genadige bediening
Staalboek op zicht bij den AGENT

L H  A K I )  V A N D A E L E

Rousselarestraat 246, (bij ’t Kerkhof)

—  I S E G H E M

3 1  s t i l s t a
SCHOONE KEUS VAN

% R E G E N M A N T E L S
«**• I M P E R M E A B L E S  m

voor Heeren, Damen en Kinders. S T

(voor Damen vanaf 55 fr.)

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

vuor Damen en Kinders

^WOLLESTOFFEWATERDICHT fa
(impermiabilisé) fa.

i é  —  voor Mantels —

^  T e B e k o m e n  bij

i k  J a x s s k x s  G e z u s t e r s  

Brugstraat, 6, ISEGHEM rfa
Voordeelige Prijzen .

Trouwe Bediening

m  w w m  i ? $ $ f ?  m


