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1 jaar 6.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.
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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

men ZONDAG 25 JANUARI 1920

ONS ISEGHEM
eiken Zaterdag

GELIJKE PLICHTEN! GElIJKE RECHTEN!!

Aankondigingen 0.15 ir. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 ir. » »

Aanbevelingen 0.25 ir. » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kerrmssen, 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.

Waar God verbannen werd *?

/oor

0tswnginjfrrt2t bur/ers, landbouwers en werk
lieden, en hst werken en streven, het doen en 

laten van alle die verschillige menschen van 

dichtbij beschouwde, en die tegenwoordig 

gadeslaat, hoe alles nu gaat, hoe alles is ver

anderd en onder te boven gekeerd die slaakt 

een pijnlijken zucht: Waar gaat de samenleving 

naar toe, nu dat God bijna overal verbannen 

word.

Wie erkent er nu nog onze werkersbevolking 

ie vroeger haar geluk en hare fierheid vond 

in 't werk, die het eerlijk gewonnen geld den 

Zaterdag avond aan vader en moeder inbracht, 

of met een blijde traan in ’t oog het in den 

schoot der vrovw stortte, om in de nood

wendigheden van het huisgezin te voorzien, 

en die thans van niet anders droomt dan van 

geld en vermaken, en die geen geluk meer 

vindt in zijn huis waaruit God verbannen 

werd I

Was er wel een volk in de wereld dat beter 

lekend stond voor de edelmoedigheid zijns 

herten, voor zijn medelijden voor den ongeluk

kige en verlatene, voor zijne christelijke 

naastenliefde, dan ons vlaamsche volk ? En 

wat heeft de oorlog van dat volk gemaakt ? 

lene afschuwelijke bende van smokkelaars en 
woekeraars. Eene bende ellendelingen waardoor 

den god van ’t geld, de leering van den God 

van goedheid en liefde verbannen werd !

Wanneer gij thans eene gazette in handen 

neemt, en uwe blikken werpt op de versc-h.il- 
lige nieuwstijdingen die van ten alle kante van 

het land worden aangekondigd, dan staat gij 

soms. als aan den grond genageld van vrees en 

schrik bij ’t lezerf van al die gruweldaden die 

jansche dagen voorvallen.

Het zijn akelige geschiedenissen van gansche 

benden zwartgemaakte bandieten die ’s nachts 

afgelegen huizen en hofsteden binnenbreken, 

de rustige inwoners vermoorden, en alles wat 

weerde heeft stelen en plunderen, 't Zijn jonge 

kerels 17 tot 20 jaar tellende die hunne moeder 

van ’t leven helpen, hunnen vader doodschieten 

om aan geld te geraken' ten einde te brassen 

en te zwieren, en met slecht vrouwvolk pp 

dool te gaan. Want in de herten dezer jonge 

schoeften bestaat niets meer dat eerlijk en

treffelijk is, daar uit hunne herten lange reeds 

God verbannen werd !

En alle dagen hooren wij zuchten en klagen

over den ellendigen toestand waarin ons land 

verkeert, alle dagen hoort men de vraag 

stellen : Wat gaat er van ons volk geworden ? 

Hoe geraakt ons volk uit den droevigeri poel 

waarin' plunderen en stelen, jacht naar geld 

en vermaken woeker en bedrog het dieper en 

dieper doen zinken ?

Slechts dan wanneer geloof en godsdienst

wederom zullen zetelen in die herten waaruit

God verbannen werd.

Voor de Maaglijders.

Ftoe moet de maaglijder drinken, wanneer 

moet hij drinken, en wat moet hij drinken?

Deze vragen zijn van zeer groot belang voor 

al deze die aan de maag lijden, en het is al 

verre gelijk van welke kwaal zij aangetast zijn, 

de antwoord klinkt al van dezelfde. Wat moet 

men drinken ? ’s Noens en ’s avonds, bij mid

dag en avondmaal, water, of the van lindebotten

encommomille.....maar geen bier, ^eene wijn...

ook geene melk. Integendeel, bevalt melk 

liet best bij het morgenontbijt en bij de collatie 

van vier uren of verspreitijd, ofschoon vele 

pecialisten der maagziekten het versprei of 

le five o’clock veroordeelen. Gewoonlijk schrijven 

zij slechts drie maaitijden per dag voor, en 

niet vier, ten minste voor de bijzondere 

maagziekten.

Wanneer moet men drinken ? Sommigen raden 

ian te drinken voor, binst en na het eten en 

dit laatste geval slechts twee uren na het 

eten. Dit stelsel, dat zoo gezeid op weten

schappelijke navorschingen berustte, moet vol

strekt verworpen worden. Men moet drinken

binst het eten, betér_\ 

jM lye uhr 

artrte

in de'darmen lo^^deTiydöT^gëmaKkelijK' kan
lesschen en de maag niet overlaadt, terwijl het 

water dat met het voedsel te samen ingenomen 

wordt daardoor zelve de bewerking van het 

voedsel deelt en ondergaat en maar in den 

darm komt om er te samen met het voedsel 

opgeslorpt te worden. Daarbij komt het dat 

water, bier, wijn of andere dranken b’ij het 

eten ingenomen de maagvochten oplossen en 

ze min werkzaam maken.

De beste methode bestaat dus in zijnen drank 

in twee te verdeelen : een deel dat moet ge

nomen worden vóór het aan tafel gaan-, en 

dat onmiddelijk den dorst lescht, en een deel 

dat samen ingenomen met het voedsel zaldienen 

om de spijzen te doen zinken en verteeren. 

Hoeveel moet men zoo wel drinken ? 200 a 

250 grammen water, ’t is te zeggen een gewoon 

glas, zijn genoeg voor een maaltijd, hetzij dus 

100 gr. vóór en 125 gr. binst het eten. Dit 

nochtans is niet toepasselijk op melk die moet 

gedronken worden binst het eten zelve, en 

waarvan de hoeveelheid door den geneesheer 

aan te duiden is.

Moet men warm of koud drinken innemen ? 

Niet te warm, en ook niet te koud, als ’t u 

belieft. Hier lijk overal geldt de spreuk : « in 

medio virtus».
*

* *

Voor ingenom enhe id
Velen dachten dat met den oorlog vele 

vooringenomenheden tegenover dit of; dat_voed- 
sel zouden verdwenen zijn. Wel naiëf dié zoo 

dacht, want zelve de ondervinding van dezen 

schrikkelijken en langdurigen oorlog heeft ons 

volk niets kunnen afleeren. Herinneit U het 

misprijzen waarmede de menigte de maïs en 

alle maïsprodukten onthaalde waarmede Amerika 

ons wilde overstroomen.

Herinnert U de ververschingen tegeh de 

cerialine, vooral, die men. aanzag als oorzaak 

van''wie weet hoeveel ziekten en kwalen en die 

uitgehongerde lieden stellig weigerden niettegen

staande de voorschriften der geneesheeren.

Men is er toch ten laatste toegekomen, een 

beetje laat, maar men is er toch gekomen en 

gedurende verscheidene jaren hebben zeven 

miljoenen menschen eerealine gebruikt en geëten 

zonder eenig nadeel en met het meeste voor

deel. De eerealine had maar een nadeel: ’t is 

dat er zooveel niet voorhanden was dan er 
werkelijk van doen was.

Welnu, thans hebben zekere welweters het 

gemunt op de maïsbloem, ’t is te zeggen een 

produkt dat onder alle opzicht de eerealine 

nog verre overtreft. Het bijvoegen van maïs

bloem bij het tarwemeel zou uiterst gevaarlijk 

zijn... de maïsbloem zou alle schadelijke ge

volgen kunnen medeslepen...

Deze bewegingen zijn vlakweg onnoozel ! De 

maïsprodukten hebben integendeel eene voedings

kracht van eersten rang en al de hygieenieke 

en vereischte gaven om onze voeding te ver

sterken nu en in ’t vervolg. Beklagensweerdig 

is het waarlijk dat wij onder dit opzicht, zoo 

gemakkelijk en lichtzinnig de ondervinding van 

den oorlog verleerd hebben ! In plaats van 

zoovele geld te besteden en te verkwisten in 

vleesch dat zoo duur is, waarom niet meer 

onzen toevlucht nemen tot meelspijzen, tot 

boonen, erwten, maïs, enz.?

Waarom altijd voort boter willen aankoopen 

en verbruiken, mag ze nog zoo duur zijn als 

ze is, wanneer wij in margarine een produkt 

kunnen vinden dat al dezelfde hoedanigheden 

der boter bevat, en op den hoop toch zoo 

veel goedkooper komt ?

Vooringenomenheid 1 Dr F a fne r .

De laatste vertooningen van CINEMA  
LUXE hebben eenen overgrooten bijval 
bekomen, en dit bewijst genoeg dat het 
publiek de voorkeur geeft aan dezen Cinema 
voor zijne prachtige programma's die het 
telkens geeft.

Zondag en Maandag mag wederom nie
mand nalaten er naartoe te gaan.

l i t le w e n  v a i 
den gewezen keizer.

eer Dutasta, heeft namens de Vredes- 

tie waarvan hij de Geheimschrijver is, 

frift gezonden aan de Hollandsche regee- 

uitlevering van den gewezen keizer
•  V , v •*

icieele Nota die

Nederland toegezonden werd

____ tasta heeft de volgende nota aan Neder-

lan^^^inister te Parijs overhandigd :

Parijs, 15 Januari, 

de regeering der Koningin den teks 

van^Merbijgevoegd en afgeschreven artikel 227 

vartj^^ftop 10 Jan. 1920 van kracht geworden 

vredHRrdrag met Duitschland, meedeelend, 

hebljspfde mogendheden de eer U gelijktijdig 

te baHmten dat zij besloten hebben onverwijld 

de saHtkingen van dit artikel ten uitvoer te 

brengsH.

BijMCjlg richten de mogendheden het officieel 

verzoBBfan de Nederlandsche regeering “Wilhelm 

van HÉSfenzolern, ex-keizer van Duitschland in 

hunneSpnden over te leveren, ten einde hem 
te voifisen.

EEN VERONTSCHULDIGING 

IngeBn ,de personen die in Duitschland ver- 

blijven®n tegen dewelke de geallieerde en 

geasso(»rde een klacht hebben ingediend, hun 

krachte® artikel 228 van het vredesverdrag 

moeteMWtgeleverd worden, zou de ex-keizer 

indien hijsin Duitschland gebleven ware in dezelfde 

voorwaaVi&en door de Duitsche regeering uitge
leverd geworden zijnT 

De Nederlandsche regeering staat tegenover 

de onverjaarbare beweegredenen die gebiedend 

eischen dat de vooraf beraamde schending der 

internationale verdragen alsook de sijstematische 

miskenning der heiligste wetten van het vol

kenrecht ten opzichte van ieder, daaronder 

begrepen de hoogst geplaatste personen de 

bijzondere bestraffing eischen die door het 

Vredescongres werd voorzien.

DE EX-KEIZER, IS SCHULDIG 

De mogendheden herinneren in ’t kort tusschen 

al de misdaden de cijnische schending der 

nuetraliteit van België en Luxemburg, het bar- 

baarsch en meedoogenloos sijsteem der gijzelaars 

de massa-deportaties het wegvoeren van jonge 

meisjes van Rijssel, aan hun familie ontrukt 

en zonder verdediging aan de meest ordelooze 

vermenging overgelaten het sijstematische ver

woesten zonder militair nut van heele gebieden 

de onderzeesche oorlog zonder beperking waarbij 

het onmenschelijk overlaten aan hun lot van 

zoovele slachtoffers in volle zee, de ontelbare 

misdrijven door de Duitsche overheid in naam 

van de oorlogswetten tegen niet-strijders begaan, 

enz. enz.

Van al deze misdrijven klimt de verantwoor- 

delijkeid op, ten minste de zedelijke, tot het 

opperhoofd die deze bevolen of zijn macht 

misbruikt heeft om deze te beletten dat de 

heiligste wetten van het menschelijk geweten 

zouden worden overschreden.

DE PLICHT DER

NEDERLANDSCHE REGEERING 

De mogendheden kunnen niet bij de gedachte 

stilstaan dat de Nederlandsche regeering met 

minder afschuw dan zij zelven de verantwoorde

lijkheid van den ex-keizer zou beschouwen, 

Nederland zou zijn internationalen plicht niet 

vervullen indien het weigerde zich aan te sluiten 

bij de andere naties in de mate zijner middelen 

om de /bestraffing der bedreven misdaden te 

bewerken of ten minste deze bestraffing niet 

tegen te werken.

DE BETEEKENIS VAN HET VERZOEK 

Door dit verzoek aan de Nederlandsch re

geering te richten denken de mogendheden op 

de bijzondere beteekenis er van te moeten wijzen. 

Zij hebben tot plicht de uitvoering van artikel 

227 te verzekeren zonder zich door argumentaties 

te laten weerhouden, omdat het in deze niet 

gaat om eene openbare beschuldiging, die in 

den grond een rechterlijk karakter heeft, maar 

wel om een daad van hooge . internationale 

politiek opgelegd door het wereldgeweten in

dewelke de rechtsvormen enkel voorzien werden 

om de beschuldigden een geheel van waarborgen 

te verzekeren, zooals het openbaar recht er nooit 

kende.

NEDERLAND HEEFT ALLE BELANG
BIJ DE UITLEVERING

De mogendheden zijn overtuigd dat Nederland 

zijn eerbied voor het recht en zijn liefde 

voor de gerechttigheid steeds betoond heeft en 

een der eerste landen was, dat zijn plaats in 

de volkerenbond opeischte met zijn zedelijk gezag 

de schending der eerste grondbeginselen der soli

dariteit tusschen de naties niet zal willen dekken 

die allen er belang bij hebben den terugkeer 

van zujk eene ramp te helpen voorkomen.

Het Nederlandsch volk heeft er alle belang 

bij den schijn niet aan te nemen den bijzondersten 

dader te willen beschermen met hem op zijn 

gebied een schuilplaats te gunnen ! het heeft 

er ook alle belang bij zijn berechting te ver

gemakkelijken die door de stemmen van milioenen 

slachtoffers wordt geëischt.

NEDERLANDS ANTWOORD
SPOEDIG VERWACHT

Het Nederlandsche Telegraaf Agentschap meld 

dat de regeering het verzoek van den voorzitter 

der Vredesconferentie tot uitlevering van den 

ex-keizer van Duitschland ontvangen heeft.

Het agentschap voegt erbij te mogen melden 

dat de tekst der nota zal worden openbaar 

gemaakt, gelijktijdig met het antwoord der 

Nederlandsche regeering na inlichtingen genomen 

te hebben of er zich» niets tegen deze open- 

baarmaking verzet._____ ,______________________

Buitengewone Erfenis
Een sergeant van het amerikaansch leger 

Robert Mac Lean komt op het onverwachts een 

troon en een harem van veertig vrouwen te erven.

Over zes jaren was hij in missie gezonden 

naar de Philipinnen-eilanden. Daar viel hij in de 

gunst van Sultan Abdul Kusha Mid, die regeerde 

over het klein eiland Lang en om hem zijne 

genegenheid te betoonen nam de roode vorst 

hem aan, volgens de wetten van het land, als 

zijn zoon en opvolger.

Teruggekeerd in de Vereenigde Staten van 

Amerika, was'de sergeant heel en gansch zijn 

avontuur reeds vergeten, toen over eene maand 

hij het bericht ontving, op diplomatische wijze, 

dat de Sultan gestorven was en dat het konink

rijk aan hem toekwam. Dat was nu alwel voor 

den gelukkigen sergeant, maar wat moest hij nu 

aan vangen met. de veertig vrouwen van  ̂zijn 

voorzaat?... bezonder daar hij reeds zelf eene 

bezit en namelijk de grafin Zosmuska, eene pool- 

sche die binst den oorlog naar Amerika over- 

gesteken was.

’t Is zijne vrouw die de gelukkige oplossing 

mededeelde aan de journalisten die op interview 

uifgekomen waren : « Mijn man en ik, zegde zij, 

met een glimlach zullen eerstdaags inschepen. 

Wat mij aangaat ik vrees geene concurentie: 

mijn man zal de vrouwen verdeelen onder de 

sultans zijn geburen!

Een Oordeel
In het groot parijzer dagblad « 1’Eclair » vinden 

wij het volgende interessent oordeel over ons 

tegenwoordig gouvernement.

Belgie moet zich houden tegenover twee 

doodelijke gevaren; het bolchivisme en het 

statisme. Deze twee plagen kunnen den onder

gang van het land medeslepen, de eerste door 

haren blinden vernielingsgeest, de tweede door 

hare onverdraagbare maatregen.

De handelsbetrekkingen kunnen maar normaal 

ontwikkelen als wanneer de handel volkomen 

vrij wordt, ’t Is een zware plicht en noodzake

lijkheid voor Belgie onmiddelijk af te breken 

met het regiem van terughouding en vergunnin

gen. Deze buitengewone maatregels moeten 

verdwijnen naarmate de buitengewone toestan

den ophouden. Dat men eerlijk en openhertig 

terugkeere tot het vrij en breed regiem van 

voor den oorlog.______________________________

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

wendt U tot het Bijhuis der Firma 

M A 1 S O N  A M É R I C A I N E
(V a n d e r  E l st  F r è r e s  - A n v e r s )

Kinders GRYSPEERT, Kruisstraat ISEGHEM

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



ISEGHEM
Vervolg van Zaterdag 14 Oest 1915.

Overwegende dat de noodige maatregelen 
moeten genomen worden om allen uitvoer, ver
vreemding, toeëigening en verberging te beletten 
en te straffen.

Gezien de wensclien uitgedrukt door het 
plaatselijk voedingskomiteit en door het hulp- 

komiteit tegen werkloosheid dezer stad. 

BESLUIT
1. Den ganschen Tarwe en Rogge Oogst, als

ook den bestaanden voorraad in tarwe en rogge 
zich bevindende bij de landbouwers, kortwoners, 
molenaars, maalders, bakkers en bijzonderen, 

wordt door de stad in beslag genomen ten
. voordeele van het Voedingskomiteit.

2. De landbouwers, kortwoonders, molenaars, 
maalders, bakkers en bijzonderen zijn verplicht 
eene juiste opgave te doen van de hoeveelheid 

tarwe en' rogge welke zij voorhanden hebben of 
door den nieuwen oogst zullen bekomen.

3. De verdeeling van den bevonden voorraad 

zal geschieden door de zorgen van het Voedings
komiteit, rekening houdende ■ van de noodwen
digheden der leveraars voor eigen gebruik en 

voor zaaigraan.
4. Het is verboden, welke hoeveelheid ook 

tarwe en rogge van het grondgebied Iseghem te 
vervoeren of te ontvreemden. Binnen het grond
gebied tusschen de bewoners der stad landbou
wers, bakkers, handelaars of andere is ook alle 

verkoop verboden.
5. Het is verboden valsche of niet nauwkeurige 

inlichtingen te geven nopens den bestaanden 
voorraad; alsook zich tarwe en rogge toe te 

eigenen of te verbergen.
6. Aan molenaars en maalders is het verboden, 

welke hoeveelheid tarwe en rogge ook, te malen 
zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming 
van het gemeentebestier, dat ten allen tijde 

vrijen toegang tot de molens en maalderijen 
zal bezitten om het toezicht uit te oefenen.

7. De prijzen der tarwe en rogge worden door 
het gemeentebestier aangeduid, binnen de palen 
der vastgestelde hooritprijzen.

8. De overtreders van art. 2, 4, 5, 6, zullen 
het niet aangegeven, vervreemd, toegeeigend, 
verborgen graan, zonder vergelding ontnomen 

worden en daarenboven gestraft worden met 
eene geldboete van 1 tot 25 frank of van 1 tot

7 dagen gevang

'9. D it besluit zal in voege komen met den 
dag zijner aanplakking.

Iseghem, ,14 Oogst, 1915.
De Burgemeester, 

EUG. CARPENTIER.
c-O-

Bélène Maddens én vrouw Vermeulen-Vens 

bevonden zich gisteren avond nog op de 

•straat, wanneer het reeds 7 ure was geslagen. 

Eene patrouille kwam af, en seffens vluchtten 

zij hunne huizen Wonen.
Maar dezen morgen werden beiden vrien 

•delijk verzocht zich in persoon in de kom

mandantur aan te bieden. Daar kregen zij 

elk -j ui ark.
—o — •

Romaantje, uit de Acht Zaligheden, wordt 

naar de kommandantur geroepen en moet 

.daar voor den Rechter verschijnen.

liet braaf vrouwtje, dat geenen puid zoude 
kwaad doen, vraagt zich af welk schelmstuk 

het mag bedreven hebben. En bevende van 

angst en schrik komt het voor den tribunaal.

Daar verneemt het dat het gisteren avond 

•te laat zijn buitenvenster gesloten heeft en 

dat het eene boet van drie mark inloopt.

Wanneer Romaantje dat hoort staat het te 

kroppen van kolere, en zijn hoofd te schudden 
van züivere (lulligheid. En aan al wien het 

tegenkomt vertelt het zijn gevaarte.

En immer kwaad en misnoegd : ’t schilt 

toch alle menschen te vele, zegt Romaantje,

’t schilt toch alle menschen te vele !
— Ö—.

De patatten stonden t,e koken, en de warmte 

in hun huizen was zoo geweldig groot, dat 

Veurentje en Demeester (Ré Padot) uit de 

Vier Mietjes » aan Menten hoek, gisteren 

avond uit hunne woningen kwamen om een 

pijpe «iet eenen truis te rooken.

Nauwelijks stonden zij daar of twee duit

schers kwamen hunnen naam en toenaam 
vragen.

Heden ook zijn zij naar de kommandantur 

ontboden en ... dat smooren aan ,d.e voordeur 

"ts avonds na 7 ure, kost aan elk mark.
—o—

Had men gemogen, dat ging iets zijn in 

de Doodstraat,

De drie personen, over veertien dagen 

gevankelijk naar Kortrijk weggevoerd, komen 

heden terug. Eri ’t is in de Doodstraat eene 

vreugde, een genoegen, m ia  blijdschap 

ongekend.

Om 2 1 / 2  ure in den namiddag, komt het 

•rijtuig 4at de in vrijheid gestelden naar 

Kortrijk is gaan halen, traagzaam de Dood' 

.straat ingereden. Alle de inwoners staan op

BINST DEN
(verboden nadruk) — 4 l e vervolg

den dorpel hunner deur en groeten jubelend 

Virgenie en hare gevangmakkers. Van alle 

kanten klinkt het « Proficiat! Welgekomen ! » 

Waaien er geen vlaggen of wimpels, toch 

wordt luidkeels lucht gegeven aan de vriend

schappelijke gevoelens van alle de geburen.

Uit alle de huizen van de straat gaat men 

naar het huis l^urez-Kesteloot. De handen 

worden gedrukt, de welkomwenschen aange

boden, en tal van schoone bloemenruikers 

aan do helden van het feest ten geschenke 

gegeven. ♦

En met het glas in de hand wordt er stille 

gevierd.

Toch menigmalen hoort men luide « Bravo! 

Bravo! ’t Was voor de zakskes! ’ t Was voor 

’t Vaderland!

Zondag 15 Oest 1915.

Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart De plechtige 

processie die zich telken jare door onze straten 
ontrolt, gaat niet.

— o —

Tijdens de hoogmis zijn alle de inwoners, 

gedurende enkele stonden met vrees bevangen, 

’t Js het schoonste weder dat men droomen 

kan, De zon schingt en lacht aan den blauwen 

hemel. Alleen, langs den Noordkant van stad, 

ontwaart men een dunker wolkske.

Plotseling laat zich een aardig gerucht 

hooren, en gedurende korte minuten denkt 

men het losbranden te hooren van geweeren 

en mitrailleuzen. Doch al met eens verandert 

dat gerucht om te eindigen in eenen der 

hevigste donderslagen die wij wel ooit alhier 
waarnamen.

Al het Volk loupt buiten en bespreekt 

luidruchtig dat zonderling voorval dat allen 

zoo plots verschrikte en thans lachen doet.

. De boeren van den Zuid-Oostkant van stad, 

bestatigen dezen morgen, dat in verschillige 

plaatsen een groot getal houwen zijn afge

sneden van de tarwe struiken die op het. land
te droegen staan.

—o—

Alhoewel het weder niet zeer aangenaam 

is in den namiddag, toch zijn de gezusters 

Rjmain uit de Kmisdreef eene wandeling 
gaan doen.

Aan Cachtem statie worden zij ontmoet door 

eenen automobiel die van Rousselare komt. 

De automobiel stopt. Een officier stüpt uit 

en vraagt aan de wandelaarsters 'of zij van 

een pasport zijn voorzien. Op het ontkennend 

antwoord worden zij zeer beleefd verzocht 

plaats te nemen .op de zachte kussens van 
defi automobiel.

Eenige minuten later worden zij hier in 

de kommandantur afgelost. Met elk 3  mark 

te betalen hebben zij voldaan. Zij vinden dat 

voor zulk een klein endeken te rijden, de 
prijs toch wat oyyrdreyefl j§.

Al de brouwers van stad ontvangen hei | 

bezoek der duitschers. De brouwerijen worden 

ï nagezien, en alle de koperen voorwerpen 

worden nauwkeurig opgeteekend. Verbod 

wordt aan ,<jIe brouwers gegeven zich van 

deze koperen getuigen p& ontmaken.

Maandag 16 Oest J915.

Acht en dertig personen, meest allen uit ' 

de Doods!raat, Nederweg, Wijngaardstraat en 

Rousselarestraat, moeten voor den duitschen 

rechter verschijnen. Allen zijn beticht zaterdag 

avond te laat op straat te zijn gebleven.

Dezelfde straf: 3 mark, wordt aan allen 
toegepast

Wie tegen zes ure ’s avonds de boete niet 

betaald heeft, wordt er bijgevoegd, zal heden 

nog naar Kortrijk worden overgevoerd.

Vijf personen weigeren de 3 mark te betalen, 

en met den trein slaan zij de richting van 
Kortrijk jn.

‘—O—

Aan het stadhuis, op een klein stuksken 

papier, in bijna onleesbare letters, hangt uit
geplakt :

BERICHT

De stadskasbon van 5 fr. en I fr alsook de 

groote bons y#n J fr. en 0,50 centiemen worden 
ingevraagd.

De uitwisseling heeft plaats van tot \ uren, 

van heden te beginnen tot het einde der 
maand.

Dinsdag 17 Oest 1915.

— Zentralmarketenderei - 
X X XV II Res. Korps.

Dat staat in verschillige straten op karton 
papier aangeplakt, en eene aanduiding wijst 
statiewaarts. ' ■ -

In de statiestraat, in een onbewoond huis 

aan den Notaris Le Corbesier toebehporende, 

heeft men een magazijn opgericht waar dé 

soldaten alles vinden kunnen Wat zij noodig 
hebben.

*’t te mei alleenlijk voor Iseghem dat men 

deze inrichting heeft gedaan, want alle kan- 

'tienen van het omliggende m oeie ji naar hier I

OORLOG.
\ *

komen om zich den noodigen voorraad aan 

te schaffen.

Onze winkeliers die sedert lang geene-g>ede 
zaken meer doen. gaan met het oprichten 

van dit nieuw magazijn, hunnen droevigen 

toestand niet zien verbeteren.

—o—

Eenige duitschers brengen vandaag een 

bezoek aan het St Josephsgesticht. Zorgvuldig 

worden alle zalen gemeten, en een volledig 

plan der gebouwen wordt opgemaakt. Het 

schijnt dat gansch het gesticht in den aan

staanden winter tot Lazarett zal dfenem Men 

zoude geene gekwetsten meer in het Gilden

huis leggen, daar men niet in staat is dat 

overgroot gebouw genoegzaam te verwarmen.

Woensdag 18 Oest 1915. 

Onze straffe is ingetrokken.., Van dezen 

avond te' beginnen mogen wij wederom tot 

!) ure uitblijven. Dit nieuws wordi door onze 

bevolking met weinig geestdrift vernomen. 

Hét volk wordt waarlijk aan alles onverschillig. 

En velen zeggen luidop: « W ij waren het al 

gewoon vroeg t’ huis te zijn. Ze mochten dat 

voor den duur van den oorlog zoo laten ! » 
—o—

Joseph Föhr, de geweien bediende van de 

kommandantur heeft heden (>nze stad verlaten 

Hij werd inde Nijverheidsschool,*in tegen

woordigheid van eenige soldaten gedegradeerd. 

Dan heeft hij per rijtuig den weg afgeleid 

naar Ingelmunster, om daar met den ijzeren

weg de reis naai' Duitschland voor te zetten 

Tegen zijne veroordeejjng wa,s |)ij in beroep 

gegaan. Zijne straf werd verminderd op een 

jaar en 45 dagen gevang.

Donderdag 19 Oest 1915. 

Albert Pattyn, z o o n  yan Henri Pattyn-Sabbe 

van Emelghem, heeft verleden nacht ook 

ondervonden hoe goed en zacht het bed is 

waarop men in de kommandantur slapen mag.

Albert was gisteren naar iseghem gekomen 

en hij vroeg een pasport voor Ardoye-C_ols- 

carnp, Doch zich nader overdenkende “ ik kan, 

zoo sprak hij in zijn zei ven, dezen voormiddag 

naar Ardoye-Coolscamp rijden, en in den 

namiddag zoude ik nog zeer W'l de /vis 

Meulebeke-Thielt kunnen doen ».

En hij richtte zich tof e.enen anderen bediende 

en vroeg een pasport yooi Meulefoeke-Thielt. 

Eenige stonden later, wanneer men de
namen af riep van de personen wjer pasport 

gestempeld was, volgde de naam Pattyn jtwee 

malen achtereen.

Seffens was het een geheel spel. En de 

zaken namen zulk eene aardige wending dat 

Pattyn werd vastgenomen, in de kommandan

tur opgesloten en slechts dezen voormiddag 
in vrijheid gesteld,

o—

Van in ’t begin der week had men aan het 

stadhuis uitgeplakt dat er waarschijnlijk op 
heden boter ging te verkrijgen zijn.

Die waarschijnlijk werd door het volk als 

beyestygend • aanaien, en aan den Ameri

kaansche winkel gtaftf) een overgroot getal 

menschen om boter aan te koipen 

En groot is het misnoegen wanneer men 

aankondigt dat er geene boter is toegekomen, 

en L'ijgeyolg geene te verkrijgen is.

- « Er is boter, wordt van alle kanten 

geroepep, er jfs boter, men heeft het gezien !.» 

Maar stellig wórdt bevestigd dat er geene is. 

Doch plotseling verspreidt zich 4% mare 

dat de boter berust in den winkel van Pred. 

Vanoverbeke aan ’t Kruis.

En opmidde/ijk Jrekjt eene gansche menigte 
naar 't Kruis,

Inderdaad daar zijri een zeventigtal kilos 
boter.

In enkele minuten is de boter uitverkocht.

Vrijdag 20  Oest 1915.

20 Oktober 1 0 1 1  -  üO Oest 1915,

Tien maanden! En nog altijd is de toestand 

dezelfde en nog immer jyordt rond Yper in 

dezelfde plaatsen, gevochten !
—o—

Op de Groote Markt is het wederom peer- 

den keu ring. Een veertigtal peerden zijn opge

komen, en van dit getal moeten er negen 

ter beschikking der duitschers blijven.

Om de werkingen van den Jury goed te 

k ijnHen nagaan gingen eenige burgers, vol

gens het gedacht der gendarmen, eenjge 
stappen te ver vooruit.

Plotseling komt daar een gendarm toege

sprongen, stekt Florerit Devos-Dejonckheerè bij 

zijn herte vast en geeft hem daar een koppel 

vuistslagen dat Elorent al de sterren ziet. 

Elorents bloed kookte, van woede wordt hij 

doodsbleek, hij zoude op zijne beurt den aan

rander willen pakken, 'jnaaf.-.. jijj votjf dat 
hij niet mag.

Zaterdag 21 Oest 1915.

Hangt uitgeplakt : Bevel aan de bevolking 

van Iseghem, Emelghem en Cachtem. 

Verordening der levensmiddelen.

( Wordt voortgezet.J

Gevaarten en Avonturen
Drie en twintigste V/ervoW — Verboden Nadruk

Le M i r o i r
Die menschen moeten ook zooals ik dezelve 

onaangenaam helen van het gevang verduren 
en ze gedragen zich in hun 1 t.

Waarom dan wanhopen? De wreede oorlog 

blijft toch niet duren! Ik spring op mijn 

stoel en sla de wandelaars door de gebroken 

ruit gade. En als allen ingesloten zijn waag 

ik mij aan het venster, zorg dragende dat 

bewaker noch p st het kunnen bemerken.

Daar. . in de eerste cel? W ie? ’k Meen 

eene schemering gezien te hebben van de 

kleederen van Depoorter, en ’k wacht tot dat 

die persoon nog eens omdraait.

Inderdaad! ’t is l^ j !  ’t Is Depoorter,

Maar met hem is nog een andere gevan

genen, mij onbekend, ’t Mag wellicht ook een 

verkochte zijn. En toch mgpt ik van die 

gelegenheid gebruik maken, 'k Moet mij onver

poosd verzekeren hoe ver de z a k e n  s ta a n  m e t 

het onderzoek.

Ik schuif mijn stoel onder het venster en 

plaats mij met het hoofd achter het zijinuur- 

ken nevens het venster.

In die houding kon geen mensch mij van 

buiten bespeuren. Alleen dezen der eerste cel 
konden mijne bewegingen zien.

Daar komt Depoofier terug het traliewerk 

voorbij en ’k roep halfluid; « Herten». Hij 
l)eeft mij seffens verstaan J 

Oris gesprek gaat pal uurlijk over het 
onderzoek. ledermaal de waker dje dienst 

doet aan den achterkant dep wandelperken, 

de eerste cel nadert moeten u ij onderbreken. 

Maar nauwelijks is hij den rug gedraaid < f 

wij (jernpujen llij heeft niets gezegd 

staande gehouden op het onderhoor dat ik 

van niets wist, noch van rapporten noch van 

zijn werk, of het mij verlicht!

Ook vraagt hij of ze mij reeds van zijn hond 

geisprplfen Ijebbep. Bij het uilspriken van he|* 

woordje “ Ijond- » doe) hij teéken nipt dep 

vinger om mij te doen verstaan dato hond >} 

revolver bet,eek,en|-,

Y er volgens wist, hij tpij te vertel), n dat 
hij daags te voren naar Ursel gebrachtgeweesf. 

was door vier gendarmen en vier geheimen 
maar dat ze niets meer gevonden hadden.

Onze zakep of I je ver mijne zaken stonden 

goed en dit sterk)*} npj als ik ’s avonds orii 
(> ure bij degeheimep gerpepen werd.

Dit maal waren ze njrt niet twee maar 

met drje -«genten waaronder ik dadelijk dep 

p o l i t ie m a n  van Ingelmunster verkepde.

Deze wist eerst te zeggen mij njet te kennen 

en naderhand te verzekerep mij tweemaal 

ontmoet te hebben, de eerste maal aan het 

park van ’t kasteel en de tweede maal in de 

Brugstraat aan de loskaai in gesprek meteen 

persoon in 't zwart gekleed. Daarmee kon hij 

mij in niets bezwaren en ’k antwoordde seffens 

dat ik daarin geen zak liep en van niemand 
de straten der stad verboden was.

Zoo liep mijn derde verhoor gelukkig ten 

einde met de verzekering van den “ bril „ 

dat ze mij weldra zouden doen spreken want 

dat alle medeplichtigen ook reeds in veilig

heid waren. *’ 1

Dit laatste deed mij dan ook eenigen tijd 

nadenken en verontrustte mij ten deele. Maar 

ik vond het ónmogelijk en Depoorter ook had 

mij de verzekering gegeven dat alles g ,ed was.

Ik bracht dan den achsten nacht wationge-f 

rust door. Indien het waarheid is, dan zijn 

wij allen verloren. Maar zij zullen ook niets 

bekennen! En zo j waren mijne gedachten 

immer'gespannen en moedigde ik mij zelyeti 

aft!). i|t slijjipei’ dijn eindelijk jp.

’k Was blijde de bel te lioorep! Nu zon' 

ik mij toch wel kunnen verzekeren of de 

gezegden van den « Bril » wederom leugt ris 

waren! ’k zou toch wel iemand zien!

Als de gevangenen van het derde verdiep 

naar beneden komen sta ik reeds op schild

wacht. *

Een, twee... drie cellen zijn reeds gesloten, 
nog niemand te zien van kennissen. Zog 

werden ook de volgende cellen bezet, maar,, 
niemand.

De “ Bril „ moest weer gelogen hebben.

Na een half uur word de tweede reeks ■ 

uitgelaten. Weer waren reeds de* helft der 

perken gevuld. Aan de negende of tiende cel 1 

gekomen zje jk twee personen intpekkpn : 

de eene heeft maar één arm, ’t is Gastop 

Hinnekens De tweede moest ook een van den 

dienst zijn te merken aan hunne goede overeen
komst.

Toen Gaston mij bespeurde zag ik zijn ■. 

gezicht verbleeken en gaf hij mij te verstaan 

dat hij van. niets anders wist dan dat we 

goed In Holland aangekomen yyarfitl- 

Er moest dan toch iets uitgekomen zijn 
of beklapt.

Ik verwittigde Gaston te zwijgen en mij 
niet te kenivm.

(Wordt voortgezet.)



Paul» Deschanel
Voorzitter der Fransche Republiek gekozen.

Zaterdag laatst 17 Januari hebben de Senators 

en Volksvertegenwoordigers van Frankrijk over. 

gegaan tot het kiezen van * eenen nieuwen 

voorzitter der Republiek in vervanging van den 

Heer Raymond Poincaré, wiens mandaat was 

afgeloopen.

Tot geheel op het laatste meende men dat 

de kiezing van M. Clemenceau voorzeker moch 

aanzien worden. En ’t is maar den Vrijdagt 
16 Januari dat alle de kansen werden omge

keerd en dat men verwachten mocht dat de 

Heer Deschanel ging zegevieren.

Dien tengevolge verzocht M. Clemenceau 

zijne vrienden voor hem niet meer te stemmen, 

hun de verzekering gevende dat hij geen Pré 

sident der Republiek wilde worden.

Zoo kwam het dat M. ‘Deschanel eigentlijk 

gansch alleen kandidaat was, en dat de 

stemming den volgenden uitslag gaf.

888 kamerleden namen aan de stemming deel :

M. Deschanel bekwam 734 stemmen en 

werd als Voorzitter der Fransche Republiek 

uitgeroepen.

54 stemmen werden gegeven aan Jonnart

53 aan Clemenceau

8 aan Poincaré

7 aan Foch

6 'aan Bourgeois

6 aan verscheidene

Gansch Frankrijk door werd den uitslag dezer 

stemming met groote vreugde begroet.

Al de gazetten zijn eenparig om den lof van 

den nieuwen President te maken, en vinden dat 

men onmogelijk iemand had kunnen vinden, om 

Frankrijk binst de/e droevige en lastige tijden 

te besturen.
P A U L  D Z S C H A N E L

De nieuwe Voorzitter is te Schaerbeek (Brussel) 

geboren den 13 Januari 1855 in het huis der 

Brabantstraat, 176 genummerd. Hij was de zoon 

yan Emile-Augustin, Etienne Deschanej, alsdan

35 jaar oud, en tvan Adele, Louise, Josephe 

Feigneaux, alsdan 26 jaar oud.

Vader Deschanel, had Parijs verlaten waar 

hij geboren en verblijvende was om vervolgin

gen te vermijden waaraan zijn politieke bemoei

ingen hem hadden blootgesteld, ea hij was met 

veel andere politieke leiders en werkers de 

gastvrijheid van Belgie komen inroepen.

Wapneer de jqnge knaap in Frankrijk mocht 

binnengaan volgde hij de lessen van het kollege 

Sainte-Barhe te Parijs en dan te Condorect, 

Hij deed schitterende studiën, Hij verwierf den 

titel van doctor, in de letteren en in de rechten. 

In 1876 trad hij in het kabinet van M. de 

Marcère minister van binnenlandsche zaken; 

in 18?7 in het ministerie van Jules Simon, voor

zitter van den raad. Vervolgens deed hij dienst 

In verschillende onderprefekturen.

In 1885 werd hij volksvertegenwoordiger ge

kozen van 1’Eure-et-Loir, en sedert dien telken

male herkozen.
In 1896 werd hij ondervoorzitter der Fransche 

Kamer,

Deze hooge plaats vervulde hij verschillige 

malen. Sedert 1911 was hij standvastig voor

zitter, over eenige dagen werd hem opnieuw 

(iet voorzitterschap toevertrouwd met om zoo 

te zeggen eenparigheid van stemmen.

Nu komt hij, President der Republiek gekozen 

te worden, met een zoo groot getal stemmen 

dat nooit door een ander Voorzitter werd 

bekomen.

Oproep aan alle Middenstanders 
van Iseghem en omliggende

Op Zondag 2 5  Jan uar i  1 9 2 0 ,  om 
4  ure  namiddag,  in de Bovenzaal der 
herberg DE GOUDEN LEEUW, Gent
straat, Iseghem.

O penba re  V e rg a d e r in g ,  sprekers : 
vo lksver tegenw oord iger  V a n d e n -  
kerkhove d e r  M id d en s tan d e rs  te  
Brussel  en B e rc k m a n s  voorzitter van 
den Nationalen Middenstandsbond te 
Antwerpen.

Handelaaars, Nijveraars, Winkeliers, 
Herbergiers en alle Neringdoeners,

Allen op post.

Vergadering van den Gemeenteraad

Onder Voorzitterschap van M. Bi al, dd. 

Burgemeester, werd verleden Donderdag de 

vergadering geopend om 3 ure in den namiddag.

Ue Heer Jean Coucke werd schepen gekozen.

De Heere.i Bral en Coucke werden aange

duid als eerste en tweede kandidaat voor het 

benoemen van eenen nieuwen burgemeester.

De Gemeenteraad verklaart zich dan in 

geheime zitting en gaat uiteen om 6 ure.

Herinnering aan den Zomer van 1911
Van onzen Hollandschen Briefwisselaar.

Zij kwamen naar hier;

De Stoet was zoolang 

Hun hoofd hing zoo laag •

En zoo zwaar was hun gang ;

’t Gelaat was zoo bleek ;

Zoo droef stond de mond ;

’t Vochtige oog was gericht 

Naar den grond.

De stoet trok voorbij ;

’t Was ééne éllend :

Steeds trok men maar door,
Er kwam haast geen end’

Van ouden en jongen
Verjaagd uit hun land ;

Van rijk en van arm,

Van eiken stand.

Verjaagd uit hun land!!...

... Wat is, het toch wreed,

Wat men aan onz’ Broeders

— De Belgen — deed.

In troepen van duizenden

Kwramen z’ hier aan,

En met hun droef lot,

Was heel Neerland begaan.

Verjaagd uit hun steden !
Verjaagd uit hun land !

Ten eeuwigen dagen

De Duitschers ten schand’;

Die moordden, vernielden

Wat goed was en schoon.
Vervloekt zij hun daden - !

Was dat nu het loon ?

Voor wat eens ’t Belgie,

De Duitschers GUL gaf?

Veel rechten, vooruitgang !

Verdiende DAT straf?

... Neen Duitschland uw naam is bevlekt 

met hun bloed,
Die vochten voor vrijheid,

Voor have en goed !

Hun b'.oed zal zich wreeken,

Hun wraak treff’ U zwaar;

Hun hemel NU donker,

Word’ HELDER en klaar.

Hun VRIJHEID keer’ weder.
Uw macht houdt geen stand ! ! 

Hun land nu ontwricht nog,
Kómt weer in ’t verband.

Wel zwaar is Uw lijden,
• En ’t wachten- doet pijn.

Maar toch zult ge spoedig 

vereenigd weer zijn.

Draagt zwijgend Uw kruise,

Draag kalm Uw lot ;

Fier d’oogen gericht,

Op Uw- ALBERT en GOD!

A. V.

NUT EN VERMAAK
De parlementaire vergoeding. — Er is spraak van aan 

de Kamerleden eene vergoeding van 12,000 fr. per jaar 

toe te staan, ’t zij 33 fr. per dag.

—o -

Het Zomeruur. — Van 1 Febiuari aanstaande tot 31 

October zal het wettig uur 60 minuten vooruitgezet worden, 

krachtens het wetsontwerp dat Donderdag op ’t bureel 

der Kamer neergelegd is.
— o —

Nieuwe bankbilletten. — De Nationale Bank van België 

brengt maar alleen nieuwe bankbriefjes van 1 frank in 

omloop; de biljetten van 2 fr. en 1 fr. die in de kassen 

der Bank komen, worden onbruikbaar gemaakt en vervol

gens verbrand.

De Nationale Esank, houdt niet op de personen, die zich 

aan hare winketten aanbieden, te verzoeken vuile en ge

scheurde bankbiljetten te Storten, in ruiling van nieuwe 

bankbiljetten.

Zes tot zeven honderd duizend nieuwe briefjes van 1 

frank worden per week in omloop gebracht.

—o—
De reis naar de Maan. — Een Amerikaansche geleerde, 

prof. Robert H. Goddard, van Washington, heeft het middel 

gevonden om de reis naar de Maan mpgelijk te maken, 

niet voor een mensch per vliegmachien of bestuurbaren 
ballon, maar voor eene... springbus, die met eene snelheid 

aan 230 mijlen per zes en half minuten de hoogte kan 

ingejaagd worden, en dit met zulke kracht dat de spring

bus zeer dicht bij de Maan zal ontploffen. De springbus 

zal geladen zijn met eene groote dosis lichtpoeier. Bij de 

ontploffing zal dit poeier rondom de Maan eene groote 

klaarte verspreiden, en op dit oogenblik ?ouden nieuw 

uitgevonden teleskopen de Maan beter hunnerdoorpeilen 

dan zulks tot hiertoe het gevat ië 'gfeweest. Als ’t maai; 

waar is!...

Ee prijs van brood, — De kommissie van de Maal

derij en yart de Bakkerij heeft Donderdag eene laatste ver

gadering/gehouden, in het ministerie van. bevoorrading. 

Zij heett besloten: De inhoud van ten zak bloem is top 

131 brooden vastgesteld; de bakkers zullen niet vrij zijn 

den maalder te kiezen; er zullen twee hoedanigheden van 

bioem zijn, de eene gezift op 75 ten honderd, en de andere 

op 82 t. h. Er zal bijgevolg een verschil van 10 centiemen 

den kilo tusschen deze tw«e soortèn zijn.

De kommissie heeft den prijs van 't ^ropfl n|et vast

gesteld; de minister ze^ ?al daarover beslissen. Maar 

nieer d?n waarschijnlijk zai het 90 of 95 centiemen tot 

1 frank den kilo zijn,

Verwoeste gewesten. — Nationale aanneming der 

Gemeenten. — Het Staatsblad van 15 Januari kondigt liet 

besluit af, waarbij de volgende gemeenten, in naam der 

Natie, aangenomen worden :

Angre (Henegouwen), Angreau (id.), Anthée (Namen), 

Ardoye (West-Vlaanderen), Audenaerde (Oost-Vlaanderen), 

Beveren-bij-Rousselare (West-Vlaanderen), Blaregnies (He

negouwen), Bléharies (id.), Bornhem (Antwerpen), Bossuyt 

(West-Vlaandereïi), Bouvignes (Namen), Breendonck (Ant

werpen), Champion (Namen), Cliercq (Henegouwen), Deynze 

(Oost-Vlaanderen), Eecke (id.), Eppeghem (Braband), Ere 

'-(Henegouwen), Franchiniont (Namen), Frasnes-bij-Couvin 

ld.; Gavere (Oost-Vlaanderen), Havay (Henegouwen), Hol- 

lain (id.), Iseghem (West-Vlaanderen),Jamioulx (Henegou

wen), Jemappes (id.), Jollain-Merlin (id.), Kain (id.), Lan- 

deghem (Oost-Vlaanderen), Laplaigne (Henegouwen), Lich- 

tervelde (West-Vlaanderen), Lobbes (Henegouwen), Leuven 

(Braband), Machelen Oost-Vlaanderen; Marquain Henegou

wen; Melle Oost-Vlaanderen; Nevele id.; Pecq Henegou

wen ; Peteghem-bij-Audenaerde Oost-Vlaanderen; Sint-Ghis- 

lain Henegouwen; Sint-Gillis-bij-Dendermonde Oost-Vlaan- 

deren; Sint-Maur Henegouwen; Sivry id.; Zwynaerde 

Oost-Vlaanderen; Synghem id.; Vosselare.id.; Sint-Kathe- 

lijne-Waver Antwerpen; Wilskerke West-Vlaanderen.

STADSNIEUW S
— Verleden Zaterdag rond 7 1/2 ure in den avond,

daverden plotseling alle huizen van stad.

Eene geweldige ontploffing had ergens plaats gehad. 

Maar waar? Te West-Roosebeke in de Statie is een trein

’iltet munitie in brand geschoten. Geheel de boel is met

een helsch gekraak en gedonder in de lucht gevlogen. 

Verlies van menschenslevens heeft men gelukkiglijk niet 

te betreuren. Maar twee tot drie uren in liet ronde is er 

geen ruite meer geheel gebleven.'

—  o  -

— Den Zondag en den Maandag in den avond hebben

er nu Cinema Vertooningen plaats in ’t Gildenhuis en in 

de Jongelingen Congregatie. \

Ik weet wel dat het " Ons Iseghem ,, grootelijks ten 

kwade zal aangerekend worden, wanneer het schrijft dat 

onze bevolking ver van eenparig is om deze nieuwe 

inrichtiVig goed te keuren. De waarheid trouwens mag niet 

altijd gezegd worden.

— “ Maar, zoo zei mij gisferen een zeer braaf meisje, 

jeverig en voorbeeldig lid van den derden regel, dat is nu

. nog maar klein bier. Hebt wat gelduld, gij gaat andere 

dingen zien eer twee jaar verloopen zijn De meisjes van 

de Kortrijk en Meenenstraten, deze van den Droogen Jan, 

Maandagmarkt en Baerts Hof, ook nog uit de koeren der 

Wyngaerdstraat en de kasteelen van den Mentenhoek, zul

len den Zondag en Maandag uitgenoodigd worden naar 

het bal in 't Gildenhuis.

De gepommadeerde en . welkriekende jufvrouw'en der 

andere kwartieren van stad zullen naar de Congregatie 

gevraagd worden om er te dansen en ’te springen met 

onze “ jeunesse dorée , , !

En de ouders zullen mogen volkomen gerust zijn. Het 

bal zal plaats hebben onder de waakzame oogen van 

eenen eerweerden heer proost.

- SPORT -
— DUIVEN -

Iseghem — Duivenmaatschappij Elk het Zijne 
Op Zondag 25 Januari 1920, zal de DERDE 
AU3EMEENE VERGADERING plaats grijpen 
ter herberg In de Twee Bruggen bij Jeröme 
Vuylsteke, Emelghem-Dam, om 5 ure ’s avonds.

DAGORDE:

1. Bekendmaking der vluchten voor 1920.
2. Mededeeiing van den inschrijvingsprijs 

per duif voor de leden.
3. Mededeeiing der reeds verkochte ringen.
4. Bespreking der afstanden.
5. Verschillige andere mededeelingen.
Wij sporen de .liefhebbers aan niet lang meer 

te wachten hun als lid te laten inschrijven 
want na 15 Maart zullen hoegenaamd geene 
liefhebbers meer aanveerd worden.

—o-—

Iseghem Oproep aan de Duivenliefhebbers 

van Iseghem en Omliggende.

‘ Op Zondag 1 Februari 1920, om 4 ure na
middag, GROOTE ALGEMEENE VERGA
DERING in « Den Arend » bij A. Lerminez,

,Rousselaerstraat, Iseghem.

Voortzetten der stichting van den sijndikalen 
bond. Bijzondere besprekingen waarvan volledig 
Dagorde in het nummer van toekomende week 
zal verschijnen.

—o—

ISEGHEM Zondag 25 Januari 1920, Tentoonstelling 
van v srseheidene duiven der beste liefhebbers vaij 
Iseghem en Emelghem bij Th. Vandaele. Groote MarkV

—o—

Lendelede — Op Zondag 1 Februari 1920, Tentoon
stelling va t Reisduiven, bi.| Ciyr. Vandoorne in « De 
Leeuw „ 10 fr. graü>. Inschrijving van 12 tot 2 ure.

*=-Q—--

Belooning aan die kan terug bezorgen aan Cyriel 
Deci'oix, Ise^hefn, een zwarten en een bleeke ge- 
setielptan duiver, met metalen ring 2804 en 2805, 

FC Beige.
—o—

Belooning aan die kan terug bezorgen aan Jean 
Gerue-, Ommegangstraat., 3w, Iseghem, eenen blauwen, 
duiver, met ring N 7. 2. x 220.

Terug'te bezorgen aa,tt Jpg. Dejoncklieere, Molen
hoek, 280. Is 'glient,,. eenen geschelpten duiver met ring 

189 Mousorovt l.y.
—o—

Gevonden door Victor Pannekoucke, Ardoye, eene 
doode blauwe duif, half opgeëten van een stekvogel 
dragende een metalen ring 0804 5  5 eu een Kroon.

—O —
A. De I ie, bedankt August Biljauw, Wijngaardstraat 

Iseghem, voor het teruggeveu éen$C. verdwaalde duif,
—o-- '

Achiel Cahier \au Iseghem bedankt Jules [Meurisse 
zijnet stad vóór'bet te^uggeven «au 2 duiven.

Iseghem - Zondag 25 Janttari, om 2 ure prijs
kamp op den BILJARD. Handicap, man tegen 
man, volgens sterkte, bij Ivo Claeys-Vergotie, 
« In ’t Meilied », Groote Markt, Iseghem.

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

Iseghem — Zoftdag 25 Januari 1920, prijs
kamp op den VO'GELPIK ter herberg de Warande 
bij Hemi Mestiaen, Krekelstraat. 15 fr. vooruit 
en het inleggeld erbij.

Lendelede — Zondag 25 Januari 1920, prijs
kamp voor het BIEDEN bij « Witte Pé » in 
de Statiestraat. 10  fr. vooruit.

Iseghem Zondag 1 Februari 1920, prijs
kamp op den BILLARD ter herberg Café Beige
bij J. Quagebeur. 20 fr. vooruit en het inleg
geld erbij.

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.

Lendelede — Zondag 8 Februari 1920, prijs
kamp op den VOGELPIK ter herberg « De 

Wegwijzer » bij Art. Lagae, Westhoek. 100 fr. 
prijzen. Inleg 0.50 voor alle liefhebbers.

O U D - S T R I J D E R S B O N D  - I S E G H E M

ZONDAG 15 en MAANDAG 16 FEBRUARI 1920 

Bureel om 6 uur - Gordijn om 7 uur

D R A M A T I S C H E  K U N S T A V O N D
in de Feestzaal ” ONS GILDENHUIS ,.

ten bate der Iseghemsche Oorlogsweezen

Opvoerino van

-  D O L L E  H A N S  -
Nederl.-Indisch Soldatendrama door Jan Fabricius 

Opgevoerd door het Kunstgezelschap van den 
Vlaamschen Oud.-Strijdersbond bestaande uit 
Kunstenaars van den Nederlandschen Schouwburg 
te Gent, met de talentvolle medewerking van 
Juffer M a r t h a  R o b e r t .

— V O L L E D I G  O R K E S T  — 

Kaarten zijn te bekomen vanaf 20 Januari ter 
Drukkerijen N o n k e l  - S t r o b b e  - V a n d o m m e l e .

Prijzen der Plaatsen ; Voorbehoudene 5,00 fr. 
Eerste 3,00 fr. - Tweede 2,00 fr. - Derde 1,00 fr.

Er zullen niet meer kaarten verkocht worden 
dan er plaatsen beschikbaar zijn - Elkendeen 
zorge dus in tijds.

Op Zondag 29 Februari - Maandag I Maart
geven « De Lustige  V rienden » 

hun vierde Tooneel- en Zangfeest met

“ DE HAND GODS,,
drama in 3 bedr. v, Ducaju

T A M B O E R  J A N S S E N S
Blijspel met zang in 2 bedr. door H. Van Peene 

met begeleiding van groot Orkest

Het Tooneelseizoen zal gesloten worden met 
“ DE A R M E N  VAN P A R I J S , ,
• drama in 7 tafereelen door Ed. Brisebarre 

op Zondag 11 en Maandag 12 April 1920

H et B e s t u u r .

Burgerstand van Iseghem,
Geboorten :

Urbain Dejaeghere zv Julien en Maria Demaegt — 
Anlooii IVirteinan zv F lorei it en Magdalena Pannen tier
— Rachel Horré dv Achiel en Marie Vërtlié — Odiel 
Deruyck zv Augustin en Marie Dewulf — Suzanna 
Deblaere dv Josuë en Julia Tytgat — Raphaël Foleus zv 
Alois en Irma Deblauwe — Jules Vanmellaerts zv Jozef 
en Err ilienne Eeckhout — Julia Allewaerts dv Joseph 
en Celestine Lesué — Franciscus Allewaerts zv Joseph 
en Celestine Lesué.

•  Overlijdens:
Marie Billiet zb 79 j. dv Franciscus en Henrica Morel!

— Michel Dochy 4 j. zv Cyriel en Eulalie Vandeputte-..

Huwelijken :
Henri Harens houtw. 27 jaar van Ingelmunster met 

Gabriel Lemiere weefster 21 j . alhier — Jules Samyn 
kleerm. 38 j. met Emelie Huysentruyt bocstelm. 30 jaar 
beide alhier — Jules Decommere borstel ga. 23 jaar met 
Albertine Hoornaert spinster 27 j. bekte alhier — Casier 
Severin fabriek-vy. 23 j. met Rachel Christiaens fabriekw.
20 jaar beide alhier. — Arthur Muliér smid 29 jaar met 
Clara Moens spoelster 3.1 jaar beide alhier.

Burgerstand van Lendelede
Gebo rten:

JvonnëVan Eeckhoutte dv Francois —- Kniile Deprez 
zv Madeleine — Albert Carette zv Constant — Deltour 
Lia dv Gerard — Georges Coucltti-uyt zv Camiel — 
Suzanna Devolder dv Rénii.

Ovet;hjdens:
Gaspar Mistiaen 6 m,,. — Emilienne Schotte 5 maanden.

— Jean Picavet 8,1 jaar.

Huwelijken:
Jules Xlomtnerency met Euphrasie Blomme Alidor 

Ameye met Irma Verstraete — Julien Pieters met Marie- 
Callens — Joseph Muylle met Julia Remaurt;____________

Crédit Foncier d ’Anvers
Naamlooze Maatschappij - Kapitaal 3.000.000 fr.

Een Agentschap dezer Bank is van heden af 

geopend te Iseghem. in de Rousselaerstraat n° 25v 

Alle Bankzaken en Beursorders worden et 

aanveerd,

Spaarboekjes 3.60 % . Renteboekjes 4 %»

4.25 %  en 4.50 % .

Depotrekeningen aan zeer voordeelige voor

waarden.

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij: 

M 1 P h .  V e rb e k e , B e s tu u r d e r ,  R o u s s la e r-  

s t r a a t  2 5 ,  Is e g h e m .

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

ZONDAG 25  en MAANDAG 26  JANUARI
te lk e n s  o m  7  u r e  ’s a v o n d s

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
a l g e m e e n  p r o g r a m m a  :

DE GROENE DUIVEL
Defectief in 3 deelen

DE VREEMDE VOGEL
Drama in 3 deelen

DOOR EEN INTRIGE
Drama in  3 dee len

KOMIEK



at

Scheldebank
ALGEMEENE

Bouw- Krediet en Verzefteringsbtinli
Naamlooze Vennootschap (in vorming) 

Voorloopige Zetel: 33, Jodenstraat, Antwerpen

STICHTERS :

HH. Gust. Janssens, Uitgever te Antwerpen;
Dr. De Beuekelaere, VoJksvertegeiiwoordiger;
Mr. Picard, Advokaat .te Antwerpen ;
Delvau.x, Bouwmeester te Antwerpen;
Van Hemelryck, Wisselagent te Antwerpen;
Van Puymbroeek, Leeraar te Antwerpen;
Lieck'ens, Bouwkundige te Antwerpen;
Wuyts, Handelaar te Reeth;
Arneels, Beheerder van Bouw- en Verzekerings- 

bureel te Antwerpen.

Het Vlaamsehe Volk heeft door zijn krachtdadig 
optreden blijken gegeven van levens- en w ilskracht! 
Doch niet alleen op taal of politiek gebied, w il de 
Vlaming zich zelf worden! Ook op Kkonoinisch, 
Nijverheids. Handels en Fiuantieei gebied, zal Vlaan
deren' uit zijne puinen oprijzen en het glorierijk 
verleden waardig worden !

Daartoe dienen machtige inrichtingen, door alge
meen onderling samenwerken tot, stand gebracht, 
voortdurend mede te werken.

Ken derdegelijkste inrichtingen daartoe is wel het 
Bankwezen inet Algemeehe Kredi^t-Verrichtingen : 
Handels-, Bouw- en Verzekeringskrediet.

Tot heden nog zag de Vlaamsehe bevolking zich 
verp'icht hare Brand. Levens, Ongevallen of andere 
Verzekeringen te sluiten, bare Bank- of Krediet- 
verrichtingen aan te gaan bij maatschappijen bestuurd 
en beheerd door Vlaamschhatende politiekers, dewelke 
de winsten door Vlaams,die stortingen bijgebracht, 
daartoe gebruiken om het Vlaamsch zijn van ons 
Volk tegen te werken!

De ontvoogding van het Vlaamsehe Volk zal weldra 
verwezentlijkt worden. Doch alle stambewuste Vla
mingen moeten aan dit groote edele werk hunnen 
steun verleenen. Daarom doen dan ook de stichters 
dezer zuiver-Vlaamsche onderneming een beroep op 
de bereidwilligheid van alle Vlamingen, in de over
tuiging. dat eenieder, die het goed meent met de 
toekomst van het Vlaamsehe Volk, zijnen plicht zal 
kennen en naar vermogen deze grootsche Vojks- 
onderneming steunen!

W elk verhevene zending kan zulkdanige onder- 
n ;ming niet volbrengen, in ons arm geteisterd
Vlaanderen!___ door het oprichten van gebouwen,
verleenen van kradieten tot herstel van handel en 
nijverheid, enz.....!

Ditmaal wordt niet, op vrijgevigheid, ten bate van 
een steunfonds gerekend ; het, geldt hier eene degelijke, 
bij uitstek winstgevende geldplaatsing, wat Bouw, 
Verzekering of Bank-inrichtingen immer waren !

Daarenboven, brengen de stichters een reeds bestaand, 
gui.stig bekend en zeer uitgebreid Bouw en verzeke- 
ring-iiureelaan, hetwelk re=ds groote werken uitvoerde 
en nog op 't,oogenblik vele gehouwen op te richten 
lieety! Zoodoende wordt voor de toekomst reeds der 
Scheldebank eene aanzienlijke winst verzekerd,alvorens 
nog tot, de stichting kon overgegaan !

Huis, Bureel-inrichtingen, beambten dit alles bestaat 
en dient enkel uitgebreid, naarmate de werkzaam
heden het vereischen !

De namen der stichters staan bovendien borg daar
voor, dat de zaken zullen geleid worden volgens alle 
vereischten van het vak en de gelden gebruikt in het 
ware belang der aandeelhouders, rekening daarvan 
houdend dat, Vlaamsch geld aan Vlaamsehe onderne
mingen zal besteed en niet in verkeerds handen over
geleverd worden !

De inschrijvingen worden aangenomen tot Februari 
1920. Het Maatschappelijk kapitaal zal bestaan uit 
aandeelen van 50 fr. ieder, opdat ook de minst 
begunstigde kunne medewerken en stichter worden 
van de Vlaamsehe Bank. ONZE BANK ! — Schrijft dus 
allen in zoogauw mogelijk ! W ie het niet doet zal 
het zich later beklagen, als hij zal zien, welke winsten 

. hij had kunnen verwezen tl ij ken.

Bij inschrijving worden 25 t. h. gevergd, 25 t. h. bij 
de stichting; de ove'rige 50 t. li.-zullen op verzoek 
van den Beheerraad ingeroepen worden.

Zoodoende zal het Maatschappelijk Kapitaal VOLLE
DIG GESTORT en onmiddelijk beschikbaar' blijven.

Aan inschrijvers van meerdere aandeelen wordt één 
stichtersaandeel voor vier kapitaalaandeelen toegekend.

INSCHRIJVINGEN worden genomen in agent
schap van den « SCHELDEBANK », Krekelstraat, 

131, ISEGHEM.

W ie  b eg eer t  eene W oning  ?
Allo vluchtelingen zonder huis noch 

kluis! Eene eenige gelegenheid!

Prachtige woningen zijn te bekomen van den 
“ Scheldebank „.

Houwafdeeling. — De dubbele wanden bestaan, voor 
den buitenkant, uit ineengeschovene platen gewapend 
beton van 4 ctm. dikte waar geen de nrnste wind 
kan doorkomen; voor den binnenkant uit,, dus sterk 
en warm ! Er bestaan 7 verschillends modellen; dus 
om alle goesten te voldoen. Het dak is zi er deugdelijk. 
Meubels kan men er ook verkrijgen. De woningen 
worden besteld enkel ééne maand na de aanvraag, 
in tegenstelling met andere maatschappijen, waarvan 
de bestelling na 3 maanden nog niet gedaan is. Alles 
wordt kosteloos vervoerd naar de statie van den 
bestemmeling en kosteloos geplaatst door de SCHELDE
BANK. — De prijzen zijn ongeëvenaard voordeelig.

Bestelt er U ook, dekkingsrollen voor daken, 
’t Is een nieuw uitvindsel : dikker, sterker en 
alleszins veel beter dan teerpapier. — Voor 
alle bestellingen en inlichtingen u te wenden 
tot het agentschap van den SCHELDEBANK, 
Krekelstraat, 131, ISEGHEM.

N° 21TELEFi
Wij hebben de eer de bevolking kenbaar 

te maken dat de Telefoon N 21 bij J U U S  
QUAhEBEUR, Koornmarkt, wederom als 
voor den oorlog, ten dienste gesteld wordt 
van liet gaacht publiek.

~ K0STEL00ZE  RAADPlJ gTn G "
Over ALLE Verzekeringentl

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

Aan het geacht Publiek
Ik heb de UEd. te berichten dat ik 

altijd voorzien ben van allerbeste Kolen  
A n th r a c i te n ,  C im e n t  en K a l k ,  aan 
zeer genadige prijzen.

G onst. Den ys-Ve i\fai le ie
V r e d e s t r a a t ,  Iseghem

V E R L O R E N
Zaterdag avond 17 dezer heeft iemand 

een schoen (vrouw-bot. chevr.) verloren.
De vinder zal eene goede belooning ont

vangen. Aangeven ten bureele van ’tblad.

BORSTELFABRIEK IN FRANKRIJK
Vraagt een goede werkman (Meestergast) 

op de hoogte voor het maken van BOR- 
STELHOUTEN (fransch sprekende). Ver
zekerde toekomst.

Inlichtingen ten bureele van ’t blad.

VERKOOP - VERHURING - VERWISSELING
HERSTELLING - STEM M ING van

n PIAIOS
Groote keus van

Fonograaf-Floten
HARMONICA'S 

M U Z I E K  
INSTRUM ENTEN

Afslag voor Voortverkoopers

J-CLEMEn T-CLEMEH T
Gentstraat 20 , ISEGHEM

VOOR U R E  H R U ID EH IER SR 9RE N
wendt u tot

- Leon hard VandecappeUe -
Kortrijkstraat 149, ISEGHEM  

V erkoop  in ’t  G ro o t  en ’t  Klein
Bijzondere priizen voor Voortverkoopers

- O I t O O T H A  N l> li L
in

M a r g a r i n e s  -  M e l M o z e n
befaamde merken - altijd versch

Zeep in brieften - Zeeppneiers
eerste hoedanigheid

Ju l. D A LLE-H O LV O ET
Dépot

Meenenstraat 16, I S E G H E M

-  Bij aanvraag bestelling ten huize —

G R O O T E

STOOMVERWÊRIJ &  NIEUWWASSCHERIJ
Callens-N eeffs, Dendermonde

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

— Trouwe en genadige bediening —

S aalboek op zicht bij aen Agent

LIFA U »  f f D/ÊtA EL E
Rousselarestraat 2 4 6 ,  ISEGHEM  

Borstelfabriek in Frankrijk
v ra a g t  w e rk l ie d e n

GOED OP DE HOOGTE VAN 
— Ifl achie n-Borstels —

Inlichtingen ten bureele van ’t Blad.

Nieuwe Moderne Inrichting
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 
Fl. Driesens - Vande f Val Ie

Roeselaerestraat 82 , I S E G H E M

Verzorgd werk — Spoedige bediening 

Ik begeef mij ook ten huize.

VOOR UWE ELECTRIEKE VERLICHTING  
en BEWEEGKRACHT

^ wendt u tot

Frans ÏIUYGHE & ZONEN
Dweerstraat 19, ISEGHEM

ook te verkrijgen

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

herwinden van onbruikbare moteurs 
Verzorgd werk - Spoedige bediening

Batterien eerste hoedanigheid 
Strijkijzers l e hoedanigheid genadige prijs

VP.t
f ïü

m

5 1 A LA a w

•> 9 f t *

Hoek der Oroofe M ark t en t a n m o r K t ,  HORTRiJri

m

Tft?

WZ

m
rvi

n s

Yrïï

m

m

m

m

i t o

m

M aan d a g  12 J a n u a r i  en volgende dagen
Kostumen en Mantels voor Vrouweu vanaf 65  fr. 

Regenmantels voor Vrouwen (Gabardine) vanaf 59 fr. 
Kostumeri (Tailleur) voor Vrouwen vanaf 99  fr. 

Kindermantels vanaf 4 9  fr.
Pardesus voor Heeren (laatste model) vanaf 99 fr. en 105 fr. 

Regenmantels vanaf 89  fr.
Kinder-Pardesus vanaf 55 fr.

Specialiteit van Werkers-Kostumen

Panen Broeks vanaf 2 7 ,5 0  fr. Wcrkvestons 17,75 fr. 
Schoenen voor Heeren en Vrouwen vanaf 3 4  fr. 

Werkschoenen eansch met ijzer beslagen vanaf 19,95 fr.
M E U B  E L S  -  

Overtreksels vanaf 25  fr.
Ónmogelijke concurrentie - Buitengewoneocccisies - Prijsvermindering 

Solden ter gelegenheid van den jaartijkschen Inventaris 
Verkoop in ’t Groot en ’t Klein

Men aanveerdt Vertegenwoordigers in alle gemeenten

af»

SS*

m
a *

m

M ,

SPEC IA L ITE IT  van D00RZICHTKUNDIGE WERKEN en HANDELSREKLAMEN

Huis CYB . VANDEN W E G H E -  D’HO OG  H E
Marktstraat 11, ISEGHEM

S i e r a a d -  Hout-
Kunstschilder ij en

voor

Kerk en Schouwburgen 
Alle herstellingen worden aanvaard

Teekeningen

en M a r m e r - S c h i l d e r
te bekomen

Kleuren, Vernissen
Schilderoliën, Terpentijn 
en verdere Schilderartikelen

op aanvraag

T e  bekomen

flmerihaansch bevrnzen ïleesch
in de Beenhouwerij

- B E M I W OLLAEK T -
R o e s e la r e s t r a a t  101, Iseghem

Zeer voordeelige prijzen

BIJZONDERE HOUTDRAAIERIJ &  ZAGERIJ
dienstig voor 

Meubelmakers en Houtbewerkers

Jules Leen knecht - ifl issiaen 
Belle-Vuestraat 2 3 9 ,  ISEGHEM

Verzorgd werk — Spoedige bediening 
Ónmogelijke Concurrentie

FABRIEK van MEUBELS in alle Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

Spiegels, Stoelen, Wiegen, Zetels enz.

AI. ROOS Ë- V U Y L ST EK E
Gentstraat 23 , I S E G H E M .  

N I E U W  K I N D E R M E E L

— F O B  T I O B —
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 d ^ a r t s

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

Herstellenden, Ziekelijke lieden

Te bekomen in de Apotheken en Kruidenierswinkels.
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ANTWERPEN-NEW-YORK
Agentschap bij

A l p h o n s e  JOYF, R u m b e k e

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

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

2e K la s  900 fr. 3e 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.

C O R S E T S  OP  M A A T
Wilt 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 0111 te 
laten verwerken.

Men aanveerdt alle Reparatien 
ook te verkrijgen 

a lle  to e b e h o o r te n  voor  C o rs e tm a a k s te r s
H1MPE-VROMAN

Nederweg 24 , I S 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
1 Bijzondere keus van

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

Gemaakte Kleederen voor Mans en Kinderen. — 

Vareusen en Baais in Sayette en Normal. - Koussen 
en Zokken enz. enz.

— C. PY  PE-A itiEYE  —
Ooststraat 7, bij de Groote Markt 

-  ROUSSELARE -

OPGEPAST !! Wilt gij goede en goedkoope

M M B A S S E W
in Schaapswol, Flocons, Crins 

Zeegras, Kapok, Pluimen en Windhaar 
alsook Ressortkoorden en Overtrekgoederen

wendt u tot

- JULES ALLEWAËRT -
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

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

Huis van vertrouwen

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

St Amandstraat 8 . ROUSSELAERE

Waarom wordt het huis G. H o e t -An n e , na 

36 jaren bestaan, door de H.H. Oogmeesters meer 
en meer aanbevolen ?

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

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


