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en in alle postkantoren.

verschijnende

GELIJKE

eiken Zaterdag'

JJKE RECHTEN!!

Aankondigingen 0.15 ir. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 ir. » »

Aanbevelingen 0.25 ir. » »

Verkoopingen, wijkfgesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmas bi] 1 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

i B f e i v  erkstak in ge n

De Vlégel tolk* van' ’sïands midden

standsbond voor vlaamsch Belgie.

De Iseghemnaar katholiek weekblad 

voor Iseghem en omliggende.

Met vreugde zien wij dat beide 

confraters bezield zijn met gelijken geest 

en daaromtrent hetzelfde programma 

als het onze willen huldigen.

Getrouw aan ons verleden en aan 

onze princiepen zullen wij dus fier zijn. 

tegenover onze beide nieuwe confraters 

immers de beste verstandhouding en 

de zuiverste eerlijkheid aan den dag te 

leggen : het is te hopen dat wij aldus 

naast elkaar, en samen, krachtdadig en 

doelmatig de rechtveerdige eischen van 

onzen stand zullen blijven vorderen en 

onze heiligste rechten doen zegevieren.

Aan beide confraters zeggen wij dus 

liertelijk en welgemeend : WELKOM ! 

___ _____________________________B. I.

Hooger loon

Meerdere winst!

Er wordt den dag van vandage vele' gesproken 

en geschreven over hoogere loonen en meerdere 

winsten. Vele min daartegen wn*rdt er gespro

ken en geschreven over hetgene met deze loo

nen aangeworven en met deze winsten gedaan 

wordt.

Het leven is duur. Het leven is schrikkelijk 

en ongeloofbaar duur geworden. Dat onder

vinden wij allen, burgers en werklieden dage

lijks. Ook is het maar juist en redelijk dat 

daarmee tenvolle rekening gehouden wordt en 

tot het bepalen van den loon van den werkman, 

en in het berekenen van de winst van den 

burger.

Doch men mag uit het oog niet verliezen 

dat overdrevenheid in alles en ten allen tijden 

een gebrek is, en dat het volk licht en al te 

gemakkelijk in overdrevenheid en buitensporig

heid vervalt.

Verre van ons de zoo noodzakelijke en drin

gende lotsverbetering van den werkman te 

willen tegenstreven, verre van ons de redelijke 

winst aan den burger te betwisten !

De werklieden moeten in de hedendaagsche 

omstandigheden hoogere -loonen en daguren 

bekomen, en de burgerij moet in den harden 

levensstrijd meerdere winsten vet wezenlijken. 

Maar, het gevaar waarop we willen wijzen, 

het feit dat den eenvoudigsten waarnemer, bij 

eerste opzicht in ’t oog springt is, dat het geld 

dat gemakkelijk gewonnen en verdiend is, on

gelukkiglijk ook even gemakkelijk verteerd en 

verbrast wordt.

Alleen, bij lieden die met een kleintje tevreden 

zijn, vindt men doorgaans in evenredigheid de 

zuinigste besparing en de zuiverste opbrengst.

Anders niet is het tegenwoordig gesteld. Ieder 

onderzoek, hoe oppervlakkig ook, dat heden

daags gedaan wordt over het gebruik der 

loonen, over het besteden der winsten, laat 

ongelukkiglijk maar al te klaar doorstralen 

dat de hoogere loonen niet immer dienen tot 

verbetering van den werkerstand, dat de meer

dere winst niet altijd leidt tot verheffing der 

burgerij.

Nooit misschien, vooral in onze steden, is 

het verteer en de verkwisting schandaliger, 

nooit is de dronkenschap walgelijker geweest 

dan op onze dagen. Sedert de oorlogswoeke- 

raars en moderne miljonnairs den scepter zwaaien 

zijn de dranken nooit meer kostelijk, de spijzen 

nooit meer lekker genoeg. De avondfeesten van 

Kerstdag en Nieuwjaar zijn in sommige groote 

steden ware orgiën geweest weerdig van deze 

van Babylonie en men vertelt dat in Parijs 

alzoo een enkel restaurant op Kerst-avond meer 

dan 500.000 franken recettes gedaan heeft.

schade lijken  a lcoho l jjetTfbrtêè'fif ook af onder

den naam van pinard of iets dergelijks, ver

kocht en verbruikt werd. De wetgeving op den 

alcohol heeft waarachtig failliet gemaakt! Nooit 

ook, en zelfs in de provincie en op defi buiten, 

is er meer geld verkwist en uitgegeven ge

weest voor jt>weelen, schoone kleeren en luxe

artikels. Gaat bij onze goudsmeden en juweliers, 

in onze modemagazijnen, bij coiffeurs en andere 

debitanten van luxe-artikels binnen, vraagt hun 

wat en aan wie al verkocht wordt, en ge zult 

verstomd staan !...

Het goud- en zilverwerk, diamanten en bril- 

lanten, die door onze herbergprincessen zoowel 

als door onze boerendochters aldaar binst en 

sedert den oorlog weggekocht geweest zijn, 

grenst aan ’t ongelooflijke, en de legende van 

de twaalf zilveren suikertangen is maar eene 

flauwe belichting van ’t geen in werkelijkheid 

verhandeld werd.

Wat gezegd van de kleederen ?... De mode 

der zijdene bloesekens, van alle kleur en allen- 

blek is reeds lang voorbij en overtroffen... altijd 

meer, altijd schooner !... en thans zijn het kos

telijke complets met gouden en zilveren bloemen, 

’t zijn zijdene mantels met breeden toer en 

patersmouwen van dobbele breedte, ’t zijn over- 

groote foururen, a-jour kouskens en elegante 

schoentjes... met een woord en in een beeld, 

de theater van voor den oorlog, met zijnen 

glans en zijne pracht, met al zijne kostbaar

heid en feëerie is in het werkelijk leven 
overgegaan!

Nooit eindelijk is er dan ook, meer dan op 

onze dagen, gevierd en gefeest geweest ge

worden, vooral gevierd en gefeest om te vieren 

en te feesten. De cinemazalen zitten gedurig 

opgepropt van volk, de danszalen zijn stamp

vol, op onze foiren, kennissen en ommegangen 

kan men noch roeren noch keeren in en rond 

de barakken... en ’tgeld heeft er nooit lichter 

gerold en nooit dikker gelegen !

Zonder overdrijven, zijn wij aldus wel ver

plicht in al dit en dergelijks een zeer betreu- 

rensweerdige en vervallene toestand onzer 

maatschappij te aanschouwen.

Zoozeer wij voor den oorlog, en nu nog, 

den eerlijk en soberen burger en werkman be

wonderen, die zijn leven besteedt oin een 

schoon huisgezin te stichten, om zijne kinderen 

eene deftige opvoeding te geven, om eigenaar 

te worden van zijn huis en hetzelfde aange

naam en met smaak de mqubleeren, en om 

over den hoop nog een zoet appelken tegen 

den dorst voor lateren leeftijd weg te leggen... 

zoozeer ook is het pijnlijk en bedroevend de 

misbruiken en de buitensporigheden te moeten 

gade slaan die een verblind en bedorven volk 

maakt van zijne geldelijke verbetering en waarbij 

alle hoop op sociale en economische opbeuring 
en herleving verdwijnt.

Hier, ligt een uitgestrekt veld voor uwen vlijt 

en uw apostolaat, mannen van daad en van 

goede werken, hoofden en leiders van vereeni- 

gingen, syndikaten en patronages !

Lang genoeg is nu gepredikt van hoogere 

loonen en meerdere winsten ! Het oogenblik is 

daar van hetVvolk te toonen en te doen be- 

grijpeh ƒ«)£* men die hoogere loonen en meerdere 

winsten moet verteeren... maar vooral hoe men 

ze besteden en sparen kan !

En gij, burgers en werklieden, overweegt het 

goed en prent het diep in uwen geest:

Zoolang zooveel luxe en pracht zal gedregen 

worden. Zoolang zooveel zal gefeest, gebrast 
en verkwist worden.

Zoolang ook zullen de eetwaren duur, de 

kleederen duur, het leven duur blijven !

Gij hebt ongelijk te klagen, gij allen die 

daaraan mededoet... gij zelve en gij alleen 

draagt hieraan de schuld ! C a to .

- - - R O O K E R S - - -
Voor uwe Sigaren en Sigaretten

\vendt U tot het Bijhuis der Firma 

M A I S O N  A M É R I C A I N E
(V a n d e r  E lst  F r è r e s  - A n v e r s )

Kinders GRYSPEERT, Kruisstraat ISEGHEM

In samenhang met de laatsté s tak ing  der 

mijnwerkers schreef onze volksvertegenwoordi^ci 

Gustaaf Sap in « De Standaard » van Zondag 

laatstleden :

. « Het is een openbaar geheim dat in plaats 

van gebrek te lijden, de mijnwerkers-, tegen

woordig een bestaan leiden. dat veel burgers 

hun benijden ; dat de waagspelen onder hun 

eene schrikwekkende uitbreiding genomen heb

ben ; geen waagspelen zooals vroeger met 

inzetten van eenige centiemen maar met normale 

inzetten van 50, 100 en 200 frank ; dat de 

drank-, dans- en cinemazalen altijd proppens- 

vol zitten, in een woord dat de mijnwerkers 

tot hun plezier veel meer geld verteeren als 

de meeste burgers. De onvoldoende bevrediging 

der normale inenschelijke behoeften kwam dus 

in de laatste werkstaking geenszins tot spraak.

... Als men tot verdediging van een handel

wijze het “ heil van ’t volk » inroept, moet 

men voor een « daad van durf » staan, welnu 

in ’t besproken geval is het een « daad van 

zwakheid » geweest. Er was veel moed noodig 

om aan de onredelijk eischen der mijnwerkers 

te weerstaan als om er aan toe te geven. En 

wie ziet niet dat die toegevingen noodzake

lijkerwijze door veel andere moeten gevolgd 

worden die ons zoover Zullen leiden dat geen 

tegenstand meer mogelijk wordt maar de ont

binding der maatschappij in zich dragen. Het 

probleem dient ernstig onderzocht, ’t Is gemak

kelijk, maar niet voldoende, van dag tot dag 

te leven en de onmiddelijke moeilijkheden uit 

den weg te ruimen zonder rekening te houden 
\ gr<">tere die er volgen en rechtstreeks'

uitj ftet wegruimen der tegenwoordige spruiten. 

Gisteren reeds verklaarden heel naief de werk

stakers van -de spaarkas : « Bah ! er zal toch 

een ministerieele arbitrage komen en we zullen 

er altijd iets bij winnen ». ’t Is zoo ; de werk

staking is ’n soort sport geworden waar er 

niets te verliezen, maar altijds iets te winnen 

valt ; dat sport zal van langs om meer beoefend 

worden en in die voorwaarden is de « Salus 

populi, suprema lex » niet meer de toegeving van 

onredelijke eischen maar een beslist optreden, 

al gaat het dan ook gepaard met veel lijden 

en wee, met groote onlusten zelf... »

Wat zou er gebeuren moesten wij dat eens 

geschreven hebben ? B. I.

Zou het waar zijn 9

Het gerucht loopt dat een nieuw ministerie 

zal gevormd worden onder de benaming : 

“ Ministerie der verwoeste streken », en bestaande 

uit de leden en beamten van het Ministerie van 

economische zaken en van het Albertfonds die 

tegenwoordig reeds rtfet deze diensten gelast 
zijn.

.De zetelplaats, van het nieuw ministerie, zou 

van Brussel naar Yper of Dixmude overgebracht 

worden en de beambten zouden verplicht zijn 

in gelijke spelonken, schuilhoeken en sluip- 

holen te huis vesten gelijk zij aldaar voor 

de terugkeerende uitwijkelingen zoo goed 

bereiden kunnen. Ze zouden er dan ook genieten 

van dezelfde voordeelen... en nadeelen dierzelfde 

lieden, zoolang onze verwoeste streken niet 

weerom geheel hersteld en in orde gebracht zijn.

God gave mochte het waar zijn !...

Dan, en dan alleen zal er een licht en hoop- 

straal in de kille nacht der frontstreek vallen.

Want zoolange al die heeren van Commissies 

en deputaties, van fondsen en andere organisatie, 

in hunne goed verwarmde bureaux, niets anders 

moeten doen als dagelijks eenige woorden 

schrijven in dikverbondene registers, en fcenige 

reken trekken op overgroot papier, zoolange 

zal er voor de arme uitwijkelingen niets tot 

stand komen dat waarlijk deugd en blijft.

Ter plaatse moet ge zijn, heeren ! Ter plaatse 

moet gewerkt worden! Anders heeren van Brussel, 

blijft waar ge zijt, beken vlakaf uwe onbe

kwaamheid en geeft het op !... of ten minste 

geeft uwe zaken in betere handen !

Fr .

i C IN E M A  L U X E
-  -é * 2 jafruari 

zal men een unzonoer schoon programma 
ie zien krijgen.

Donderdag 15 Januari, verandering van 
programma in Dag en Avondvertooning.

Zie verder in ons nummer de volledige 
beschrijving.

Hoe men wetten maakt

Aan eene lange tafel, met groen tapijt bedekt, 

voor een onbeschreven blad papier, zaten negen 

hooggeborene en diepgestudeerde ministers.

Ze zaten daar om eene nieuwe wet te maken 

op het verbruik van den alcohol.

— Mijne heeren, sprak de voorzitter, wij zijn 

hier gekomen om het alcoholvraagstuk op te 

lossen in Belgie.

Mijne heeren, de alcohol wordt vooral ge

dronken in de herbergen...

— Dus, onderbrak minister B... laat ons de 
herbergen afschaffen !

— Wat, sprong minister C... recht, en mijne 

kapitalen in de café’s en restaurant’s der groote 
steden, en mijne actiën in onze groote bier

brouwerijen ?... en hij sloeg op tafel, en liet 

zijn lippen hangen.

Mijne heeren, hernam de voorzitter, in de 

herbergen wordt meest alcohol verbruikt...

— Welnu, riep minister D... laat ons dan 

den alcohol afschaffen!

— Dat nooit, kraaide minister E... wat zou 

er immers geworden van mijne geneverstoke- 

rijen en van mijne pinardfabrieken ?... en hij 
sloeg op tafel, en liet ook' zijne lippen.hangen.

Indrukwekkende stilte volgde.

— Mijne heeren, hernam weerom de voorzitter, 
gezien de alcohol vooral in de herbergen ge

dronken wordt en daarom in de herbergen meest 

alcohol verbruikt is... welnu laat ons ten minste 

den alcohol in de herbergen afschaffen...

Stilte heerschte.

— Niemand van ons, ging hij voort, is toch 

zeker herbergier ?... En gij minister-brouwer 

kunt niet klagen dat er aldus wellicht meer 

bier zal gedronken worden, en gij toch ook 

niet minister-geneverstoker kunt niet klagen 

wanneer gij uwen genever slechter moogt maken 

en duurder verkoopen buiten de herberg en dat 

in plaats van in de herberg het verbruik ten 

huize tiendubbel zal zijn !

Minister C... en minister E... trokken hierop 

hunne lippe in... en oveiand door zoovele wel

sprekendheid kwam een zaligen lach om hunnen 

mond spelen.

En negen blinkende schedels bogen over de 

tafel, negen ganzepennen dopten in den inkipot 

en negen maal wordt op het wit papier neer

geschreven :

Wet op den Alcohol

A r t . 1. — Het alcoholverbruik zal in de her
bergen verboden worden ! Civis.

B a n d ie te r i j  op een T r e in
De soldaat Forge was in verlof gekomen naar 

zijnen thuis te Cachtem. Vrijdag namiddag rond 

4 1 2  ure, vertrok hij uit Rousselare om zijn 

regiment te Brugge te vervoegen. Onderweg 

kwamen twee kerels in zijn kompartement.

Op nagenoeg 500 meters van de statie van 

Zedelghem (6 kilom. van Brugge) wierpen de 

twee kerels zich op den soldaat.

Terwijl de eene hem bij de keel vatte, zocht 

de andere al zjjne zakken en maakte zich meester 

van zijne portefeuille, die eene zekere som 

bevatte ; dan overlaadden zij den jongeling met 

slagen, openden daarna de deur, en wierpen 

den ongelukkige op. de sporen.

Eenigen tijd nadien werd de jongeling ge

vonden door eenen ijzerenwegwerkman die langs 

daar passeerde.

De eerste zorgen werden hem verstrekt en 

men bestatigde dat Forge talrijke verwondingen 

en inwendtge kneuzingen bekomen had.

Het parket van Brugge, onmiddelijk verwit

tigd, begon spoedig een streng onderzoek naar 

de twee bandieten, van wien men de persoons

beschrijving heeft.

Alle soorten van WIJNEN zijn voortdurend te bekomen bij LEON VERDUYN, Iseghem.



ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
Vervolg van Dinsdag 3 Oest 1915.

Gedurende den ganschen namiddag lag Föhr 

door het venster te zien, cigaretten roukende. 

Doch ongetwijfeld ook was hij bezig met het 

plan te smeden dat hij ging in werk stellen 

zoodra de gelegenheid zich voordeed.

In den avond was de bewaker naar boven 

gegaan om te zien of alles in regel was, en 

hij had hoegenaamd niets bijzonders bemerkt.

Doch wanneer hij korts na negen ure zijnen 

gevangene opnieuw bezoeken ging, was de 

vogel gaan vliegen. Joseph zat in den toren 

niet meer.

Onmiddelijk werd gansch de kommandantur 

onderzocht, maar men vond niemand. Men 

kon alleenlijk hestatigen dat hij langs,den
achterkant y~ n- • «-,A u&w»

Seffens w e #  K  ,
Landstormers van klle kanten kwamen toe-

geloopen en onmiddelijk werden alie mogelijke 

maatregelen genomen opdat de vluchteling 

niet ver had kunnen loopen.

Geheel de ronde van den blok huizen tus

schen de Nieuwstraat en de Marktstraat gele

gen, werd door soldaten bezet. In de Rousse

larestraat, en de Marktstraat, op de Groote 

Markt, in de Zottinestraat en in de Nieuw

straat, stonden menigvuldige wachten.

Men bestatigde algauw dat Joseph Föhr 

zich van de daken had laten afglijden en dat 

hij van den eenen hof in den anderen was 

geklommen om zich ergens te verduiken. Op 

het kiekenkot van den Café Royal was hij 

geklauterd en daar had hij nog eenen tegenslag’ 

ontmoet, hij was ër doorgevallen.

Den ganschen nacht door werd alles onder

zocht en doorsnuisterd, maar men vond den 

vluchteling niet.

Intusschen was de dag aangebroken, de 

menschen verlieten hunne huizen, stonden 

verstomd bij het zien van alle die wachten 

die den binnen der stad letterlijk bezet hielden. 

Maar toen men vernam wat er. eigentlijk 

was gebeurd, schoot onze bevolking in den 

hwrtelijksten schaterlach.
En de opzoekingen duurden en duurden 

maar altijd voort

Er kwam nieuws M. J. Grillet liet aan de 

duitschers weten dat een ladder, die hem niet 

toebehoorde, op zijnen koer stond

Langs dien kant werden nu de opzoekingen 

met allen ijver vourtgezet.
Men deed eene nieuwe vondst. De vest van 

den zoon Grillet, die in het magazijn hing, 

was weg en eene soldaten vest werd gevonden, 

’t Was duidelijk de vest van Joseph Föhr.

Men moest op het spoor zijn, op een goed 

spoor.
Rund 11 1/2 ure in den voormiddag, kroop 

een gendarm door een gevelvenster eene 

afhankelijkheid binnen van den beenhouwer 

Vanderelst. Op eenen kleinen donkeren zolder 

waar hooi; strooi, afval, en oude bucht lagen, 

begon hij te zoeken.
Onmiddelijk zag hij uit eenen hoop strooi, 

een been uitsteken. De vluchteling was ontdekt.

De gendarm loste een schot in de lucht 

om zijne makkors te verwittigen en hunne 

hulp in te roepen. Doch Föhr sprong rechte, 

hefte beide handen omhoog en gaf zich over.

Hij werd naar beneden gebracht, en om

ringd van een vijftigtal soldaten, en gevolgd 

door honderden én honderden burgers, werd 

hij naar de kommandantur geleid. Aan den 

hoek der Nieuwstraat stond de heer von Haniel 

die bevel gaf den soldaat in de Nijverheids

school oj) te sluiten.
’t Is overbodig hier bij te voegen dat gedu

rende den ganschen dag van niets anders 

gesproken wordt dan van deze gebeurtenis.

Gelast met het onderzoek der feiten die het 

« zakskes » maken hadden veroorzaakt, was 

de Heer Politie-Commissaris, vergezeld door 

den agent Vanneste; de herberg binnen gegaan 

van Amand Vanbeylen, Nederweg.

Daar in huis zijnde had hij bemerkt dat de 

“ Wet over de Dronkenschap » niet was aan

geplakt en hij had daarover bemerkingen 

gemaakt.
Groot is de verwondering van den Heer 

Commissaris wanneer hij heden naar de Com- 
mandantur wordt geroepen en daar verneemt 

wat hem wordt ten laste gelegd.

Vrouw Vanbeylen had aanklacht gedaan 

dat zij door den Heer Commissaris bedreigd 

was later groote straffen in te loopen, indien 

zij nog langer durfde “ zakskes » maken.

Indien deze klacht gegrond is, zegt men 

aan den Heer Commissaris, zult gij tot gevang 

veroordeeld worden en naar Duitschland over

gevoerd
De Heer Commissaris loochent stellig de 

feiten hem ten laste gelegd. De agent Van- 

neste wordt, geroepen, die onder eed verklaart 

dat men hier met leugen en laster voor den 

dag komt.

(verboden nadruk) —  39c vervolg

De Heer Commissaris wordt vrij gelaten.

Woensdag 4  Oest 1915.

De vierde Oest zal voor eeuwig onder het 

Belgische volk een geschiedkundige dag blij vea.

Den 4 Oest 1914, ’t is dus heden een jaar 

geleden, vergaderden te Brussel de Senaat 

en Kamerleden. Koning Albert verscheen in 

hun midden, en onder meer sprak hij des 

volgende woorden uit: «A an  ons land is de 

oorlog verklaard Op het oogenblik dat ik u 

spreek zijn de vijandelijke legers op Bel
gischen bodem! »

—o—

Den 4 Oest van verleden jaar werd het eerste < 
Belgische bloed vergoten voor de verdediging ^

, van het Vaderland

- — o—
Hèuw iieelt'*v'mit-i lil (‘‘ iïT ll, Bv >

niüskerk eene Solemnele mis plaats tot lavenis 

der zielen van de gesneuvelde soldaten 

Na het eerste der mis speelt het orgel de 

Brabanconne, de Marseillaisef de Vlaamsehe 

Leeuw, naar Wijd en Zijd en het Nationaal 

lied van Engeland.
—o—

’s Namiddags kwart voor 5 ure, wordt 

Joseph Föhr uit de Nijverheidsschool gehaald 

en naar de kommandantur gebracht. Hij stapt 

tusschen twee soldaten, de eene gaat voor 
hem. de andere komt achter hem. Eene halve 

uur later wordt hij op dezelfde wijze naar 

zijn gevang terug geleid.

Camiel Vanhaverbeke had in Thielt eene 

goede vangst gedaan, en met vreugdig hert 

komt hij naar Iseghem, met kar en peerd, 

terug. Een klomp van nog al een schoon 

getal kilos boter brengt hij mede. Reeds 

meent hij in d’ have te zijn, want hij is op 
het grondgebied van Iseghem. Geheel onver

wachts wordt hij dooreen wacht aangesproken, 

die vraagt wat er op de kar ligt. — “ Peer- 

deneten » wordt voor antwoord gegeven.

De wacht is daar niet mede voldaan, en 

hij drijft de nieuwsgierigheid zoo ver eenen 

oogslag op dat peerdeneten te werpen.

’t Gevolg is dat men de boter naar.de 

Nijverheidsschool mag voeren.

Donderdag 5 Oest 1915.

In ’t algemeen worden nog geene pasporten 

gegeven. Doch de enkele personen, die hoog

dringende redens kunnen doen geiden, en y  

in gelukken een pasport te bekomen, staat 

eene verrassing te wachten. Sedert verleden 

week donderdag, moet men geene 25 centiemen 

meer betalen, ’t Is gratis voor nieten.

Maar van heden te beginnen om een pas

port in handen te kunnen krijgen, moet men 

in de kommandantur een bewijs afleggen, 

door den Ontvanger der Rechtstreeksche 

belastingen onderteekent, waarbij men de 

zekerheid geeft dat men ten volle zijne belas

tingen voor het loopende jaar heeft betaald.

Andere jaren betaalt men de helft zijner 

belastingen op het einde der eerste zes maan

den, en de andere helft op het einde van ’t jaar.

En in zulke droevige tijden waarop de 

kleine burgerij zoo diep is beproefd, wordt 

zulk een dwangmiddel gebruikt!

Het volk knarsetandt en kropt van woede.

— o—

Inlichtingen voor het bekomen van een 

paspoort.
1) Naam en voornaam van den aanvrager 

en juist adres (straat en nummer).

2) Naam en voornaam van den persoon 

ingeschreven op dit adres in de rol der 

belastingen van 1915.
3) Heeft deze laatste persoon zijne belastin

gen van 1915 ten volle betaald ?
Iseghem, den 1915.

De Ontvanger belastingen,

I) Heeft de persoon vermeld onder nummer

2 zijne abonnementtaks van 1914 betaald ?

Iseghem, den 1!)15.

De Stadsontvanger. -«y. 
> —o—

Heden doen de politieagenten de ronde van 

stad om op te nemen hoeveel suikerijboonen 

alhier nog te vinden zijn.

—o—

Gansch het personeel der statie is veran

derd De bedienden, die sedert lengen tijd 

hier dienst deden, zijn vervangen door andere. 

De nieuwe toegekomene zijn in geen militaire 

kleeding. zij dragen gelijkvormige donker 

blauwe burgerskleederen.
—o—

Warschauw is gevallen ! Dat hangt uit aan 

de kommandantur. Dit nieuws verwekt hier 

zooveel geestdrift niet als in Rousselare, waar 

de klokken zege luiden.
— O —

Vrouw Gheysens Vandewalle uit den « Hand

boog „ te Lendelede, komt vroeg in den morgen 

naar Iseghem, om in de mis tegenwoordig 

te zijn die ter intentie van hare overledene

ouders in de St Hiloniuskerk gaat gezongen 

worden.
Onderwege wordt zij door eenen onderoffi

cier ontmoet die geruimen tijd in hare woning 

geinkwartierd was, en die nu nog in Lende

lede verblijft.
— « Gij gaat wandelen, Marie ? vraagt hij.

En vrouw Gheysens zegt waar zij naartoe 

gaat.
Bij hare terugkomst verneemt Marie, dat 

haar man 20 mark betaald heeft, omdat zij 

zonder pasport naar Iseghem was gegaan.

—o—

Uitgeplakt aan het Stadhuis:

AAN DE BEVOLKING '

Belangrijk. Bericn t
8 ' lire.

's avonds (Duitsche tijd) de deuren en de ven
sters der ' woningen moeten gesloten zijn.

De overtreders zullen gestraft worden.
Iseghem, 3 Oest 1915.

—o— '

De duitsche klaroen, die kwart voor 7 ure, 

de menschen verwittigd dat zij naar huis 

moeten gaan, slaat dezen avond een heel 

nieuw vooizeken aan.

—o—

Heden, word volgende briefken uitgedeeld :

Aan de schoenmakers van
Iseghem en omliggende.

In « Vooruit » verscheen den 2 dezer een 
artikel waarin ik betrokken ben. Deze artikel 
legt mij ten laste, achterhouding te hebben 

gepleegd op den loon van den werkman. Ik zou 
kunnen gebruik maken van mijn recht op ant
woord in vooruit, doch Vooruit en zijn aanhang 

zijn mij geen antwoord weerd.
Het zij mij nochtans toegelaten aan de wel

denkende werklieden te doen opmerken, dat de 
briefwisselaar van « Vooruit » verzwijgt of ik 
met mijne gasten op voorhand overeen gekomen 

ben nopens den arbeidsloon. In tegenstelling met 
de bewering, dat de bedoelde werkman dacht 
3 fr. per paar te zullen ontvangen, verklaar ik 

dat de werkman zulks niet gedacht heeft, aan
gezien hij den prijs op voorhand gekend en 
aanveerd heeft. Ik houd er aan daar nog bij te 
voegen, dat de betaalde prijs eerlijk berekend 
werd.

Verders weten mijne werklieden heel goed 
dat ik getracht heb, hen door mijn werk een 
weinig geldwinning te bezorgen, om hun lot, 
reeds hard genoeg, naar mogelijkheid wat te 
verzachten. Indien ik wilde uit eigenbelang 
handelen, ik kon meer geld winnen met mijn 
leder te laten liggen, dan met werken.

Wil Vooruit of zijn treffelijke briefwisselaar 
mij met den modder van laster bevuilen, dat zij 
gedenken dat er daartoe geen moed, maar 
enkel laagheid noodig is.

CYRIEL ST.VES.

Iseghem, den 5 Augusti 1915.

Vrijdag 6  Oest 1915.

De gezusters Blondeel, in de St Pieterstraat 

wonende waren gisteren avond gedurende 

eenige tijd aan een openstaande venster van 

hunnen boven blijven staan, ’t Was warm, 

en daar zij van geenen koer achter hunne 

woning beschikken, vonden zij liet zoo gezond 

de versche lucht in te ademen.

Dezen morgen werden zij beiden door eenen 

soldaat vriendelijk verzocht zich zonder uit

stel naar de kommandantur te begeven.

Daar worden zij zeer goed onthaald. Maar 

zij vernemen dat de gi.ede lucht die ze gis

teren avond met volle teugen inademden aan 

elk 5 mark kost.
—o—

Vrouw Josson-Debal, op den hoek der kerk

straat wonende had nog nooit bij klaren dage 

de Rousselarestraat zonder volk gezien. Dat 

zonderling schouwspel maakte bovenmate hare 

aandacht gaande, en gedurende eenige minu

ten, uit een openstaande vensfcér dey> stage, 

liet zij hare blikken op de doodsclre-'itrate 

zweven. - f
Een soldaat stapte voorbij, trok een boekske 

uit den zak, en schreef er eenige woorden op.

Dezen morgen, wanneer vrouw Josson in 

de kommandantur komt waar zij ontboden 

werd, wordt zij aanstonds gewaar wat de 

soldaat gisteren avond geschreven had.

Zij krijgt 5 mark voor door haar venster te 

kijken.
—o—

Hangt aan het stadhuis te lezen:

De landenaren hebben de toelating op hunne 

velden te arbeiden tot!) ure ’s avonds (duitsche 

tijd).

Alle verkeer binnen de stad en binnen de 

Estaminets moet ophouden om 8 ure ’s avonds 

(duitsche tijd).

6 Oogst 1915.

(Wordt voortgezet.)

Gevaar ten en Avonturen
Een en twintigste Vervols — Verboden Nadruk

Le M i r o i r
De deur vliegt open en eene gansche reeks 

brutaliteiten komen mij naar het lioufd.

Ik gebaar niets te hooren en werp de deur 

toe. Daarmede was alles gedaan en ’k stelde 

alles in het werk om mijne soep uit te eten.

Verders verging de dag in alle eenzaamheid 

en ’k legde mij te slapen met de hoop ’s ander

daags een nieuwen dag te hebben misschien 

wel beter dan heden.

Reeds is het 7 ure. De bel had reeds geklon

ken toen ik ontwaakte, ’k Had mij ditmaal 

overslapen en reeds vlogen de deuren open 

en ’k wilde mij verzekeren of de waker reeds 

aan mijne deur geweest was.

Hier was het kleine ruitje van de deur 

zóó vaêt aangeroest dat het mij gansch onnio- 

gelyk w a ^ j p

Er- stóm,’ mij..dus''1 niets anders te doen d an

Eindelijk ! Daar wordt de s r - : v , 'i sleutel

gat gewrongen en de deur vliegt open.

’k Verzucht eens diep .. De ketel moet aan 

de deur gezet worden. Ik was dat werk nog 

niet gewuon en kende het reglement van 

dezen vleugel niet, alle wakefts gingen op 

hunne manier te werk.

Nauwelijks staats alles op zijne plaats daar 

schreewt de bewaker als èen uitzinnige . 

« Deur toe 1 »

Was het op mij! ’k Verstond er niets van 

en ’k stak even het hoofd buiten om.te zien 

wat andere gevangenen deden. Maar ’k hoorde 

seffens dat dit onmensch het op mij gemunt 

had want hij slaakt een tweede gehuil.

c< Binnen en deur toe! » Klinkt het bevel, 

de reeks scheldwoorden die ik daar naar het 

hoofd kreeg was te lang om te onthouden. 

Gelukkig dat ik nog koffie en brood ontving. 

Ditmaal heb ik ook geene moeite om alles 

in eens op te eten.

De wandeling liep goed van stapel ge

schreeuw en getier werd er hier meer dan 

in den eersten vleugel dit maakte bij mij 

geen indruk.

Wilde ik mijne 20 minuten buiten blijven, 

dan stond mij hier anders niet to doen dan 

in volledige stilte rond te wandelen zonder 

éénmaal stil te staan.

Nu en dan kwam een onderofficier aan het 

venster staan. W at dit te beduiden had daaruit 

kon ik niet wijs worden.

De tijd was verloopen en we werden één' 

voor één op eerbiedigen afstand terug naar 

onze cel gezonden, ’k Was niet weinig blijde 

dat het weldra 1 1  1/2  ure was na heen en 

weer gewandeld te hebben gedurende den 

gansche voormiddag.

Rond 1 ure legde ik mij zooals gewoonte 

een weinig te rusten.

Waarschijnlijk moet het omkeeren van het 

bed mij verraden hebben want nauwelijks 

had ik mij neergelegd daar gaat de deur 

open en de bewaker verschijnt in eene onge

hoorde woede zijn armen zwieren en zwaaien, 

zijn aangezicht wordt purperkleurig bij het 

uitschreeuwen van een hoop vloeken.

Kent gij het reglement nog niet — daar 

hangt het — verboden te slapen binst den dag. 

Het blijft echter daarbij en ’k antwoord hem 

heel bedaard. Dat wist ik niet. Daarop trekt 

hij jich terug. Ik kan mij niet weerhouden 

te lachen want ’k kon maar niet begrijpen 

hoe een mensch zich kan opjagen en kwaad 
maken tot plezier van een andere.

’t Was toch maar om de heeren onderoffi 

eieren en geheimen te dienen dat dien onnoo- 

zelen man zich kwaad bloed miek. Echte 

komedie! Een rare manier om zijn land te 
dienen, voor waar!

Nu ’k getroost mij het overige van den dag 

door te brengen in allerhande gedachten maar 

’k w a s  weer blijde dat den dag over was.

Mijne cigaretten waren uitgerookt en hoe 

zou ik andere bekomen. Geld had ik niet 

meer en hier kende ik niemand. Wanneer 

zou ik weer mijne zenuwen kunnen stillen. 

Niets te vinden, geen middel of manier om 

aan wat tabak te geraken, Dit was mij, als 

hartstochtelijke rooker, de zwaarste straf.

’s Anderdaags is ’t Zondag!

’t Is nog donker als ik de oogen open, en 

’k lig reeds een ganschen tijd wakker als 

wanneer ik het vijf ure hoor slaan op eene 

der kerken uit de slad. ’k Heb dus nog twee 

uren te rusten maar dat spel betrouw ik 

vandaag niet, want alhoewel ik aan dat 

geroep en getier gewoon word toch houd ik 
er verder niet veel aan.

Rond acht ure hoor ik muziek en weldra 

versta ik dat het de mis is die gaat beginnen.

’t Is waarlijk aangenaam dat muziek en 

gezang te mogen aanhooren van uit die een

zame cel, Er wordt ook gepredikt maar 

alhoewel ik alles in ’t werk stel om er iets 

van te verstaan is het mij onmogelijk een 

woord klaar te hooren.

(Wordt voortgezet.)



N U T  EN V E R M A A K
Eene familie die tellen kan. De dagbladen 

van Colombië melden dat op liet gehucht van 

Caffas-Gordas aangekomen is: Justinianus-Lucas 

Jaramillo, vergezeld van 317 personen, die zijne 

familie uitmaken.

M. Jaramillo is vier-en-negentig jaar oud. 

Hij trouwde driemaal in zijn leven.

Zijne familie, alleen deze gerekend die nog 

in leven is, en die hem op zijne reis vergezelt, 

bestaat uit 16 dochters, waarvan 6 weduwen,

9 gehuwd en 1 ongehuwd zijn; 23 zonen, 

waarvan 4 weduwnaar, 13 gehuwd en 6 on

gehuwd zijn ; 34 klein-dochters, waarvan 3 we

duwen, 22 gehuwden en 9 ongehuwden; 47 

klein-zonen, waarvan 4 weduwnaars, 26 getrouwd 

en 17 ongehuwd; 45 achterklein-dochters, 

waarvan 12 gehuwd; 45 achterklein-zonen en

3 achter-achter-kleinzonen.

M. Jaramillo is oneindig rijk, wat hem toelaat 

met zijne talrijke familie rond te reizen.
—°o—

Frankeering van naamkaartjes en prent

kaarten. Ter gelegenheid van Nieuwjaar, 

vestigd het Postbestuur de aandacht van het 

publiek op de frankeeringsvoorwaarden voor 

naamkaartjes en prentkaarten in het binnen- 

landsch verkeer.

Gedrukte naamkaartjes zonder eenige geschre

ven melding : onder band : 2 centiemen ; onder 

open omslag: 5 centiemen, Gedrukte naam

kaartjes met een beleefdheidsformule in ten 

hoogste 5 woorden : onder band of onder open 

omslag': 5 centiemen Gedrukte naamkaartjes 

met meer dan vijf woorden geschrift: onder 

band of onder open omslag: 10  centiemen.

Prentkaarten waarop, buiten het adres van de 

bestemmeling, geen ander geschreven aandui

dingen voorkomen dan de naam en het adres 

van den afzender, de datum en de plaats der 

verzending : 2 centiemen. Prentkaarten dragende 

andere geschreven aanduidingen : 10  centiemen. 
—o—

In de verwoeste streken. In West-Vlaan- 

deren zijn er nog vier en twintig gemeenten 

zonder pastoor; het zijn de volgende : Becelare, 

Bixschoote, Brielen, Caeskerke, Jonckershove, 

Lombartzyde, Mannekensvere, Nieuwpoort-Baden 

Oostkerke (Dixmude), Meessen, Schoore, St- 

Jacobscapelle, St-Jan bij Yper, St-Jooris bij 

Nieuwpoort, St-Pieterscapelle, St-Juliaan (Lange- 

marek), Ploegsteert, Öudecapelle, Stuyvekens- 

kerke, Vormezeele, Wulverghem, Zillebeke, 

Zandvoorde, Zuydschote.

Dit zijn allen gemeenten die geheel of groote
lijks binst den oorlog vernield werden. Nochtans 

komen gedurig meer en meer inwoners terug. 

Eigen haard is goud waard.! zegt een Vlaamsch 

spreekwoord, en al gelijkt dat laatste veeleer

op dit oogenblik en voor die gewesten eene

spotternij, toch ziet men dat de bewoners dier 

ongelukkige oorden, zich toch nog liever in 

hunne verwoeste dorpen terug neerzetten dan

op den vreemde te blijven wonen, waar wij,

zoo zeggen zij allen, het niet kunnen gewoon 

worden.
—o—

Koninklijk Nieuwjaarsgeschenk. — M.

Mahieu, volksvertegenwoordiger en burgemeester 

van Roeselare, is door den sekretaris des konings 

bericht geworden dat Zijne Majesteit eene som 

van 70.000 fr. te zijner beschikking stelt om, 

voor het einde van den winter, in kleedingstukken, 

meubelen, gereedschappen en eetwaren, aan de 

noodlijdende families der stad • uitgedeeld te 

worden.
— o —

Eene bruiloft bestolen. Een rijke nijveraar 

van Berlijn had, ter gelegenheid van het huwelijk 

zijner dochter met een officier, een uitstapje 

ingericht naar Wannsee, in den omtrek van 

Berlijn. Middelerwijl drongen er dieven in zijn 

huis, te Berlijn, en maakten er buit: 700.000 

mark, voor 600,000 mark juweelen, de uitzet 

der bruid ter waarde van 80,000 mark, en talrijke 

voorwerpen van groote waarde. Wanneer de 

bruiloftgasten terug te Berlijn kwamen, vonden 

zij heel het huis geplunderd.
—o—

Koninklijke Gift. Koning Albert heeft eene 

gift gedaan van 305.000 frank aan de steden 

en gemeenten der verwoeste streken. Deze som 

za! in voedings- of kleederwaren verdeeld worden 

aan de meest noodlijdende huisgezinnen, door 

de zorgen der geméenteoverheden en met de 

medewerking der geestelijkheid en der komi

teiten.

Voor w eggevoerden  opgeëischten  
en b u rg e r l i jk e  gevangenen

In het Staatsblad van Zaterdag 20 December, 

is volgend koninklijk besluit verschenen :

Gelet op de noodwendigheid de gepaste in

lichtingen te verzamelen om den Belgen ter 

hulp te komen, die door den vijand weggevoerd, 

opgeeischt of gevangen gezet zijn geweest 

wegens redenen vaderlandslievenden aard, met 

inzonderheid bij te dragen tot het herstel 

hunner haardsteden.

Op de voordracht van onzen Minister van 

Staatshuishoudkundige Zaken,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel 1 . Er worden een hoofdcommissie en 
negen provincie-kommissien voor weggevoerden, 

opgeeischen en burgerlijke gevangenen ingesteld.

De hoofdkommissie wordt gevestigd te Brussel, 

de provincieskomissien in de hoofdplaatsen der 

negen provinciën.

Art. 2. De hoofdcoinmissie wordt voorgezeten 

door een magistraat gekozen door den Minister 

van Staathuishoudkundige zaken, onder de 

werkelijke of eere-voorzitters en dito raadsheeren 

van de Hoven van verbreking en van beroep. 

Zij bestaat uit hoogstens 24 leden, waarbij 

den ambtenaar van der. dienst voor oorlogs

schade, zonder zitting en stem, voor het waar

nemen van het ambt van sekretaris wordt toe

gevoegd. Minstens 12 leden van de hoofd

kommissie worden gekozen uit de voormalige 

weggevoerde, opgeeischte of gevangen burgers.

Art. 3. De provincie-kommissien worden voor- 

gezeten , door #den ^orzitter van de Rechtbank 

van eer^n  aarvleg van üe' Koof d plaat ■A d  er ' 

r y - n v w o e - ^  'm * -  "oe/JT r", 'a a n u c

gemachtigden magistraat De leden van tfe 
provinciè-kommis'sien worden, ten aantalle van 

1 2 , benoemd door den Minister van Staathuis

houdkundige Zaken, op voordracht van de 

hoofdkommissie. Minstens 6 leden van elke 

provincie-kommissie worden gekozen uit de 

voormalige weggevoerde, opgeeischte of gevan
gene burgers.

Art. 4. De hoofdkommissie en de provincie- 

kommissien zijn belast met het instellen van 

een onderzoek omtrent den toestand der Belgen, 

die tijdens den oorlog door den vijand weg

gevoerd, opgeeischt of gevangen gezet werden. 

De uitslagen van dit onderzoek zullen aan den 

Minister van Staathuishoudkundige Zaken wor

den overgemaakt. Het voorbereidend werk tot 

elk onderzoek zal worden verricht door de 

provincie-kommissien. Deze kommissiën zullen 

de lijst der weggevoerden, opgeeischten of 

burgerlijke gevangenen per gemeente opmaken, 

en den toestand van elkeen dezer onderzoeken 
en voornamelijk :

1. De middelen waarover het gezin beschikt;

2. De samenstellingen der gezinnen;

3. De verplichtingen welke wegen op deii 

gewezen weggevoerde, opgeeischte of burger

lijken gevangene, uit hoofde van zijn wegvoe

ring, opeisching of opsluiting, zooals huishuur, 

belastingen, en andere lasten, welke niet konden 

voldaan door het feit zijner afwezigheid ten 
huize.

Het onderzoek zal worden verricht met de 

medewerking der provincie- en gemeentebesturen.

Art. 5. De hoofdkommissie bepaalt de 
voorbereiding tot dit onderzoek te volgen 

regels en stelt de typen van formuliers vast, 

wejke te dien einde door de provincie-kommis
sien zullen wolden gebruikt.

Art. 6 . De hoofdkommissie is alleen bevoegd 

om den Minister van Staathuishoudkundige 

Zaken, naar de uitslagen van het onderzoek, 
voorstellen te doen.

Vergadering- te Iseghem
van het voorloopig Bestuur van den Midden

standsbond Iseghem-Emelghem-Cachtem. 
-- Op 30  December 1919 om 18 ure 
in het HOTEL ROYAL.

M. Seynaeve opent de vergadering om 18 u. 
en verwelkomt al de bijgetredenen voor de zaak 

van het stichten van een voorloopig pestuur van 

den Middenstandsbond : Iseghem-Emelghem- 
Cachtem.

M. Seynaeve deelt niede dat te Brussel ge

sticht is ten lokale, Place St Gery, 23, het 

Nationaal Verbond der Middenstanden bestaande 

uit vier raden De Landsraad; Het Bestuur ; 

De Wetgevende Raad ; De Drukpers.

De Landsraad is samengesteld uit afgevaar

digden des lands van alle Middenstanden of 
verdedigers van hunne belangen ;

Het Bestuur werkt bestendig en zal over 

zijne werkingen verslag geven aan den Lands
raad ;

De Wetgevende raad bespreekt alle wets
voorstellen door de Regeering of door kamer- 

groepen gedaan en zoekt de verbetering te doen 

aan die voorstellen of te wel maakt zelf wets

voorstellen welke door den Volksvertegenwoor

diger der Middenstanders te Brussel, zullen 

voorgelegd wordeu ter Kamer;

De Druipers houdt haar bezig met het 

stichten van nieuwsbladen om de Middenstands- 

belangen te verdedigen en alle ruchtbaarheid 

te geven over alles wat de Middenstanden kan 
voordeelig zijn.

M. Seynaeve zegt dat de Middenstandsbonden 

ingericht worden in iedere gemeente of in eenige 
gemeenten samen.

De vereeniging van de gemeenten van 

hetzelfde arrondissement vormt den Arrondis- 

sements-Middenstandsbond.

— De vereeniging van de Arrondissements- 

bonden van eene en zelfde provincie vormt den 

Provincie-Middenstandsbond.

— De vereeniging der Provinciebonden vormt 
het Nationaal Verbond der Middenstanden.

De leden der Middenstandsbonden zijn deze 

die werkelijk tot den handel of tot de nijver

heid behooren bij uitsluiting der groote kapita

listen welke altijd politieke voeren op onzen 

rug en de Middenstanden zoeken te verdeden 

en machteloos te maken ; alsook bij uitsluiting 

der werklieden. Het weze nogthans vastgesteld 

dat een werkman die meteen, winkelier, handelaar 

of herbergier is, ook lastenbetaler is en bijge

volg zijne plaats vindt in de Middenstanden.

Het doel der Middenstandsbonden is het 

bestaan verzekeren door alle sociale inrichtin

gen in hun midden en door de vertegenwoor

diging in alle openbare besturen zonder politieke 

kleur enkel en alleen om de belangen voor te 
staan.

Na uitleg eeniger sociale inrichtingen in de 

Middenstandsbonden de vergadering gaat over 

tot het vaststellen van het voorloopig bestuur.

Al de leden van het bestuur schreven in 

op. het Middenstandsblad De Vlegel voor 1 P00 
cn^reSeijen het zich tot plicht perso'vd'ife "  £ 

ie verrichten tot stichting, groei en bloei van 

den Middenstandsbond Iseghem-Emelghem- 

Cachtem.

De Vergadering wordt gesloten om 20 ure 

en de leden verlaten de zaal opgeruimd, over

tuigd van de noodzakelijkheid voor goed hand 

aan ’t werk te slaan en broederlijk en een

drachtig voort te werken gelijk in de eerste 
bijeenkomst.

F ransche  Financies
Parijs, 29 December: Het leeningsontwerp, 

dat vandaag ter Kamer werd ingediend zal ver

wezenlijkt worden in den vorm vai renten

5 O'o, aflosbaar op 60 jaar, door zes-maande- 

lijksche trekkingen. De aflossingsprijs al 150 fr. 

beloopen voor 5 fr. rente, zegge 150 O/o van 

nominaal kapitaal. De bons en obligities van 

Nationaal Verweer en de Schatkistbois zullen, 

evenals voor de andere leeningen gedurende 

den oorlog toegelaten worden ter afdoening van 

de inschrijvingen. De nieuwe ren4er zijn vrij 
van belastingen.

De bespreking werd onmiddelijk aaigevangen. 

De minister Klots heeft de redenen liteengezet, 

waarom moet verholpen aan de biitensporig- 

heden en den omloop van het pajieren geld, 

de heropbouw der verwoeste streken moet be

spoedigd en aan de gevolgen van den oorlog 

het hoofd moet geboden worden.

In de kommissie werd het ontwerp met 

algemeene stemmen, min die van Albert Thomas, 
aangenomen.

Aande belaetingsehuidigden die klachten 

in te dienen hebt nopens de achter- 

stellige belastingen van den oorlog, 

wanneer uwe huizen be/et waren met 

duitsehe soldaten of gij uit uwe huizen 

verbannen waart en gij in de onmoge

lijkheid verkeerdet uw bedrijf uit te 

oefenen en dus zonder winsten waart; 

gij allen dus die NU lastig gevallen 

zijt om uwe belastingen te betalen, 

schrijft voor de Rechtstreeksche Belas

tingen naar; den Heer Provincialen Be

stuurder der Rechtstreeksche Belastingen 
te Brussel.

Te Brugge voor West-Vlaanderen;
Te Gent voor Oost-Vlaanderen;
Te Antwerpen voor Antwerpen;
Te Hasselt voor Limburg;
Te Brussel voor Brabant; enz.

STADSNIEUWS^
Stelen. — Sedert eenigen tijd vernemen wij weerom 

herhaalde klachten over dieften ten allen kante. Zoo werd 
ook onder andere een deel der schoone ijzeren leuning 
van onze vaartkaai weg genomen en bij een voddenhan
delaar gansch aan stukken terug gevonden.

Waarlijk er zijn menschen die meenen dat al hetgene aan 
Staat of Stad toebehoort het hunne is, en dat zij daar
over maar gerust als over het hunne mogen beschikken.

Dat is thans eene ware maar erge kwaal geworden, die 
binsi den oorlog ontstaan reeds diepe wortels in ons volk 
gesc'ioten heeft. Stelen van den duitsch... zei men, en is 
geer. zonde ! Al wel, maar tegenwoordig de gemeenschap 
!' -*» ,^n <r. is toch zeker niet meer den duitsch bestelen ?...
En nochtans zoo denken vele lieden, naar het schijnt, 
maar ze dolen !

Het is meer dan tijd dat hier met stevige hand toege
grepen en daaraan een einde gemaakt wordt.

Burgemeester. — Volgens wij vernomen hebben, zijn, 
naar aanleiding van liet schrijven van den heer gouver
neur onzer provintie, de kandidaten voor het burgemeester
schap onzer stad, als volgt aangeduid :

1. M. Bral Francois, schepene en d.d. burgemeester;
2. M. Vandenbogaerde Emile, gemeenteraadslid ;

Cinemas. Men meldt ons het opkomen van twee
nieuwe Cinema’s in onze stad. Een in het Gildenhuis en 
een in... de Congregatie. Zouden ze dan malkaar de con
curentie aan doen ? Het schijnt van neen 1 De eene zou 
zijn voor het werkvolk, de andere voor de burgerij: waar
schijnlijk om den klassenstrijd te vermijden ? Beide cinemas 
zouden als Brasserie-Cinema ingericht worden, en de zalen 
daartoe gansch gedekoreerd volgens de laatste moderne 
vereischten.

Waarlijk ons Iseghem na den oorlog wordt stillekens 
aan een groote moderne stad 1

Iseghem — Zondag 18 Januari 1920, groote 
prijskamp op den BILLARD, 100  fr. prijzen. Deze 
grijpt plaats op twee Billards ter herberg De 
Postduif bij Rudolf Uyttenhove, en De Halve 
Maan bij Joseph Verhaeghe.

Iseghem — Zondag 25 Januari, om2 ure prijs
kamp op den BILJARD. Handicap, man tegen 
man, volgens sterkte, bij Ivo Claeys-Vergote, 
« In ’t Meilied », Groote Markt, Iseghem.

40 franken prijzen! 15-10-7-5-3 frank.

Iseghem — Zondag 1 Februari 1920, prijs
kamp op den BILLARD ter herberg Café Beige 
bij J. Quagebeur. Voorwaarden la4er.

Iseghem. — Zondag 8 Februari om 2 ure 

stipt. Groote Prijskamp op den BILLARD bij 

V. Clement-De Masure In den Gouden Leeuw, 
100 fr. prijzen. Inschrijving van heden af.

Iseghem — Zondag 25 Januari 1920, prijs-
- kamp op den VOGELPIK ter herberg de Warande 
bij Hemi Mestiaen, Krekelstraat. 15 fr. vooruit 
en het inleggeld erbij.

Ingelmunster - Zondag 11 Januar i  1920

Plechtige Inhaling der Gedecoreerde Vrijwilli
gers der Gemeente door de Kunstafdeeling der

• I  J* i ,Jo?h i"hr «  'h- .öL*V.,S£;;den»

Vorming van den stoet aan de Statie om 

10  ure. Plechtige ontvangst der Gedecoreerden 

bij P a lm e r HAVERBEKE, « In den Zwarten 
Leeuw» om 1 1  ure.

’s Namiddags om 3 1 [2 ure, Gezellig Uit
stapje, Fakkeltocht en tot slot Groot Spectacle 
bij Pa lm er.

- SPORT ~
— DUIVEN -

De verkoop der duiven, voortkomende van het hok van 
den heer burgemeester Commines van Leers-Nord (Belgie) 
in openbare verkooping te Roubaix heeft de som van
41.000 fr. opgebracht voor 82 duiven.

Eene jonge duif werd aangekocht voor 2250 fr. en een 
liethebber kocht voor 10.000 £̂r. duiven.

De verkoop van 77 duiven van den liefhebber Habicht, 
bracht 25.555 franken op. Nummer 12 werd verkocht 
voor 1275 fr. Nummer 24 voor 1110 fr. en nummer 26 
voor 1160 fr.

De verkoop van 87 duiven van den liefhebber M. Flandre 
bracht 12.770 franken op, en nummer 26 werd verkocht 
voor 1350 fr.

—o—
Goede belooning aan die kan terug bezorgen aan Odiel 

Ameye, Vijfwegenstraat, Emelghem, eene jonge duif met 
ring 83198-19-Beloe.

Toegekomen bij R. Mestdagh, Emelghem, eene duif 
met ring 44571-19-Belqe.

Goede belooning aan die kan terug bezorgen ten bureele 
van ’t blad, eenen geschelpten duiver met ring 39934-19 
of 39936 B e lo e .

T A A R T E B A K
ZONDAG 11 JA N U A R I

Ter herberg Hei Setteers bij RêMi VEREECKE, 
Krekelstraat.

Burgerstand van Iseghem
Geboorten:

Arthur Verbeke zv Michel en Helena Huysentruyt — Marie 
Noppe dv Hector en Victorine Schedin — Georges Deprez 
zv Gustaf en Maria Vanackere.

1920. — Godelieve Mistiaen dv Elisa — Maurice Mortier 
zvjulien en Rachel Godschalck — Gabrielle Vens dv Gustaf 
en Julia Rommel - Marcella Corteville dv Victor en Juliana 
Seynaeve — Julien Verbauwhede zv Sabbas en Renilde 
Hostyn — Roger Vanassche zv Amand en Octavie Vanhoutte

Albert Lecluvsse zv JuliusJen Helena Lybeer.

Overlijdens :

Maria Sabbe huish. 32 jaar echtg. Henri Perneel — Geor- 
gette Vanneste 7 m. dv Alidor en Adeline Masschelein — 
Irma Reynaert zb 34 j. dv Alois en Maria Verthez — Roger 
Vuylsteke 9 m. zv Odile„en Julia Seynaeve.

1920. — ; Leonie ïVandamme huisw. 67 jaar echtg. Henri 
Tack. — Philomena Lakiere huish. 61 j. echtg. Huysentruyt 
Bruno — Desiderius Declercq voerman 83 j. echtg. Rosalie 
Hurtecam.

Huwelijken :

Joseph Dewiele nachtwaker 26 j. met Palmyre Goethals 
naaister 22 j. beide alhier — Henri Monteyne metser 30 jaar 
met Maria Naert landb. 27 jaar beide alhier — Henri Feys 
schoenm. 36 jaar 'met Alida= Caenepeel bottinest. 35 j. beide 
alhier — RemiJPattyn wever 24 jaar met Madelena Vander- 
heeren borstelm. 26 j. beide alhier — Alois Maelfait landw. 
33 j. met Valentine Rommelidienstm. 26 j. beide alhier.

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

ZONDAG I I en MAANDAG 12 JANUARI
telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

AAN DEN RAND DER EEUWIGHEID
Drama in 3 deelen

ART1STENSMERT
Drama in 2 deelen

HAAR ZIELENHERDER
Drama in 2 deelen

KOMIEK

Donderdag 15 Januari
O M  2  en om 7  ure

PROGRAMMA :

De rozen welke de wind ontbladerd
Drama in 5 deelen

De kroniek Declercq
Misterie van den Expres Douvre 

De sluwe streken van den dief 

De geestige Dood
Drama in 4 deelen

Strob Boxeur, Komiek



UURTA FEL der TREINEN.
van 3  J a n u a r i  to t  3 0  A p r i l

Kortrijk-Brugge
KORTRIJK 4,50 6,32 7,12 9,25 12.18 15.00 18.06 19.25

Heule 4,57 6,39 7,20 9,33 12.26 15.08 18.14 19.33

Lendelede 5,07 6,49 7,30 9,43 12.36 15.18 18.24 19.43
Ingelmunster 5,13 6,55 7,38 9,51 12.44 15.26 18.32 19.51

ISEGHEM 5,22 7.04 7,45 9,58 12.51 15.33 18.39 19.57

Rumbeke 5.31 7,13 7,54 10,07 13.00 15.42 18.48 20.07

Rousselare 5,51 7,22 7,58 10,15 13.08 15.50 18.56 20.25

Beveren 5,56 7,26 10,20 13.13 15.55 19.01 20.30

Gits 6,02 7,32 10,26 13.19 16.01 19.07 20.36

Lichtervelde 6,18 7,49 10,35 13.28 16.09 19.16 20.46

Thourout 6,34 7,59 10,45 13.40 16.19 19.26

Zedelghem 6,47 8,12 10,58 13.53 16.32 19.39

Lophem 6.54 8,19 11,06 14.00 16.40 19.46

BRUGGE 7,04 8,29 11,16 14.10 16.50 19.56

Brugge- Kortrijk
BRUGGE 5.29 8.40 10.52 12.33 15.25 18.18

Lophem 5.40 8.51 11.04 12 44 15.36 18.29

Zedelghem 5.47 8.58 1 lel 1 12.51 15.43 18.36

Thourout 6.02 9.24 11.26 13.07 15.58 18.57

Lichtervelde 6.17 9.34 11.36 13.19 16.08 19.08 21.00

Gits 6.24 9.41 11.43 13.26 16.15 19.15 21.07

Bevrrf r , 9.47 KU2 16.21 1MJ ?*

Roesel<r??,f^
Rumbeke

!>■' .■7. E1 1  I
5.06 7.11

J/1 " 
10.00

TMm
12.03

' I P - M

13.49 16.34'
ISEGHEM 5.15 7.21 10.09 12.13 13.59 16.43 19.46 21.56

Ingelmunsrer 5.23 7.29 10.17 12.21 14.06 16.51 19.54 22.02

Lendelede 5.30 7.36 10.24 12.28 14.13 16.58 20.01
Heule 5.40 7,46 10.34 12.38 14.23 17.08 20.11

KORTRIJK 5.47 7.51 10.41 12.45 14.30 17.15 20.18 22,21

Kortrijk-Brussel
Kortrijk 6.02 8.04 10.57 12.51 18.35 21.00

Anseghem 6.36 13.25 19.13
Audenaerde 6.55 8.42 11.34 13.45 19.41 21.35
Sotteghem 7.34 9.12 12.03 14.28 21.05 22.08
Denderleeuw 8.23 9.40 12.34 15.12 22.03 22.39

Brussel 9.03 10.10 13.00 15.45 22.58 23.05

Brussel-Kortrijk
Brussel 5.10 7.09 11.29 17.05 18.15 18.40
Denderleeuw 6.10 7.35 12.00 17.35 18.43 19.42
Sotteghem f.10 8.08 13.00 18.06 19.12 21.10

Audenaerde 8.00 8.40 13.50 18.40 19.40 22.00

Anseghem 8.23 14.13 22.23

Kortrijk 8.58 9.10 14.48 19.15 20.18 22.58

Kortrijk-Gent
Kortrijk 6.00 10.47 14.58 20.57

Waereghem 6.31 11.18 15,29 21.28

Deynze 7.02 11.49 16.00 21.59

Gent 8.02 12.32 16.43 22.55

Gent-Kortrijk
Gent 3.58 8.42 12.55 18.28

Deynze 4.55 9.41 13.52 19.47

Waereghem 5.26 10.12 14.23 20.18

Kortrijk 5.57 10.43 14.54 20.49

Ingelmunster-Thielt
Ingelmunster 4/42 6.10 7.40 10.53 15.10 18.21 20.13

Meulebeke 4.54 6.22 7.52 11.06 15.22 18.34 20.27

Thielt 5.05 6.33 8.03 1'.17 15.33 18.45 20.38

Thielt-lngelmunster
Thielt 5.22 7.00 8.13 12.40 15.45 19.20 20.48

Meulebeke 5.34 7.12 8.25 12.52 15.57 19.32 21.00

Ingelmunster 5.45 7.23 8.36 13.03 16.08 19,43 21.11

Ingelmunster-Waereghem
Ingelmunster 8.44 13.23 16.16 21.13
Oostroosbeke 8.58 13.37 16.29 21.27

Wielsbeke 9.07 13.46 16.37 21.36

Vyve St Eloi 9.15 13.54 16.45 21.44

Waereghem 9.21 14.00 16.50 21.50

Waereghem-lngelmunster
Waereghem 4.00 10.14 14.28 17.44

Vive St Eloi 4.07 10.19 14.28 17.49

Wielsbeke 4.15 10.25 14.43 17.55

Oostroosebeke - 4.24 10.31 14.52 18.01

Ingelmunster 4.37 10.43 15.05 18.13

Thielt-Gent
Thielt 6.54 8.08 15.40 18.03 19.59

Deynze 7.29 8.30 16.10 18.25 20.31

Gent 8.12 8.58 16.55 18.50 21.18

Gent-Thielt
Gent 3.45 8.03 10.53 19.10 19.00

Deynze 4.42 8.29 11.58 19.34 19.54

Thielt 5.16 8.53 12.32 19.56 20.19

Rousselare
Yper

Yper
Rousselare

Rousselare
Beythem
Ledeghem
Meenen

Meenen
Ledeghem
Beythem
Rousselare

Rousselare-Yper
6.01 7.23 10.19 14.41 16.37
6.43 8.05 U.01 15.23 17.19

Yper-Rousselare
5.53 11.11 12.58 18.04 18.41
6.35 11.53 13.40 18.46 19.23

Rousselare-Meenen
5.42 8.12 10.22 13.46
5.56 8.26 10.36 14.00
6.06 8.36 10.46 14.10
6.17 8.47 10.57 14.21

Meenen-Rousselare
6.28 9.10 11 14 15.04
6.40 9.22 11.26 15.16
6.50 9.32 11.36 15.26
7.03 9.45 11.47 16.39

16.40
16.54
17.04
17.15

18.08
18,20
18.30
18.43

20.40
21.21

20.43
21.30

19.33
19.47
19.57
20.08

20.30
20.42
20.52
21.05

Kantoor van den Notaris Le Corbesier, 

te ISEGHEM.

JII

OPENBARE VERKOOPING VAN

EEN IN OPBOUW ZIJNDE WOONHUIS
te ISEGHEM, Mandelstraat.

De Notaris Le Corbesier te iseghem zal openbaar 

verkoopen :

Ken in opbouw zijnde Woonhuis en mfedegaande 

erve, samen groot 1 a. 90 cent. staanda en gtelegen 

te Iseghem, Mandelstraat; palende Noord en Oost 

Heer Jean Vandeputtê, Zuid Heer Charles Depover, 

West de Mandelstraat.

ZITDAGEN

TOESLAG op Dinsdag 13 Januari 1920 

Telkens om 2 ure namiddag ter herberg «S t Hilonius» 

te Iseghem bewoond door Heer Fr. Kerckliof.

1[2 °[o INSTELPREMIE 

III
OPENBARE VERKOOPING VAN

Een allerbest lloveke
en medegaande Werkmansbuis

te Iseghem, Katteboomstraat. 

samen groot 5 h. 52 a. 23 cent. verdeeld in 8 koopen

De koopers zullen in ’t gebruik komen dt r ge

bouwen van ’t liovéke* met den dag van den toeslag

der landen met het scheren en 'weeren van de vruchten 

en van ’t werkmansbuis met 1 Oktober 1920.

De koopers zullen mogen klaver zaaien in de 

tarwe en de haver.

Er zullen samengingen toegestaan worden 

■ *  1[2 °[o Instelpremie 

Zitdagen :

Instel op Donderdag 8 Januari 1920 ter herberg de 

Nieuwe St Pieter.

Toeslag,op Donderdag 22 Januari 1920 ter. herberg 

de Oude St | Pieter.

Beide te ^Iseghem telkens om 2 ure namiddag.

t i : l s : i  o o \  v  21
Wij hebben de eer de bevolking kenbaar 

te maken dat de Telefoon N 21 bij JULé S 
QUAGEBEUR, Koornmarkt, wederom als 
voor den oorlog, ten dienste gesteld wordt 
van hetjgoacht publiek.

MaisQN aiHÉRicaiiyü
x iS?  - Anver*

ALLERBESTE SIGAREN &  SIGARETTEN
O n moj el ij keji Concurrent ie

BIJHÜIS

Kinders GR YSP EER T
Kruisstraat 7, ISE G H E M

- G l\ O O T II A \ I) E L
in

M argarines - Melkdozeii
tefaamde merken - altijd versch

Zeep in brieften - Zzeppoeiers
eerste hoedanigheid

Jul. DALLE-HOLVOET
Dépot

Meenenstraat 16, ISE G H E M

— Bij aanvraag bestelling ten huize —

G R O O T E

STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ
Caltens-Neeffs, Dendermonde

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

— Trouwe en genadige bediening 

Saaboek op zicht bij aen Agent

L i l  AKI) VANDAELE
Rousselarestraat 2 4 6 ,  ISEGHEM  

H o r s l e l f a b r i e k  i n  F r a n k r i j k
vra a g t  w e rk l ie d e n  

GOED OP DE HOOGTE VAN -
— Machien-Rorstels —

Inlichtingen ten bureele van ’t Blad.

Huis van vertrouwen

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

St Amandstraat 8 . R0USSELAERE

Waarom wordt het huis G. Hoet-Anne, na 

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

en meer aanbevolen ?
1» Omdat het gezicht met een nieuw stelsel van gezicht- 

aanduider goed onderzocht wordt, die ons juist het 
nummer van het gezicht aanduidt, om met den eersten 
bril die men beproeft, zoo klaar te zien als op den 
ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht 
bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en 
alle verschillige modellen van Bril- en Plnce-nez- 
monturen uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, 
Engeland en Amerika, in goud, iilver, doublé, nickel 
en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieh 
zijn. Glazen, op recept der H.H. Oogmeesters voor
geschreven, 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-vues, barometers en Kunstoogen. Spe
cialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, 
baden en kernen, maximathermometers, liqueurs- sirop- 
melk- en axijde wegers, loupen voor wevers enz.

O e rm a in  H o e t -An n e  begee ft z ic h  o p  a a n v ra a g  p e rso o n lijk  

ten h u ize , en  heeft h o e g e n a a m d  m e t geene re iz ige rs 

com m e rc ie ë le  be tre k k ing e n .

Men lette goed op ons adres : Germain HOET-ANNE,
St Amandstraat 4, (tegen de Noordstraat) ROUSSELARE.

K 0S TE L00ZE  RAADPLEGING 
O v e r  A L L E  V e r z e k e r i n g e n

B ureel  : Iseghem, Kortrijkstraat 64.
N. B. — Op aanvraag gaat men ten huize.

N i e u w e  M o d e r n e  I n r i c h t i n g
voor het maken van Portretten 

Bromure, Bruin en Charbon papier

HERAFTREKKINGvanOUDE PORTRETTEN  
P o r t r e t t e n  op Doodbeeldekens

gemaakt in 24 uren 

V e rg ro o t inge n  op a l le  M ode l len
in ’t zwart, in ’t bruin Sepia en Pastel 

Bijzondere prijzen voor Huwelijksgroepen
m . n  riesens - Vande IValle

Roeselaerestraat 82 , ISE G H E M

Verzorgd werk — Spoedige bediening 

Ik begeef mij ook ten huize.

M en  zoekt Breimachien (courtcha iio t)  
M e n  wende zich t o t : J. de Pcerck, Rue au 
Mouiin Pagot 39 , Tourcoing (France).

‘MMÊ* ■' < i & m t i t e & m

* “ A LA RENAISSANCE
Hoek der Groote M ark t en Graanm arkt, HOUTRIJK

'M i-

w *

m

m
M aa n d a g  12 J a n u a r i  en volgende dagen

K o s tu m e n  en M an te ls  voo r V ro u w e u  vana f 65 fr. 
Regenm ante ls? voor V ro u w e n  (G a b a rd in e )  vanaf 59 fr. 

K o s tu m e n  (T a ille u r ) voo r V ro u w e n  vana f 99 fr. 
K in d e rm a n te ls  vana f 4 9  fr.

Pardesus voo r H ee ren  (laatste m ode l) v ana f 99 fr. en I 05 fr. 
R egenm an te ls  vana f 89  fr.

K inde r- P a rde su s  vana f 55  fr.
Specialiteit van Werkers-Kostumen

P aneu  B roeks  vana f 2 7 ,5 0  fr. W e rk v e s to n s  17,75 fr. 
S ch oenen  voo r- H ee ren  en V ro u w e n  vana  f 3 4  fr. 

W erk sch p cn e h  g&is<fh'tm c t ijze r beslagen  vana f 19,95 fr.
M £  J J  MSJL S . w  _ -

Overtreksels vanaf 25 fr. 

Ownogelijkeconcurrentie - Buitengewone occasies - Prijsvermindering 
Solden ter gelegenheid van den jaarlijkschen Inventaris

Verkoop in ’t Groot en ’t Klein ’•
Men aanveerdt Vertegenwoordigers in alle gemeenten

s #

m

m
***

ir

S P EC IA L ITE IT  van D00RZICHTKUNDIGE WERKEN en HANDELSREKLAMEN

Huis CYR.  VANDEN IVEG HE  -  D R O O G D E
Marktstraat 11, ISEGHEM  

S i e r a a d -  H o u t -  en M a r m e r - S c h i l d e r
Kunstschilderijen

voor

Kerk en Schouwburgen 

Alle herstellingen worden aanvaard
Teekeningen

l ^ Ï Ï T E i T m n ï l Ï Ï B E L s ” iiTalle  Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

Spiegels. Stoelen, Wiegen, Zetels enz.
Al. ROOSE-VUYl SÏEKE

Gentstraat 23 ,  IS E G H E M .

VOOR UWE ELECTRIEKE VERLICHTING  
en BEWEEGKRACHT

wendt u tot

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

ook te verkrijgen 

ELECTRIEKE MOTEURS in ALLE GROOTEN
Men gelast zich ook met het vermaken en 

herwinden van onbruikbare moteurs 
Verzorgd werk - Spoedige bediening

Batterien eerste hoedanigheid 
Strijkijzers I e hoedanigheid genadige prijs

BIJZONDERE HOUTDRAAIERIJ &  ZAGERIJ
dienstig voor 

Meubelmakers en Houtbewerkers

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

Verzorgd werk — Spredige bediening 
Ónmogelijke Concurrentie

C O R S E T S  OP  M A A T
VVilt g ij elegant zijn 

laat uwe Corsets, Soutien-Gorges en Cein
turen maken op maat.

Al onze Maat-Corsets, worden gemaakt uit 
Fransche Coutils en Balein. Klienten in bezit 
van Coutil, mogen hem mede brengen om te 
laten verwerken.

Men aanveerdt alle Reparatien 
ook te verkrijgen 

alle toebehoorten voor Corsetmaaksters

H1MPE - VROM AN
Nederweg 24 , IS E G H E M

Iedere week aankomst van

I M P E R M E A B L E S
(EXTRA KWALITEIT) 

uit de grootste Firmas van Londen
Bijzondere keus van

Mans- en Vrouwstoffen
in 't groot en ’t klein

Gemaakte Kleederen voor Mans en Kinderen. — 

Varcusen en Baais in Sayette en Normal. -- Koussen 

en Zokken enz. enz.

— C .P Y P E -A M E Y E  —
Ooststraat 7, bij de Groote Markt 

ROUSSELARE
-------------------------------------

Stoomfabriek van 
BORSTELS &BORSTELHOUTEN 

A. Sintobin- Vuijlsteke
A m e y e s t r a a t ,  2 8 - 3 0  I S E G H E M

te bekomen

Kleuren, Vernissen
Schilderoliën, Terpentijn 
eii verdere Schilderartikelen

aanvraag

ANTWERPEN-NEW-YORK
Agentschap bij

A l i m i o x s e  JOYE, R u m b e k e

R e g e lm a tig e  d ienst m et den g roo ten  

P os t- S toom boo t « LAPLAND »
r e K la s  1657,50 fr. en hooger 

2e K la s  900 fr. 3C K la s  500 fr.

De pasporten voor de Vereenigde Staten zijn 

moeilijk te verkrijgen. Daar ik wekelijks in 

Brussel ben stel ik mij ten dienste om onvergeld 

bij den Amerikaanschen Consul in Brussel mede 
te gaan.

Vraagt inlichtingen bij den Agent Alphonse 
Joye te Rumbeke.

Briefwisseling in alle Noord-Europeesche talen.

NIE*UW K I N D E R M E E L— F  O R  T  t  O R  —
gereed gemaakt door

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

volgens de voorschriften en onder toezicht van 

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

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

Herstellenden, Ziekelijke lieden

Te bekomen in de Apotheken en Kruidenierswinkels.

OPGEPAST !! Wilt gij goede en goedkoope

iUkfïtAiiEiM
in Schaapswol, Flocons, Crins 

Zeegras, Kapok, Pluimen en Windhaar 
alsook Ressortkoorden en Overtrekgoederen

wendt u tot

- JULES ALLEWAEKT -
Meubel- en Matrasmaker

St Amandstraat 5, I S E G H E M
(dicht bij St Hiloniuskerk)

Ik gelast mij ook met alle herstellingen ten huize. 

Prijzen buiten alle Concurrentie' 

Verzorgd werk — Spoedige bediening 

Ai de bij mij gekochte matrassen zijn gewaarborgd 
door mij gemaakt.

Schoenmakers, Voortverkoopers, 
voor uw e  toebehoorten zooa ls  : 

nagels (fransch koper) bin-en buitzoolgarens
w end t u tot

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


