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ONS ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS 

1 jaar 6.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.

3 maanden 1.75 fr.

1 jaar binnen stad 5.50 fr.

Men schrijft in bij de 

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

R. Me s t d a g h - De b o  s s c h e r e
Emelghem-Dam-Iseghem

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

GELIJKE PLICHTEN! GELIJKE RECHTEN !!

Aankondigingen 0.15 fr. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » »

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmas bij 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

Onze Uitvoer

Verleden week schreven wij een v/oordje over 

onzen INVOER.

Thans ook eenige reken over onzen UITVOER, 

binst het jaar 1919.

Het spreekt van zelfs dat onze uitvoer, in 

1919, op verre na zoo belangrijk niet was en 

kon zijn als onze invoer. Daartoe was ons 

verarmd, vermoeid, en uitgeput landeken in state 

niet. Dat betwisten wij dan ook niet, maar 

zijn zelf verwonderd, dat niettegenstaande onzen 

diepen verval, niettegenstaande werkloosheid en 

werkstakingen in overgroote mate, dan toch nog 

nagenoeg voor 2 milliards en half frank uitgevoerd 

kon zijn. Hetgene echter te wenschen • laat en 

hetgene wij moeten beknibbelen en kritikeeren, 

’t is juist dat er misschien wel ietwat te veel 

waren en stoffen uitgevoerd geweest zijn, die 

wij, gedeeltelijk ten minste, soms best zelve 

hadden kunnen gebruiken, en dat er andere ook 

niet of te weinig uitgevoerd werden waaraan 

wij nochtans overvloed hadden en wij konden 

missen.

Alzoo, om eenige staaltjes te geven,-was het 

wel wenschelijk vijf miljoen negen honderd en 

veertig duizend kilos margarine en vier honderd 

vijftig duizend kilos vet naar Duitschland te 

laten gaan?

Klinkt het niet spottend, op ’t oogenblik dat 

er twintig miljoen franken verspeeld werden aan 

aan graaninkoopen in Amerika en dat het brood 

op den prijs van lf .20 gebracht wordt, klinkt 

het niet spottend dat onze regeering tien miljoen 
negenhonderd en veertig duizend kilos tarwe, 

en negentien miljoen kilos bloem naar ’t Buiten

land verzonden heeft ? En nu dat ons bier, bij 

gebrek aan grondstoffen, bijna niet drinkelijk is, 

moest men dan ook nog drie miljoen negen 

honderd en vijftig duizend kilos gerste en een 

miljoen twee honderd duizend kilos hoppe laten 

verzwinden ?

Was het om tegenwoordig onze patatten 

weerom in de twintig franken te laten opjagen, 

dat een twaalftal gunstelingen van ’t Ministerie 

van Bevoorrading zich den uitvoer mochten 

verdeelen van ongeveer honderd en vijf miljoen 

kilos aardappelen; alswanneer onze erwten en 

boontjes bijna niet koopelijk en krijgelijk waren, 

moest men dan waarachtig wel een en dertig 

miljoen hotjderd duizend kilos ervan naar Frank

rijk Duitschland sturen ?

Iedereen lijdt gebrek aan kolen en daarbij als 

hij er nog wat krijgt, betaalt voor slechte soort 

ongeloofelijke prijzen, die wij zelf schier binst 

den oorlog niet gekend hebben. Onze fabrieken 

en groote werkhuizen vallen nu en dan stil, in 

gansch het land bij gebrek aan voldoende 

brandstof. Onze verlichting laat te wenschen of 

verdooft geheel en gansch, zooals in Antwerpen 

door de algemeen besprokene kolencrisies ! En 

wat lezen wij in de statistieken ? gedurend 1919 

werden uitgevoerd drie miljard vijf honderd 

miljoen kilos kolen, twee honderd tachentig mil

joen kilos Cokes en drie honderd zes en vijftig 

miljoen kilos briketten ! 11 En duor wien ?.... 

Uitsluitelijk en alleen door een brusselsch syndi- 

kaat of sociteit van eenige groote katten !! Als 

ZIJ maar warm hebben ! En als HUN portemonaie 

maar warm zit! Wat scheelt hun de landgenooten?

Was het wel noodig ook, op vijf weken tijd, 

ongeveer veertig miljoen kilos suiker naar ’t 

vreemde te laten uitgaan ?.. of was het misschien 

om ’t plezier van een echt suikerschandaal te 

verwekken dat gansch het land in rep en roer 

zat? ’t ware overtollig hierover uit te weiden, 

alle dagen staan de gazetten vol over onze 

suikerkwestie!

En voor ons vee dan ?... Was het wenschelijk, 

we zouden het wel willen weten, negen en zestig 

miljoen kilos hooi en strooi, vijf en dertig miljoen 

kilos lijnkoeken en acht en zestig miljoen kilos 

gruis uit het land te laten verdwijnen ? Is het 

een wonder dat de prijs van het gruis, in den 

handel, gelijk staat met den officieelen prijs der 

tarwe?., zoo men dit ooit kunnen droomen 

hebben ?

Maar daarentegen heeft onze regeering niet 

andere waren en stoffen ingehouden, die wij in 

overvloed bezitten en waarvan hét meer dan 

gewensch geweest was, een gedeelte te laten 

uitgaan ?..

Bloemen en planten waren voor den oorlog 
overal gezocht en gegeerd in ’t vreemde. Wat 

heeft ons Landsbestuur gedaan tegenover de 

beslissing van al onze Bondgenooten die den 

invoer in hun land van onzen plantenkweek 

verbood 1

Groenten, zooals het welgekend WITLOOF of 

CHICON ging jaarlijks bij miljoenen kilos naar 

naar ’t vreemde, waarom heeft onze Regeering 

gewacht tot verleden week om er den vrijen 

uitvoer van toe te staan ?

Tabak ligt er in overvloed in onze magazijnen 

en stapelhuizen, waarom kloppen onze handelaars 

nog altijd vruchteloos aan eene doove deur om 

vrij te mogen uitvoeren ? En hetzelfde voor 

suikerij die overal opgehoopt ligt in onze winkels 

en fabrieken, zelf tot bij partikulieren !

Waarom eene jaarlijksche exportatie van on

geveer zestig miljoen kilos suikerijboonen, de 

toem en de belooning van Vlaanderens landbouw, 

doen zinken op iets min dan acht honderd 

duizend kilos?

Doch nogmaals genoeg !.. Laten wij de cijfers, 

of liever de feiten die ze vertolken zelf vrij spreken.

En het antwoord erop?... Dat zijn wij niet ver

schuldigd, dat zijn onze roemrijke en model-mi 

nisteries van Bevoorrading en ekonomische zaken 

ons verschuldigd ?...

Maar in afwachting deze die het best de 

gevolgen ervan ondervinden zijn en blijven onze 

portemonaie en onze maag!.. V r ij .

T e  bekomen bij Leon Verduyn  
Iseghem, P o r to  ex t ra  aan 3 . 7 5  f r .  
Bordeaux  2 . 5 0  f r .  W i t t e  w i jn  2  f r .  
C h a m p a g n e  10 f r .

O nze lievoorradin ffsdie n s t

De Woningnood

Over eenigen tijd kocht het ministerie van 

Bevoorrading eene overgroote partij koopwaren, 

vooral spek, hespe, vet, ingeleide groenten, kaas,- 

meelwaren, biscuiten, chocolade, samengeperste 

melk; tabak, cigaren, cigaretten en zoo meer.

Die gansche voorraad werd opgestapeld in de 

dokken van Antwerpen !

Maar ziet, opeens is nu een bevel gekomen 

diezelfde waren.... eindelijk weg te ruimen... om 

er andere in de plaats te kunnen brengen. Bij

zondere magazijnen en stapelhuizen zijn daartoe 

gehuurd geworden, alsook kelders en pakhuizen 

om er — altijd voort voorloopig — deze koopwa

ren onder te brengen.

Maar eilaas!.. welke droevige bestatiging bij 

't weg halen !

Reeds twee maanden verkeerd de kaas... in vol

ledige staat van ontbinding. De omliggende straten 

worden lettërlijk verpest door den afschuwelijken 

stank die door dezen kaas verspreid wordt, ’t Is 

te zeggen hoe lief de kaasjes er uit zien die 

daar voor den dag komen!!

Naar beweerd wo'rdt zouden de tabak, de 

cigaren en de cigaretten letterlijk vermuft zijn! 

De fijne biscuiten en de chocolade zijn groen 

geworden! En de conserve-dozen roesten in 

’t spek verrot!

Aan ons fameuse ministerie van bevoorrading 

werd bij hoogdringendheid gevraagd de noodige 

maatregelen te nemen. Het antwoord luidde: 

« de verdeeling is nog niet geëindigd ! » Punt.

En zeggen dat er in het budget van dit ar- 

chifameus ministerie opnieuw eene ontzaglijke 

som ingeschreven is om andere koopwaren in 

te koopen !... of liever te laten rotten en bederven 

in plaats van ze aanstonds ter markt te brengen 

en de levensduurte doen verminderen !... ’t wordt 

meer dan tijd aan ’t hoofd van onzen bevoor- 

radingsdienst eindelijk eens menschen te zien 

met gezond verstand, en vooral met gezond 

begrip van Staathuishoudkunde ! Wie er niet toe 

bekwaam is, blijve er eenvoudig buiten !

Maar ondertusschen na het fameus Nationaal 

Komiteit, bezitten wij ons fameus... ministerie van 

Bevoorrading!. V.

Leest de programm a van Cinema Luxe 
goor Zondag en M aandag op 3° b lad
zijde en deze «oor D insdag, Gloensdag, 
en Donderdag op 1e bladzijde.

De woningnood is ontegensprekelijk eene der 

groote plagen van onzen tijd. . Wie eenmaal 

ergens een onderkomen gevonden heeft, is 

willens of niet gedwongen er te blijven, of het 

hem daar bevalle of niet.

Met al die schaarschte aan woningen zijn 

er, ongelukkiglijk, nog vele menschen — als ze 

wel den naam van menschen verdienen — die 

er niet toe te bewegen zijn onder te verhuren 

aan brave lieden, wier echtverbintenis door God 

met kinderen gezegend werd. £en onzer vrienden 

uit de provincie, door ambtsverplichtingen ge

noodzaakt zich te Brussel of in de voorsteden 

te komen vestigen, deed er dezer dagen de 

droevige bestatiging van op. Op verscheidene 

plaatsen, waar hij zich aanbood om er, tegen 

hooge huur, een drietal kamers te pachten, werd 

hij onverbiddelijk afgewezen omdat hij vader is 

van drie kinderen. Het voorbeeld dat wij hier 

aanhalen is er slechts één onder duizend. Lijk 

de zaken nu staan is het voor menschen met 

kinderen schier eene onmogelijkheid geworden 

nog een onder dak te vinden.

De oorlog, heeft vreeselijk gemaaid onder de 

Belgische jeugd en ’t is, benevens de Goddelijke 

wet, een Vaderlandsche plicht te zorgen om de 

leemten aan te vullen door de gesneuvelden 

open gelaten. De aanmoediging laat, helaas! maar 

al te veel te wenschen, omdat er personen zijn 

die veel meer waarde hechten aan de verf hunner 

plankenvloeren, dan aan de weelde een minnend 

en liefkozend kroost tot eere en glorie Gods op 

te kv/eeken. G i u j i e  -griUeu—in -te —velgen *vart- 

sommige hartelooze huiseigenaars zouden de 

menschen zich moeten verbinden hun geslacht 

te laten uitsterven en nog enkel en alleen genoe

gen te scheppen in het bot vieren van lage 

driften. Woningeigenaars van dat slach werken 

vlakaf de verontzedelijking van ons Volk in de 

hand en zijn dus effenaf een maatschappelijk 

euvel.

Men mag zich afvragen welke mentaliteit 

dergelijke onmeedoogende lieden beheerscht. 

Gaan ze, misschien, zoo verre hunne eigen 

Moeder te verachten omdat zij hun het leven 

geschonken heeft ? ’t Is eene bedenking welke, 

onvermijdelijk, moet opkomen in den geest der 

plichtbewuste menschen die door hen onmeedoo- 

gend afgescheept worden.

Waarom hebben niet al de menschen een 

hart? Waarom zijn niet al de menschen bewust 

van de groote verplichtingen die de echtelijke 

staat meêbrengt? Nochtans, in het belang zelf 

der toekomst van het Vaderland zouden al de 

gehuwde menschen die verplichtingen grondig 

moeten begrijpen en ten uitvoer brengen. Komt 

elkeen tot die bewustheid dan zullen de brave 

huisvaders niet meer gedwongen zijn eerst een 

paar schoenen te verslijten vooraleer zij met 

hun kroost een onderkomen gevonden hebben.

De p rach t ige  f i lm  “  M i jn e  v ie r  
j a r e n  in Du itschland ,, w o r d t  
Dinsdag,  W oensdag en Donderdag  
gespeeld in C in e m a  Luxe.

Zucht naar Weelde

Wij lezen in « Het Nieuws van den Dag »

Een zonderling verschijnsel van onzen tijd : 

hoe meer men hoort klagen over de levens

duurte, hoe meer ook de zucht naar weelde 

onder de menschen ontwaakt is. ’t Is alsof er 

een soort wediever ontstaan ware om elkaar 

Ttoer uiterlijke praal te verblinden,en te verdooven.

Voorheen, in den goeden ouden tijd, waar

van vele lieden nochtans met minachting of met 

een schouderophalen spreken, toen was ons 

Volk zoo weinig mogelijk bekommerd met den 

opschik. Wel was men proper en netjes afge

borsteld, maar . bij de vrouwen kwam nooit de 

gedachte op zich derwijze te kleeden dat zij 

een voorwerp konden zijn van verergenis. Men 

zorgde eerst en vooral voor de maag want toen 

was het spreekwoord nog in eere : « Buikje vol 

harteken lust ! » Eerst dan, als in die behoefte 

voorzien was, waagde men het te denken aan 

het tooisel, dat evenwel nooit de palen 

der welvoeglijkheid- overschreed. De vrouwen 

beschouwden zich toen als « vrouwen » niet als

«luxe paarden ». ’t Was de tijd van de goede, 

eerlijke zeden, de echte goede tijd !

Wat heeft de wereld sinds dan een loopje 

genomen ! En, ongelukkiglijk, niet in het voordeel 

der stervelingen die onze planeet eiken dag een 

stap nader bij hun einde doen. De menschen 

laven zich thans met volle teiigen aan den 

genotsbeker. De levensweg is thans bezaaid 

met allerlei hinderpalen, maar daarvoor heeft 

men geen oogen. Men wil, ondanks alles, pra

len en pronken, zand in de oogen van zijne 

medemenschen gooien om « voornaam » te 

kunnen schijnen. En zij, die dat doen, voelen 

niet eens dat ze juist het tegenovergestelde 

bewerken en doorgaan voor heel wat anders 

dan ze het wenschen en dan ze, misschien ook 

wel, eigenlijk zijn.

Och, beste menschen, sluit toch uw hart en 

zinnen voor de _ praal- en genotzucht. Weest 

eenvoudig, zoo eenvoudig mogelijk, en ge 

zult ook niet gekweld worden door Sommige 

hartstochten welke den zoeten vrede des gemoeds 
vergallen.

En gij beste meisjes, vrouwen, toont dat ge 

iets zijt uit u zelve en dat het niet noodig is 

door schoone kleederen iets van u te maken. 

Verbant de pronkzucht en den ijdelen tooi en 

vergeet niet dat, zoo gij al te veel beslag maakt 

van uwe kleeding, de openbare meening van 

u denkt dat gij in waarheid niets zijt.

De f i lm s  in C in e m a  Luxe van 
« M i jn e  v ie r  j a r e n  in D u i tsch land»  
zijn in de beide ta len ,  v laam sch  
en f ra nsch  voorgesteld .

Onze Beste Dank

Nog altijd zwijgen onze volksvertegenwoor

digers. Er zijn geene betere in geheel de Belgieke.

Men heeft gesproken in de kamers van de 

verhooging van de prijs van ’t brood.

Zij zwegen.

Men heeft gesproken over aktivisten, en over 

pogingen gedaan om Vlaanderen bij Holland 
in te lijven.

Zij zwegen.

En de 5 mannen van den brieschenden on

derpastor, zult gij mij vragen, waar zijn die ?

Zij hebben mij alzoo het onderzoek gedaan! 

Zij zijn tot aan de steenovens gegaan, en z’ heb

ben er eene pijpe met eenen truisch ontsteken 

en die uitgesmoord, ’t is al.

De briesschende onderpastor staat om zot te 
worden.

M .  Joseph Ca i l laux
Den 18 Februari 1920 is de zitting begonnen 

van het proces Joseph Caillaux.

Deze gewezen minister, gewezen president 

van het ministerie wordt beschuldigd voor 

land verraad.

Het Senaat in Hooger Raad vergadert, zal 

hem oordeelen. Drij dagen te week zal het 

Senaat zetelen, en het proces zal in de maand 

Mei afloopen.

De Bond d e r  N a t ië n
De Bond der Natiën heeft aan Holland la

ten weten dat kost wat kost de gewezen Keizer 

uit Holland weg moet.

De Hollandsche Regeering zal waarschijnlijk 

antwoorden dat zij den gewezen Duitschen Keizer 

naar eene harer koloniën zal doen overvoeren 

Op deze manier zal alle geschil uit den weg 

geruimd worden.

— De Duitsche Regeering heeft gevraagd zelf 

de beschuldigde mannen voor hare tribunalen 

te roepen, en zelf te mogen oordeelen.

G em een tek iez in g en
In een zeer kort artikel waarin gij zegt dat 

in Oktober de gemeentekiezingen zullen plaats 

hebben, eindigt gij met te zeggen dat de kie- 

zingen geheel rustig zullen afloopen.

Waarop steunt gij u, heer uitgever, om dat 

te schrijven ? Ik ben van een heel ander gedacht.

’k- Ga u mijn gedacht mededeelen, en dan 

moogt gij er van peizen wat gij wilt.

Nog nooit gaat er in Iseghem meer rumoer 

meer geweld in Iseghem zijn dat met de 

eerstkomende gemeentekiezingen.



ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
Vervolg van Zondag 12 September 1915.

En dat is zeker wel het dankbaarste werk 

dat een mensch verrichten k an !
En vandaag moeten zij ten allen kante 

om plaats te zoeken voor meer dan 3000 

mannen die Dinsdag aanstaande gaan toe

komen.
Volgens aanteekeningen op de deur der

huizen gedaan zijn er menschen die bijzonder

wel zullen varen. In verschillige kleine huizen

der lange reke, over het kasteel, mag men

de overkomst van 15 soldaten verwachten.

’t Zal er lief uit zien.
—o—

Op den ijzerenweg is er groote troepen

beweging. Dag en nacht gaan en keeren de 

treinen met soldaten opgepropt.

Maandag 13 September 1915.

Vroeg in den morgen werd in het Zuiden 

hevig naar eene vliegmachien gevuurd. Het 

vliegtuig werd zeer waarschijnlijk beschadigd, 

•want men zag het traagzaam in Oostelijke 

richting voorwaarts varen en nederdalen. Men 

was algemeen van gevoelen dat het ging 

vallen op het grondgebied van Hulste,

Aan welk land behoorde deze vliegmachien P 

Men heeft . redens om te peizen dat het 

eene duitsehe was, daar men om 1 1  1/2  ure, 

eene duitsehe gebroken vliegmachien per auto

naar Rousselare voerde.
—o—

Op alle hoeken en wijken van stad is men 

op zoek naar plaats voor de troepen die hier 

verwacht zijn.

Dinsdag 14 September 1915.

De Heer Kommandant von Haniel heeft gis

teren voor de laatste maal dienst gedaan, en 

heden verlaat hij onze stad om zich naar 

Oudenaerde te begeven.

Onpartijdig gesproken, wij moeten hulde 

brengen aan den kommandant von Haniel. In 

hem hebben wij zonder twijfel goede hoedanig

heden kunnen bestatigen.
Hij was immer kalm . en bedaard, beleefd 

-en medegaande. Immer was hij bereid om 

eenieder te* ontvangen en te aanhooren, en 

wanneer hij kon was hij vergenoegd toen hij 

diensten kon bewijzen. Wanneer de bevelen 

hem gegeven niet toelieten de vragen onzer 

medeburgers in te willigen, hij deed het op 

deftige wijze, en nimmer kwam eèn bof' of 

barsch woord over zijne lippen. In de moei

lijke omstandigheden waarin wij sedert maan

den verkeeren, heeft dfe heer von Haniel altijd 

de rechte man geweest op de rechte plaats. 

In het geheugen der lseghemnaren zal van 

hem de gedachtenis blijven van een eerlijk 

en deftig man.
—O—

Het personeel onzer kommandantur is thans 

bijna volkomen veranderd.
De nieuwe kommandant, van Oudenaerde 

komende, zetelt heden voor de eerste maal.

De heer Rittmeister und Adjudant Tilman, 

vervangt de heer Backhausen reeds sedert 

verleden week.
Al de schrijvers óp één naar zijn door 

andere vervangen.
—o— •

’s Namiddags rond 4 1/2 ure, zweeft gedu

rende langen tijd eene vliegmachien boven 

de stad. Eenieder aanziet het vliegtuig als 

een Engelsche, en vermoedt dat zij in ’t zin 

heeft bommen te werpen.
Plotseling valt iets beneden. Drie duiven 

worden uit het vliegmachien losgelaten. De 

diertjes komen leeg neder en slaan dan onmid

delijk de richting in van het front.

—o—

In den loop van den dag wordt door den 
Heer Jos. Seynaeve eene schriftelijke aanvraag 

aan den Heer Burgemeester overhandigd, ten 

einde eene vergadering van den Gemeenteraad 

te bekomen.
Deze aanvraag is onderteekend door de 

Heeren Gallens, Gits, Seynaeve en Vanneste. 

—o—

Mijnheeren,

Krachtens Art. 02 der Gemeentewet ver

zoeken wij u dringend den Stedelijken Raad 

bijeen te roepen, op Zaterdag 18 September 

1915, om 9 ure vóóriniddag, Belgische tijd, ten 

einde te beslissen over de volgende punten :

1 ) Vaststellen van den staat der kas sedert 

de laatste Gemeentezitting;
2) Uitwisseling der stadsbons tegen geld in 

gansch Belgie gangbaar;

3) Betaling inkwartiering soldaten vóór 15 

Januari 1915;

4) Betaling requisitiebons.
5) Aanvraag hulpfonds voor de burgerij :

a) vaststellen van het hulpfonds door de stad 

te geVen ;
b) bijstorten van bijzondere giften;

c) aanstellen van 4 gemeenteraadsleden om 

den dienst van dit hulpfonds te regelen vol

gens de voorschriften van den Gemeenteraad;

6) Werkloozenfonds : dit fonds opnieuw in

(verboden nadruk) —  44e vervolg

werking stellen ;
7) Aflevering van Eenzelvigheidsbe wijzen; 

voorwaarden om die bewijzen te kunnen 

bekomen;

8) Leggen van Electrische verbindingen die 

nende tot openbare verlichting;

9) Bespreking voederstoffen.

In de vaste hoop onmiddelijk goed gevolg 

te zien aan den tegenwoordigen brief, groeten 

wij u, Heeren, met achting.

Geteekend ; Constant Gits, Joseph Seynaeve, 

Hector Vanneste, Jules Gallens.

Iseghem, den 13 September 1915.

Aan de Heeren Burgemeester en

Schepenen der stad Iseghem.

Woensdag 15 September 1915.

Wie heden door onze straten wandelt, zoude 

genegen zijn tev gelooven dat hij zich in .eene 

groote stad bevindt, zoo groot is de beweging 

en het gewoel.

Hoeveel honderden soldaten hier toegekomen 

zijn, weet ik niet, doch men verzekert, en 

zulks schijnt mij niet overdreven, dat er meer 

dan drie duizend zijn.

De eerste kwamen hier toe met den trein 

ten 1 1/2 ure ’s nachts. Een uur later stapten 

andere troepen in de statie af, en in den 

morgen, rond 7 ure, werden overgroote 

groepen afgelost.

Vele soldaten zijn in den binnen der stad 

geinkwartiêrd, maar ’t is bijzonderlijk in de 

hofsteden en huizen buiten stad. maar dicht 

bij de stad gelegen, dat zij onder dak gebracht 

worden.

In veel kleine huizen der lange reken over 

’t Kasteel en aan Joyes molen, legt men van

15 tot 25 soldaten te slapen. Op veel hof

steden zijn vijftig, honderd, ja honderd vijftig 

mannen, In St Josephs gesticht zijn er meer 

dan zes honderd.

Gedurende den ganschen dag is het een 

standvastig weg en weder geloop en gerijd. 

Karren, wagens, volgen onophoudend mal

kander op, en geven aan onze straten een 

ongewoon en gansch onbekend uitzicht.

In den namiddag worden onze herbergen 

druk bezocht. De soldaten drinken eene ferme 

pinte en maken groot verteer. In den avond 

zijn er vele in den wijngaard des Heeren.

—o— ■
Over korten tijd hee& afte Heer Frederik

Declercq-Termote eene heerlijke wonins? in de 

Rousselarestraat gebouwen. De uitwendige 

toogplooi van dit huis is niet bijzonders groot, 

maar inwendig is alles op koninklijke wijze 

ingericht.

Men vindt er onder andere eene beneden- 

plaats die in gansch de stad hare weergade 

niet heeft. De oppervlakte dezer zaal is rond 

de honderd vierkante meters. De beneden- 

plaatsen van veel schoone gerieflijke burgers- 

huizen tellen, in alles te zaïjien gerekend, 

nog op verre na zulke oppervlakte niet.

Hoe was dat aan de ooren der duitschers 

gekomen ? Binst den duur van den oorlog 

was zelden een duitscher bij den Heer Declercq- 

Termote geinkwartierd.

Hoe dat nu gekomen is, weet niemand, 

maar het huis van den heer Declercq wordt 

als Officieren Casino ingericht.

Dat getuigt een plankske aan het ijzeren

hekken vastgemaakt, en waarop te lezen

staat: a Off.-Casino ».
—o—

Op de woning van den Heer Valère Verbeke- 

Paret, wappert de witte vlag met rood Kruis. 

In dat huis heeft een gansche groep Roode 

Kruisers zijnen intrek' genomen.

—o—

Onder onze buitenwijken bekomt de Abeele 

de eerste plaats voor het herbergen van 

soldaten. Eene afdeeling van het Rood Kruis 

is daar toegevallen en in alle de huizen mag 

men aan verschillige mannen logement geven.

Donderdag 16 September 1915.

De toeloop naar den Amerikaanschen winkel 

is vandaag overgroot. In alle de kerken van 

stad had men verleden zondag ruchtbaar 
gemaakt dat het voedingskomiteit heden boter 

ging verkoopen, en ’t volk is opgekomen.

Maar den hazaard die men er doet is niet 

groot. De boter wordt verkocht aan 5 fr. de 

1 1 0 0  grammen.

De soldaten die hier toegekomen zijn mogen 

uitrusten. Uitrusten! ’t Is waarlijk eene uit

rusting die hun gegeven wordt.

Van vroeg in den voormiddag mogen zij 

wapenoefeningen doen, en dat tot vijf uren 

in den namiddag.

Alleenlijk wordt hun wat tijd gelaten om 

’s noens te eten. En ’t is standvastig gaan 

en loopen, keeren en draaien, liggen en 

opstaan, grachten delven en opnieuw vullen, 

en in de slagmeerschen leeren oorlog voerer,.

En dat is uitrusten!
—o—

Een generaal-major verblijft thans in ons 

midden. Aan de voordeur van het huis door

M. Emiel Vanden Bogaerde bewoond, hangt 

een plankske, waarop deze woorden : « General- 

Major v. Schmieden »
—o—

Om in Rumbeke te verblijven, vertrekken 

om 4 1 /2 ure in den namiddag, 750 soldaten 

van het 24l e.

In het St Josephsgesticht is geen soldaat meer 

te vinden.
Vrijdag 17 September 1915.

Liefhebbers van honden hebben er altijd 

geweest, daar zullen er altijd zijn, doch in 

Iseghem warep er nooit zooveel als nu. De 

duitschers zijn daar niet vreemd aan Simpele 

soldaten, roode Kruisers,' officieren, kunt ge 

langs de straat niet tegenkomen of die zijn 

vergezeld van eenen hond die door eene 

koord of ketting wordt vastgehouden. Men 

vindt alle slach van honden, kleine beestjes 

niet grooter dan katten, doch veel meer 

groote honden en bij voorkeur zwarte.

Die liefhebberij is niet alleen bij de duitschers 

gebleven, zij heeft zich ook onder de burgerij 

voortgezet. En zoo vindt ge menige persoon 

die met eenen hond wandelen gaat, of het 

beest ’s avonds mede doet op staminé. Het is 

bijna onmogelijk eene jufvrouw te ontmoeten 

die niet eenen hond. aan eenen ketting leidt 

En ons volk staat verstomd te zien op eenen 

onzer onderpastors die niet meer buiten Ijomt 

zonder in gezelschap te zijn van eenen grooten 

laugharigen zwarten hond. En wanneer onze 

onderpastor door onze straten trèedt, met 

vasten stap en fiere houding aan de zijde 

van. zijnen hond, dan ziet hij er waarachtig 

eenen echten generaal uit.

—o—

Op Emelghem, al de kanten van Kruipend’ 

aarde, heeft het vrouwvolk gebatterd. En 

rond den middag komt hier in de komman

dantur eene vrouw toe, het voorhoofd gekuetst 

en bebloed. Zij wordt naar het Gildenhuis 

geleid, waar zij de zorgen van êlnen duit- 

achen doktor ontvangt.

—o— ' /

Daar zijn nog veel burgers — bijzonderlijk 

veel kleine burgers — die nog hunne belas

tingen niet betaald hebben.

Dat moet niemand verwonderen. Die men

schen hebben nooit over veel geld beschikt, 

hun bezit.was nooit groot, met hunnen handel 
deden zij stil voort, waren eerlijk en treffelijk 

in hunne zaken, en waren overgelukkig wan

neer zij de twee einden van hét jaar aan 
malkaar konden knopen.

En sedert meer dan een jaar is de winste 

verminderd, steeds verminderd,, om op _ niets 

meer te komen. En het weinige spaargeld 

is ook verminderd, gedurig aan verminderd, 

en daar blijft, helaas ! zoo bitter weinig over 

om dien ongelukkigen tijd te door worstelen. 

Die kleine burgers hebben nooit gebedeld, 

nooit de hand uitgestoken, nooit gevraagd of 

gesmeekt, en moesten zij met roode wangen 

als eenvoudige werklieden naar het stadhuis 

gaan om onderstand, onbermhertig zouden zij 

afgewezen worden.

En de « contrainte drager » komt heden veel 

huizen binnen hij levert ?ene “ Sommatie- 

dwangbevel „ af, waardoor aan die beklagens- 

weerdige lieden te wete gebracht wordt, dat 

zij nog vijf dagen tijd hebben ,om hunne 

belastingen te betalen of zoo niet....

Is de oorlog voor allen lastig, hij is buiten 

allen twijfel, pijnlijkst van al voor de kleine 
burgers I

Zaterdag 18 September 1915.

Vandaag wordt aan de soldaten ««een ware 

rustedag gegeven. Meer dan duizend in getal, 

muziek voorop, trekken zij naar de statie, 

van waar zij, met speciale treins naar Ostende 

reizen. In den avond, rond 8 ure, zijn zij 

hier terug.

De twee vrouwspersoonen van Emelghem, 

die gisterên malkaar in ’t haar vlogen, komen 

voor ’t gerecht. Men zoude' zeggen dat men 

er goed op los gegaan is, want de eene is 

bijna gansch het hoofd verbönden en omwon- 

den De betichte nogthans wordt vrijgesproken 

en mag dadelijk naar huis wederkeeren.
—o—

In de laatste weken had men om zoo te 

zeggen rrtet meer hooren schieten aan ’t front. 

Nu en dan iets, maar zeer weinig.

Dezen namiddag is het kanongedonder bijzon

der geweldig.
—o—

De Heeren Gemeenteraadsleden die eene 
bijeenkomst van Stads Raad hadden aange
vraagd, ontvangen den volgenden brief: 

Mijnheeren,
Het Schepenkollege belast mij u tè laten weten 

dat het waarschijnlijk, in staat zal zijn Ued. 
binnen korte dagen een antwoord te geven op 
uwe aanvraag van Dinsdag laatst.

Aanveerdt, Mijnheeren, mijne beleefde groeten.

Geteekend: A. Werbrouck, Gemeentesekretaris.
Aan Mijnheeren J. Seyraev :, C. Gits, J. Callens 

en H. Vanneste. (Wordt voorgezet.)

Gevaarten en Avonturen
Zeven en twintigste Vervolg — Verboden Nadruk

Le M i r o i r
Ten dien tijde was er in onzen vleugel een 

fattiek « Gusten » genaamd en ’t was hij die 

Adolf hielp in het naar buiten brengen der 

brieven.:

Zoodra de manden met eten toegebracht 

waren futselde t)ij deze van Adolf weg en 

ging ze zonder onderzoek aan de deur der 

cel van Adolf plaatsen.

Wanneer, om 3 ure, de manden terug aan 

de deur der cel moesten gezet worden had 

Adolf twee of drie fijne papierkens tusschen 

het stopsel van de cvder flesch gevezen. De 

mand bleef staan tot dat de andere afgehaal»! 

werden en werd dan, zonder aan dén onder

officier de gelegenh<yd gegeven te hebben'ze 

te doormuffelen, tusschen de overige gescho

ven en verzonden.

Juffer Irene, kwam, niettegenstaande deze 

briefwisseling, tweemaaU daags in hetzelfde 

venster' om met ons te spreken. Bij hare 

aankomst rond 1 2  .1 / 2  ure verwittigde zij door 

een kort schuifelen en wanneer er gevaar is, 

geven wij teeken en springen van vóór het 

venster. .

Het onderhoud duurde tot 1 ure. De goedp, 

wacht werd dan afgelost.

Rond zes ure kwam Juffer lrène weèr aan 

het venster.

Iedere maal wist zij ons eenig nieuws te 

vertellen.

Sedert Adolf in het gevang gekomen is 

bekom ik dagelijks zijn rantsoen brood, Daar

mede ben ik verlost van den hongersnood

Ook heeft hij mij een boek bezorgd en zoo 

kan ik gemakkelijker mijne stille uren slijten.

Juffer lrène komt rond 12 ure aan het 

venster en weet mij het nieuws mede t.e deelen 

dat zij met M. Paul Decoene gesproken heeft.

Daar worden de mandei) aangebracht door 

de « fattieks ». Ook aan mijne deur hoor ik 

iets neerzetten en verlegen dat de bewaker 

mijne deur zal openen kom ik van v«.or het 

venster en zet mij te lezen in het boek

De deur mijner cel wordt geopend en de 

bewaker schuift lachende de mand binnen en 

zegt heel vriendelijk : Hier, ge kunt nog eens 

eten! Daarop trekt hij de deur weer toe.

Aan de oor der mand — een slachterkorf — 

hangt een étiquette M Vande Veegaete, Hoog

straat, 1, Gent. Naam en adres is mij gansch 

"onbekend. Onder het adres staat mijn. naam 

het nummer mijner cel, 184. 't *

Ik had schoon te zoeken naar een bekende 

die zich zoodanig om mijn lot bekommerde, 

ik kon hem maar niet vinden, of zou het de 

vriendelijke juffer zijn die het gedacht gekre

gen had.

Zonder eens in de mand te zien sprong ik 

terug aan het venster en gaf haar kennis van 

de verrassing.

, ’t Is M. Decoene die er voop gezorgd heeft 

roept ze mij toe. lk laat juffer lrène verder 

in gesprek met Adolf en ’k ga nieuwsgierig 

de mand openen.

Tranen van voldoening en geluk kwamen 

mij in de oogen en ’k zou een trouwelooze 

en ondankbare zijn moest ik aan M. Paul 

Decoene geene erkentelijkheid betoonen.

In de korf staan, een vertint kruikje met 

wariïie soep; een kommeken met dampende 

aardappelen, twee stukken vleesch en groenten, 

benevens deze spijzen, ook eene flesch bier 

en een doosje waarin vier boterhammen 

geschikt liggen met vleeschpathé. Daarbij is 

er ook een mes, lejDel, vork en drinkglas 

een diepe en een platte tel jool voor handen. 

En voor cigaretten heeft M. Decoene ook 

gezorgd want bij voorgenoémde spijzen en 

benoodigheden zijn 10  pakjes cigaretten.

En warneer ik opgehouden heb in de mand 

te snuffelen acht ik mij .de gelukkigste der 

gevangen. Nu tenminste zou ik geen honger 

meer moeten lijden welke in het gevang de 

grootste kwaal was.
—o—

Ik houd er hier aan M. Paul Decoene nog 

eens te bedanken voor al de zorgen en 

genegenheid . welke hij mij betoond heeft

gedurende mijn gevangenschap te Gent. Aan 

U, vriend Paul, ben ik ten zeerste verschul

digd en dank aan U heeft het gevangen

leven geen invloed gehad op mijne gezondheid. 

Misschien hebt gij er nooit aan gedacht dat 

nwe genegene handelwijze uw persoon kon 

verdacht maken bij den vijand en U kon 

brengen in den neteligen toestand waarin 

ik mij zei ven bevond voor uwe hulp en

daarom is mijne erkentelijkheid des te grooter 

én gevoeliger ten uwen opzichte.

* — 0—
Voor de eerste maal sedert ik tusschen de 

ho ge muren en jle dikke ijzeren staven van 

het gevang gekerkerd wierd heb ik de gelegen

heid voldoende spijzen te mogen nemen, om 

zoo te zeggen, naar hertelust want van iedere 

soort was er, in regel matigen tijd, genoeg 

voor twee man (Wordt voorgezet.)
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De C in e m a  in de C o ngrega t ie

« Als ’t u belieft menschen, gaat een beetje 

meer en een beetje talrijker naar den Cinema 

zoo niet gaat de Cinema van de Jongelingen 

Congregatie den dieperik in. »

Wat er dan van waar is weten wij niet, en 

wij zijn er zeer gerust in. Dat hij bestaat of 

niet bestaat, wij gaan er ons noch goed, noch 

kwaad bloed voor maken.

De onderpastor is rijk genoeg om eenen cinema 

te onderhouden. En wil hij eenen cinema hebben 

hij kan hem hebben zonder iemand te moeten 

inzien,en zonder iemands hulp te moeten inroepen.

M .  Deschanel

Den 18 Februari 1920 liep het Presidentschap 

van Frankrijk ten einde M. Raymond Poincaré 

had de 7 jaren uitgedaan aan ’t hoofd van 

Frankrijk. Hij werd vervangen door den niéuwen 

President Heer Paul Deschanel.

Dolle Hans
LCTBBjfcaggr̂..- n. .uw

De uitvoeringen van Dolle Hans, hebben eenen 

schrik van volk, naar het gesticht der werklieden 

uitgelokt.

Ik ook heb gedaan gelijk vele andere, en 

Zondag in den namiddag heb ik Dolle Hans 

gaan bezien.

Was het schoon ? vroeg men mij.

En ik heb niet geantwoord, en ’k heb het 

gevraagd aan een ander, en reog aan een ander, 

kortom aan verschillige.

En allen gaan verschillig antwoorden. De eene 

zei ja ’t was schoon. Eea tweede vond het maar 

redelijk. Een derde had zich niet geamuseerd!

Maar wij vragen niet hoe ’t gedacht is van 

een ander, wij vragen uw gedacht. Ziethier. 

Ik verstond de spelers niet, en ’k heb nog nooit 

schoon gevonden, wat ik niet verstond.
—o—

Verleden Zondag en Maandag hebben de 

Oude Strijders een kunstfeestavond gegeven ten 

voordeele der oorlogsweezen. Ter dier gelegen

heid hadden zij eenen Hollandschen Troep 

gevraagd om de opvoeringen des te beter en 

des te kunstiger te doen gelukken. Het stuk 

« Dolle Hans », was een soldaten drama uit het 

hedendaags leven getrokken, welke zich in eene 

Hollandsche Colonie afspeelde. De acteurs en 

de actrice hebben door hunne meesterlijke 

opvoeringen de tooneelliefhebbers eenen waren 

kunstavond laten genieten. v
Onder het talrijk publiek hebben wij verschei

den personen uit alle klassen en standen 

opgeinerkt !... Zouden zij dan tot inkeer gekomen 

zijn?... Men speelde nochtans met vrouwen

rollen!... En nochtans hebben zij nu hunne 

goedkeuring laten kennen door hunne tegen

woordigheid.

Andere tijden, andere zeden.
EEN TOESCHOUWER.

Bestuurvergadering van den Midden
standsbond Iseghem en omliggende » op 
Vrijdag 13 Februari ten lokale «Hotel Royal» 
statiestraat te Iseghem.

De vergadering wordt geopend door de heer A. Clement 

(voorzitter)

De heer Henri Pattyn Wfnscht dat het bestuur de noodige 

inlichtingen zou nemen, aangaande de uitbetaling van 

Fransche stadsbonS alhier nog in omloop. Vele kleine 

burgers bezitten bons van Ryssel Roubaix enz. Het schijnt 

dat deze bons moesten uitgewisseld worden reeds van over 

eenige maanden. Aan dit bericht wierd geene genoegzame 

ruchtbaarheid gegeven, zoodat deze lieden het niet wisten. 

Tegenwoordig geraken wij deze bons niet meer kwijt of 

ten minste weten zij niet hoe die kwijt gerocht.

Het bestuur zal zich gelasten, zoohaast mogelijk, deze 

inlichtingen te verschaffen.

De heer Leon Vanderhaeghen klaagt over den droevigen 

staat waarin men tegenwoordig verplicht is te reizen. De 

compartimenten van derde klas zitten gewoonlijk stampvol. 

Voor de kleinen burger, die met reizen zijn brood moet 

verdienen is het ver van aangenaam. Het ware te wenschen 

dat men meer Wagons aan den trein hange en vooral 

wagons voor de weekabonnementen. De reiziger in derde 

klas die tot den laatsten cent zijne plaats moet betalen 

heeft recht aan meer gemak en bescherming

Daarbij dient er ook nog rekening gehouden te worden, 

dat tegenwoofdig het reizen in vele gevallen een bijzonder 

gevaar oplevert. Dit gevaar komt voort ,van de werkers 

van ’t front die allerhande oorlogsgetuigen zooals o'busser), 

schrapnels, kogels enz., aldaar oprapen en medebrengen. 

Er is, wel is waar, een dienst ingericht daartegen, maar 

hij is onvoldoende. Allerlei trucs worden uitbedacht en 

gevonden om de controle te ontgaan. Zoo heeft spreker 

zelfs kunnen bestatigen dat in Ingelmunster eene vrouw 

van den trein stapte die onder haren dikken mantel ver- 

v scheidene zulke springbuizen zitten had. Ze kon zelfs mej 

moeite gaan, zoo zwaar was zij- geladen.

Het bestuur zat den heer Vandenkerckhove, volksver

tegenwoordiger der Middenstanden tot Brussel verzoeken, 

diensaangaande eene vraag te willen richten aan den heer 

Minister van spoorwegen.

Daarna gaat men over tot de dagorde . Jk',\

Vaststellen toekomende werkingen van den böfid.

De heer voorzitter bestatigt dat het {j#tal' ledep van den 

bond voortdurend aangroeit reeds zlj$i de eerste 100 

overschreden. De plaats van alle ware Middenstanders is 

bij ons. Zonder het minste persoonlijk belang en buiten 

alle politiek verdedige~n wij hunne belangen. Hij stelt voor 

eenen brief te zenden aan de voorzitters der verscheidene 

vakbonden van stad, ten einde de aansluiting te vragen 

hunner bonden aan onzen Middenstandsbond - (algemeene 

toestemming)

De heer Seynaeve stelt voor eenen brief te richten aan 

den heer Donaux, voorzitter van nationaal verbond (ook 

algemeen aanveerd).

Verders wordt er nog gehandeld over het stichten eener 

onderlinge verzekering, ook over het inrichten van een 

bureel van schuldenvorderingen. Beide zaken liggen ter 

studie. Op eene toekomende vergadering zal er meer over 
gesproken worden.

Wordt gevraagd bij den Heer LOUIS 
DERDEYN, Pianofabrikant, Gazestraat te 
Rousselare. Bekwame MEUBELMAKERS Of 
HOUTBEWERKERS tegen goed loon.

Ingezonden stukken.
Mijnheer de Opsteller ®

In eenen artikel over veertien dagen in “ Ons Iseghem ,‘ 

spreekt gij over de Vrouw op Het Tooneel. En in dat 

schrijven wordt gewaag gemaakt over al de moeilijkheden 
die het tooneel te overwinnen had om te geraken waar] 

het nu gekomen is

Daar ik heel mijn leven een vurige tooneelliefhebber - 

was weet ik daarvan te spreken, ’t Was ten tijde van 

Pastor Sonneville. Een brave man, maar een pastor van 

den ouden tijd. Koppig was hij, vastklevend aan zijn 

gedacht, aan zijne meening, meester en alleenheerscher 

van zijne parochie, te vreezen voor al w'ie zijnen wil, of - 

zijne begeerte niet gehoorzaam uitvoerde.

Dan was het lokaal der gewezen Xaverianen in het 

Lourdes gesticht. En om zijne Ciskes eens te vergeestigen 

en eenen aangenamen avond te laten overbrengen had 

Mijnheer Vandendriessche onderpastoor, bestuurder, de 

toelating gegeven aan de Iseghemsche studenten een 

concert uit te voeren.

De Heer Onderpastor had M. Lonneville naar dat feest 

uitgenoodigd zonder hem te zeggen waarin dit feest ging 
bestaan.

Maar toen de Heer Pastor zag dat het een concert was 

door de studenten gegeven, kon hij zijne woede zijne 

kolere niet overmeesteren en hij viel uit als een wroeden 

tegen M. Vandendriessche en 't was eene schande! Een 

concert toelaten op zijne parochie, zonder den Pastor te 

raadplegen. De menschen in ’t verderf storten !

En de pastor ging henen om niet te schrikkelijk leelijk 

te doen. Wat de. Heer Vandtndriessche gekregen heeft 

fals hij later alleen bij zijnen Heere gekomen was, meld de, 

historie niet.

Intiisschen was hier een Katholieke Kring geboren. De 

leden eischten een concert. Maar het bestier aarzelde toe 

te staan : de Pastor was er tegen. De leden wiefden stou

ter, zij namen het woord en zij moesten feesten hebben, 

er was niet aan te doen.

De Pastor stond toe op voorwaarde dat alle toegang 
voor de vrouwen verboden was. Het concert had plaats 

maar bevredigde de leden in geenen deele « Mag het 

vrouwvolk niet komen, zeiden zij wij blijven ook achter » 

En het regende van ontslagen in de Katholeke Kring, 

nogmaals werd den Heer Pastor te voete gevallen, den 

moeilijken toestand werd hem voor oogen gesteld, en er 

werd gesmeekt om het vrouwvolk toe te laten. Met on

eindig veel tegengoeste, stond hij toe.

Maar aMen-.Zélfden tiidfi „wérd -er .aan_de. süaliü. aea- 
Tooneelgilde, de Gretrykring gesticht, die concerten ging 

geven en daar ging vrouwvolk niet alleenlijk toegelaten 

worden, maar het vrouwvolk ging medespelen.

Maar ’t was iets !

Daar was hier een onderpastor, Mijnheer Slosse genoemd 

goed en fraai, maar onder dat opzicht nijdig, bitsig gelijk 

een halve duivel, die de nieuwgeboren societeit ging 

dood leggen. Hij sloeg en stampte in zijnen predikstoel 

zoo geweldig dat hadde de predikstoel niet kloek en 

stevig opgebouwd geweest, hij ongetwijfeld in brokken 

en stukken ware gevallen. En binst de weke liep men 

in stad van huis tot huis om te vragen dat men geenen 

voet in deze school van verdoemnis had gezet ; men be

dreigde als het met geen goedheid..ging, de Gretry moest 

dood.

En als men moede was van prediken en van rond te 

loopen, men scheidde uit en de Gretrykring speelde voort 

altijd voort, tot eindelijk de oorlog een einde aan zijne 

vertooningen kwam stellen.

En binst den oorlog, was er dan nie<s?

Zeker dan werden de Lustige Vrienden geboren. Zij 

speelden voor de jongens en de meisjes van den Bosch, 

van de Mol, van den Mentenhoek in eene afhankelijkheid 

der Luizenkasteelen of in de schuur van den eenen of den 

adderen boer, tot dat het hun verboden werd en zij in- 

•H'k namen in den nieuwen St. Pieter, dan in den Sportif 

en laatst in Flandria, waar zij nu met vrouwvolk êpfelen, 

en bij iedere vertooning eenen overgrooten bijval oögslen.

H/i in de congregatie?

Daar geeft men Cinema, om dit welhaast te vervangen 

door bal.

I n in de Ciskes komen spelers en speelsters van .den 

Nei.erlandschen Schouwburg van Gent vertooningen geven.

t Gaat wel dat Pastor Lonneville dood is !

N U T  EN V E R M A A K

De Dronkaard
— Vertegenwoordigt de vier jaargetijden in zijn hoofd: 

Op zijn rooden neustop bloeit de lente; op zijn verhit 

voorhoofd brand de zomer; op zijne bleeke wangen teekent 

zich de herfst, en zijn haar door esne vervroegde grijsheid 

wit als sneeuw' vertegenwoordigt den winter.
—o—

Europa ’s Veestapel
— Voor den oorlog wierd de veestapel van Europa 

geschat op 25 millioen 5 honderd duizend paarden, zes 

en zeventig millioen en half stuks rundvee, behalve de 

kalveren, 195 millioen schapen 34 millioen varkens en 

13 millioen en half geiten. De jaarlijksche opbrengst der 

wol was 243 millioen kilos, der boter 750 millioen en der 

kaas 18oo millioen kilos.

De Mensch
— In zijne jeugd is de mensch, volgens de opmerking 

van een wijsgeer, geheel onbezorgd in het volle genot 

zijner eigenwaarde; op zijn dertigste jaar begint hij de dwaas

heid van sommige zijner handelingen in te zien; in zijn 

veertigste is hij daarvan overtuigt, en maakt hij voornemens 

om zulk te beteren ; in zijn Vijftigste bemerkte hij dat hij 

daarin nalatig is geweest, en vernieuwd zijn voornemen -• 

in zijn zestigste bemerkt hij-levend dat hij het graf nadert 

en zich nog niet gebeterd heeft, en later sterft hij met 

den wensch dat zijne kinderen gelukkiger en beter mogen 

wezen dan hij was.
—o— .

Apothekers Rekening 
Men is gewoon te zeggen dat de rèkening van een 

apotheker gemeenlijk 99 p. c. winst oplevert. Wij weten 

niet of men dit voor waarheid kan aannemen, doch het 

is opmerkelijk dat men tot het getal 99 kornt; wanneer 

men de letters van het woord Apotheker, volgens de rangor

de in cijfers gebruikt, optelt.
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Het gebruik van Melk
— Melk is niet slechts een voedingsmiddel,maar neemt 

ook onder de geneesmiddelen eene eervolle plaats in. Men 

gaat echter bij het gebruik van melk gewoonlijk verkeerd 

te werk, doordat ze even al6 bier en andere dranken met 

te groote teugen wordt gedronken. Dit nu is zeer ongezond ; 

want zoodoende wordt de maag door een klomp halfge- 

ronnen melk bezwaard. De zuigeling, die de hem aangeboden 

natuurlijke voeding van tijd tot tijd bij zeer kleine hoe

veelheden geniet geeft den volwassene in dat opzicht een 

voorbeeld. Ook moet melk niet onmiddelijk na hergebruik 

van andere spijzen of voedende dranken gebruikt worden 

want aangezien er dan in de maag geen verteringswerking 

genoeg is, wordt ze de oorzaak van benauwdheid en 

slechte spijsvertering. Men houde dus.de gulden matigheid 

bij het gebruik van melk vaar oogen,
— o—
Oorsprong der banken

— Het Wbord bank werd ontleend' aan het «banco » 

der Italiahen, bij wie het eerste de gedachte eenèr inrichting 

om de verschillende geldsoorten te wisselen is opgekomen. 

Oudtijds had ieder handelaar op de markt der italiaansche 

handelsteden zijne eigen wisselplaats of bank ; stonden 

zijne zaken niet goed meer, zoodat hij zijnen, handel rtiet 

langer kon voortzetten dan werd "hij" faillite ^erklqajd en 

zijne bank verbroken «banco rotten» . vaandnar. de uit- 

heemsche woorden van “ faillit „ of,-, “ bankroet „ . De 

Venetiaansche bank werd opgericht in 1157, die van Genua 

in 1345, van Amsterdam en Hamburg in 1609,, van Engeland 

in 1694, van Amerika 1701 van Oost-Indie in 1787.

De toestand der voornaamste Bibliotheken van
Europa

t — De staatsbibliotheek van Parijs bezit 1.100 000 boeken 

en 80 000 handschriften, de St. Genovéva»bibIiQtheek 155000 

i>oeken en 2000 handschriften, de Mazarin-bibliotheek 

160.800 boeken en 4000 handschriften, de Sorbonne 80.000 

b.oeken en 900 handschriften, de bibliotheek van het stad

huis 65,000 boeken. Het getal der boeken in de openbare 

bibliotheken van Frankrijk bedraagd'6.233.800, in Engeland 

1.772.000, in Italië 4.150.000, in Oostenrijk 2.488.000 in 

Pruisen 2.040.000 in Rusland 852.000, in Beijeren 1.268.500, 

in Belgie 510.000 boeken. Gezamentlijk bevatten de open

bare-bibliotheken van Europa meer dan 20.000.000 boeken.

STADSNIEUW S
Elektriciteit. — Te naaste winter gaan wij zooveel 

elektrisch licht hebben oï wij willeli. Nieuwe hiachie- 
nen tot 1100 paardenkracht kunnende geven, zyn te 

—— —— ---—   -----

Ongeluk. — Dinsdag namiddag om 4 ure is er in de 
borstelfabriek der Gebroeders Sintobin, Krekelstraat, 
een ongeluk voorgevallen die erge gevolgen had kunnen 
hebben.

Eene zware ijzeren balk moest op een nieuw 
metsement gelegd worden, toen de balk boven op 
stelling was stortte deze met een ijselijk gekraak in 
met bet ongelukkig gevolg dat alle de werkliéden 
naar onder vielen en vier ervan onder de stelling 
beiohen lagen. Mgt de spoedige hulp der andere 
werklieden werden de ongelukkige!) uit hunnen 
ueteligeii toestand verlost. Een bijgeroepen geneesheer 
diende de vier gekwetsten de eerste zorgen toe.

De andere kwamen er met den schrik van ai. Geluk
kig zijn er geene dooden te betreuren.

STaasrflHFHKEH - ISEGHEM
Z O N D A G  2 2  F E B R U A R I  1 9 2 0  

om 5  ure

M U Z I E K C O N C E R T
door* de leden der Maatschappij

in « D E  G O U D E N  L E E U W »
P rijzen der P laatsen :

Voorbehoudene 2 fr. - Tweede 1 fr.

Kaarten zijn van heden af te bekomen bij 

. j. Verham m e, Marktstraat,

EERSTE DEEL 

Le Montagnard, Pas redoublé H. Bury

Dans un rêve, pastorale voor saxophone-soprana, 
door M. J. Deprez Cammomile

Un beau jour, fantaisie variée voor piston, door M.
J. Deprez W . Van Perck

Romance, voor trombonne, door M. C. Verïaillie
F. L. Vanden Bogaerde 

L’ttoile de Concert, mazurka voor pistons, door 
MM. J. Deprez en E. Vermeulen G. Polaster

Air Varié, voor. hugel en trombonne door MM.
J. Vandaele en C. Verïaillie L. Cauivez

“Trio de Concert, voor twee pistons en trombonne, 
door MM. J. Deprez, E. Vermeulen en L. Bourgeois

L. Cauivez

Air de « Richard Coeur-de-Lion», voor bugel, door 
M. Emieï Couckuyt, Gretry

tes deux roucouleurs, polka voor twee pistons, door 
MM. J. Deprez en E. V ermeulen .I. Boulanger

10 MINUTEN RUSTPOOS 

. TWEEDE DEEL 

Souvenir de Mont St André. Marche J. Boulanger 

Diavolino, air varié voor saxophone alto, door M. J.
Vandaele E. Mullot

Adagio et Rondo, voor piston, door M. E. Vermeulen
Beethoven

Andanto en Valse, voor trombonne,- door M. L.
Bourgeois E. Vermeulen

Valsette, voor tuba, door M. V. Vermeulen .
M.'flpd"’;oid-

Cantabile, voor 1» en 2* bugels, piston, tv* * <bo, » 
baï'itou en tuba, , B. C. ïa.ufeorfer

Brand duo brillant, voor twee pistons, door MM. J.
Deprez en'E . Vermeulen L. Canivez

3 Fantaisie avec thèine et variations. voor saxophone 
alto, door M-. J. Vandaele H. Escudié

Rives du Tage, bolero 1’. Minet

.Klavierbegeleiding door M. J. Verhamme

STEUNFONDS
Naaml oos. . . .  40.00 fr.
Een die geen onrecht kan dulden 20.00 fr.

((

l i

Op Zondag 29 Februari - Maandag I Maart

geven « De Lustioe^Vrienden » 

hun vierde Tooneel- en Zangfeest met

DE H A N D  G O D Sb
drama in 3 bedr. v, Ducaju

TAMBOER JANSSENS
Blijspel met zang in 2 bedr. door H. Van Peene 

met begeleiding van groot Orkest

Prachtige Kostumen van het Huis Maes, Thielt
Kaarten van heden af te bekomen bij G. Vanbesien, de Pé- 

lichystraat 28. Waar het plan ter inzage ligt. Niet meer kaarten 
zullen verkocht worden dan er plaatsen beschikbaar zijn.

B. W. - De Voorbehoudene kaarten dragen de nummers 
der plaatsen, en kunnen naderhand niet meer gewijzigd 
worden. Men zorge dus op tijd.

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. Bris'ebarre 
op Zondag 11 en Maandag 12 April 1920

Het Bestuur.

Burgerstand van Iseghem
Geboorten:

Godelieve Verfaillie dv Alois en Leonie Verbeke — 
Irma Detilauwe dv Joseph en Godelieve Strobbe — Tlieo- 
phiel Duriaux* zv Magdalena Durieux —- Gabriel Eeck- 
hout zv Michel en Maria Vantomme.

Overlijdens :
Margarila Varrewaere meid 19 j. dv Pieter en Maria 

Brulez — Camiel Verkarre hovenier 49 j. echtg. Maria 
Caenepeel — Ludovicus Beernaert lcantonnier 76jaar 
echtg. Mathilde Denolf — Thomas Callewaert zb 74 jaar
wed. Julia Vanackere — Theopliiel Durfëux 1 d. zv 
Magdalena Durieux — Marcel Dupout borstelm. 27 jaar 
zv Alphonse eu Marie Delaere — Remi Buyse landw.
28 j. zv Ludovicus en Mathilde Vanhollebeke.

Huwelijken:
Huysentruyt Jules borstellioutm. 28 jaar met Marie 

Gheysens fabriekw. 27 j. beide alhier — Loonis Alfons 
lattensplenter 34 jaar van Passcheudaele met Rosselle 
Irma klakkenmak. 37 jaar alhier — Delannoy Daniël 
kleerro. 21 jaar met Herman Mathilde labriekwerkster
3i  jaar beide alhier.

~  S P O R T  -

—  D U I V E N  -

Iseghem — Zondag 22 Februari 1920, om.
5 ure namiddag ALGEMEENE VERGADERING^ 
bij Theophiel yandaele, in « ’t Meilief » Groóte 
Markt, te Iseghem.

Allen er naartoe.
Namens het Bestuur der Samen werkende Maatschappij.

- o—

Iseghem — Zondag 29 Februari 1920, om
5 ure namiddag, VIJFDE ALGEMEENE VER
GADERING bij Rudolf Uyttenhove in « De
Postduif « Ketelstraat.

“ ----- r — :-- DAGORUE"
1. Bekendmaking van ’t reglement der aan

staande vluchten.
2. Bespreking over de constateurs.
3. Bespreking over de metalen ringen.
4. Afstanden.
5. Verschillige andere mededeelingen.
6. Uitdeeling der formuien.
Gezien.de belangrijkheid van deze vergadering 

mag niemand nalaten er tegenwoordig te zijn.
—o—

Iseghem — Op Zondag 29 Februari zal de 
duivenliefhebber LEON BOLLAERT, wonende 
Gentstraat, 88 , Iseghem, een 1 2 tal beste Reis
duiven tentoonstellen ter herberg « De Zalm » 
Gentstraat, 44, bij J.ules Dewulf-Schelpe.

De duiven stammen af van Engelsche Mili
taire Reisduiven, en zijn bloeiende van gezondheid.

Er zijn acht oude duiven, en vier jonge ge
ringd met ring Belge.

De duiven zullen tentoongesteld worden van
9 ure tot 12 ure.

—o—
Terug te bezorgen bij Robert Huysentruyt, 17, Nieuw

straat, een zwarte geschelpte duiver met ring FC Belge 
19-71502.

—o—
Jules Dekimpe van Iseghem, bedankt den heerEdmond 

Maenhout, smid, te Oostacker, voor het teruggeven eener 
verdwaalde duif.

Iseghem — Prijskamp op den VOGELPIK 
cp Zondag 29 Februari 1920, met 15 fr. vooruit 
en ’t inleggeld erbij, ter herberg De Blauwe 
Duif bij A lfons Denys, Rousselarestraat, 248.

Iseghem. — Zondag 7 Maart 1920 Groote 
prijskamp op den BILLARD ter herberg Bur
gerwelzijn bij Charles BLOMME, Kruisplaats. 
20 frank vooruit en het inleggeld erbij.

Emelghem — Op Zondag 29 Februari 1920 
Vergadering voor den Veloclub « De Pedaal- 
koningen » bij Florent Tavernier, om 5 ure.

C I N E M A  L U X E
Statiestraat 9, ISEG-HEM. 

ZONDAG 22 en MAANDAG 23 FEBRUARI
telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2  URE
algemeen programma :

3e Episode der W ereldberoemde

Detective S H E R L O C K  H O L M E S
Echte Perils - In 4 deelen

BARONNES TZ1GANE
Drama in 5 deelen

CHARLEY CHAPPELIN Box-Kampioen
Komiek

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

Spaarboekjes 3.60 %.. Renteboekjes 4 % ,
4.25 %  en 4.50 %  vrij van lasten.

Verdere inlichtingen .kan men bekomen bij 
M> Ph. Verbeke, Bestuurder, Rousselaer- 
straat 25 , Iseghem.



-LUXE
Statiestraat, 9, IS E G H E M

DINSDAG  ZV, WOENSDAG ZS S DONDERDAG Zfi FEBRUARI
T E L K E N S  O M  7 U R E  ’S  A V O N D S

DAGVERTOONING WOENSDAG om 2 URE

Opvoer ing  van den H a r t r o e r e n d e  O o r lo g s - F i l m

Deze film is van allergrootste belang daar hij ge

speeld is persoonlijk door den Heer Gerard gezant 

van Amerika, die ooggetuige geweest is der Duitsche 

gruweldaden en hunnen oorlogzucht.

De film is verdeeld in 10 deelen :

1. De dreiging var/ liet oorlogshand ;

2. Vindt mij een reden tot den oorlog;

3. Indien Frankrijk aangevallen wc!rdt zal Engeland

er tusschen komen ?

4. De marteling van Belgie;

5. De ar'^rijzeli.jke mishandeling der Engelsche Krijgs

gevangenen ;

G. lk  zal geenen hoogmoed verdragen van Amerika;

7. Gruwelen van den onderzeeschen oorlog;

8. De uitw ijk ing der Pelgen ; de slechte behande

ling der mannen en de uitmoording der vrouwan 

en kinderen ;

9. De onderzeesche oorlog in omkeer;

10. Amerika gaat in oorlog;

De film vertoont insgelijks de vergaderingen 'Jan 

den Reichdag vóór het uitbreken van den oorlog, 

het vertrek der Duitschers naar den oorlog, hunne 

hooveerdigen opmarsch naar Parijs in 1914 en hunnen 

ontmoedigende terugkeer door de slag van de Marne.

Het optrekken naar den oorlog der verbondene 

legers.

Ook ziet men er in Zimmerman zeggen tegen den 

heer Gerard, Amerikaansche' konsul in Duitschland, 

dat Amerika niets zal durven doen daar Duitschland 

nog 500.000 reserven heei't die zich zullen verheffen, 

waarop den heer Gerard antwoord :

En w ij, wij hebben nog 500.000 palen om /.e te 

hangen.

Daar de gelegenheid van een film te zien van aller

grootste 'belang EENIG. 1*; mag niemand nalaten 

er gebruik van te maken :

Kaarten zijn op voorhand te bekomen bij Rob. HUYSENTRUYT, Nieuwstraat, 17 

P r i j z e n  d e r  p laatsen : 0 . 5 0  -  1 . 0 0  -  1 . 5 0  -  2 . 0 0  f r .

N. B. — Alle vertooningen zullen gegeven worden met volledig orkest, die het Vaderlandsch 

Lied zal spelen van elk land binst den opmarsch hunner legers naar den oorlog.

Om het orkest des fe schooner te laten uitkomen, word ieder bezoeker verzocht de 

meeste stilte te behouden.

Lijst der voornamste personen, die de film gezien hebbende, M. GERARD hunne geluk- 
wenschen gestuurd hebben om zijne krachtdadigheid.

van den Staat van WyomingE. U. A. - Onder-admiral 
Swims, Qpperkommadant der Amerikaansche Vloot in 
Europa - Kapitein Twinning van de Opper-zeernaclit - 
Generaal Winter, Hoolddokter bij ’t Amerikaansch leger.

Provindiale hooiden — De lord provosten ex-provost 
van Glasgo w  - De burgemeester van Birmingham - De 
vrouw van den Burgemeester van ShefHeld - De lord- 
mayor van Liverpool. •

De hooge Geestelijkheid — I)e Aartsbisschop van Bir
mingham - Pater Bernard Vaughan - De aartscisschoppen 
v?n Leeds en Willesden - De bisschop van Carlisle - De 
eerw. h. Waterfield supsrieur van ’t collegie van Chel- 
tenham - De eerw. James Mac Gibbon der Katedraal van 
Glasgow.

Gezanten en Consuls De Ministers van China - 
€ólombie - Denernark - Equateur - Nederland - Liberia - 
Cuba - Noorwegen - Rumenië - Servie - de Consuls van 
Amerika te Birmingham en Sheffield - de Consuls van 
Honduras-- Peru - Bolivie te Glasgow - Noorwegen - 
Venezuella te Glasgow - Rumenië - Japon - Spanje - 
Urugüya - Belgie te Newcastle - Belgie te Glasgow - de 
Onder-consul van Am°rika te Newcastle - Zweden te 
Manchester - Luitn. Luis Garcia-der Republiek Argentina 
- Don C. H. Zachrisson zaakgelastigde van Panama - het 
Gezantschap van Zwitserland - Dr. Cursin van het Ge- 
zantschop van Servie.

Het amerikaansch Leger en Vloot van Engeland — Hat 
Officier-Vliegkorps dèr E. U. A. - Officieren en Soldaten

O P E N B A R E  V E R K O O P I N G  

van een nieuwgemaakt

WOONHUI S
dienstig voor Beenhouwerij

te  I S E G H E M ,  H o n d s t r a a t

De Notaris Vande Moortele verblijvende te 

Iseghem, zal openbaarlijk te koop bieden, het 

volgende goed :

STAD ISEGHEM — H o n d s tra a t  

Een nieuwgemaakt zeer gerievig Woonhuis 

ten dienste van beenhouwerij, met afhankelijk

heden en 1 are 34 centiaren erve, gekend ten 

kadaster sectie A, nummer 66b, palende Zuid 

de Hondstraat, en Noord met uitgang in de 

Statiestraat.

Bewoond door M ich e l DRIESENS, tot 1 Maart 

toekomende.

Overslag Vrijdag 27  Februari 1920,

om 3 ure namiddag, in de gehoorzaal van het 

Vredegerecht, « IN DEN HERT » te Iseghem, 

Marktstraat.

TERSTOND GEVRAAGD
bij de .

G eb ro e d e rs  Bourgeois ,  E m e lg h e m
Schoenmakers voor Vrouwwerk met 

houten talons doorgenaaid, manswerk 

met de steke, vrouwwerk genageld, ook 

voor knechte en meisjebottieutjes met 

de steke.

Goed loon en standvastig werk.

Gevraagd bij Georges Van Wtberghe, 

lijnwaadfabrikant, te Iseghem. B U RE E L-  

B E D I E N D E  hebbende ondervinding van 

bureeiwerk. Onnoodig zich aan te bieden 

zonder de noodige bewijsstukken van be

kwaamheid en praktijk. Ook vrij zijn van 

soldatendienst. Aanbiedingen schriftelijk 

en in de fransche taal te doen.

Bericht aan de Schoenmakers
Van Zaterdag 21 tot Maandag 23 dezer 

zal de h. J. Thorisaen van Brussel alle slach 
van Schoenmakersalaam te koop bieden 
ter herberg ” DE P O S T D U IF ,,  bij Rudolf 
Uyttenhove, Ketelstraat te Iseghem.

DUIVENBOONEN, MAÏS,  BLOEM, MEEL  
- - -  MAGAZIJN VAN KOLEN - - -

in ’t groot en ’t klein

A rt. Papelier-Debosschere 
EMELGHEM-DAM-JSEGHEM

Gevraagd in belangrijke Schoenfabriek 
te Thielt, Meestergast als werkuitgever, 
Vlaamsch en Fransch. Goed op de hoogte 
van ’t Patronenmaker.

Schrijven bureel van ’t blad.

D E  C O R S E T S  O P  M A A T
het best, schoonst en goedkoopst

gemaakt bij

-  H 1 M P E - V R O M A N
Nederweg 24 , I S E G H E M

K O N I N K R I J K  B E L G I E
M IN ISTERIE  VAN FINANCIË

B IN N E N L iK H E  LEENING S p. c.
van 2 , 5 0 0 ,0 0 0 .0 0 0  fr. met premie

KAPITAAL: De leening bedraagt 2 1/2 millards franken 
vertegenwoordigd door 5,000.000 obligatien van 500 fr 
ieder, verdeeld in 5 reeksen van 1.000.000 titels.

INTEREST : De obligatien worden uitgegeven met genot 
van interest van af 15 Mei 1920. De interest is bepaald 
op 5 o/o ’s jaars, betaalbaar bij halfjarige koepons van 
fr. 12.50, den 15 Mei en den 15 November, en waarvan 
de eerste vervalt op 15 November 1920.

De titels houden op intrest,voort te brengen van af den 
dag voor hunne terugbetaling vastgesteld.

AFLOSSING: De aflossing der leening zal geschieden 
in 75 jaren bij middel van trekkingen ; de trekkingen zullen 
plaats grijpen ieder jaar, den 1 Maart en voor de eerste 
maal den 1 Maart 1921. De titels zullen tot terugbetaling 
geroepen worden bij groepen van 50 obligatien; ieder jaar 
zal voor elke reeks een gelijk getal groepen door de 
trekking aangeduid worden.

De uitgeloten titels zullen terugbetaald worden 
met eene premie van 50 0/0 dus aan 750 frank 
voor eene obligatie van 500 frank.

De terugbetaling geschiedt den 15 Mei volgendë op de 
trekking; de uitgesloten obligatien hebben recht op den 
koepon die op dien datum vervalt.

De Staat ontzegt zich het recht over te gaan tot ver
vroegde terugbetaling vóór 15 Mei 1940. Van dien datum 
af voorbehoudt de Staat zich het recht over te gaan tot 
vervroegde terugbetaling der nog in omloop blijvende 
obligatien; in zulk geval zullen de titels allen terugbetaald 
worden aan dezelfde som, het is te zeggen, het kapitaal 
van 500 fr. vermeerderd met de middelmatige waarde der 
premien teruggebracht, aan de tax van 5 O/o, tot den datum 
vastgesteld voor de vervroegde terugbetaling.

De interest en de aflossingspremie worden 

vrijgesteld van alle huidige of toekomstige be

lastingen.
De openbare inschrijving zal geopend zijn van den 

Donderdag 12 Februari tot, en inbegrepen, den 
Zaterdag 6 Maart. — Uitgevingsprijs : 499fr. 
per titel, betaalbaar als volgt :

100 fr. bij de inschrijving ;
399 fr. den 15 Mei 1920 ;

Mochten de inschrijvingen het getal der uit te geven 
titels overtreffen, dan zal er tot verdeeling overgegaan 
worden.

Er zal aan de inschrijvers bij hunne tweede storting, 
het is te zeggen den 15 Mei 1920, éen voorloopige titel 
overhandigd worden, voorzien van twee halfjarige intrest- 
koepons beurtelings vergallend den 15 November 1920 en 

den 15 Mei 1921.
De voorloopige titels zullen deelnemen aan de trekking 

van 1 Maart 1921 ; zij zullen geruild worden, zonder over
eenkomst van nummers, tegen bestendige obligatien die 
alleen zullen deelnemen aan de trekking van 1 Maart 1922 
en aan al de volgende trekkingen.

Men schrijft kosteloos in bij den « CRÉDIT 
FONCIER D ’ANVERS » Rousselaerstraat, 25. 

Iseghem.
~r

Een ASCENSEUR om alle soorten van 
zware gewichten op te trekken.

Inlithtingen ten bureele van ’t blad.

- Voor uwe Riemen -
in Led er ,  B a la ta  en Katoen

wendt u bij

Duhamel en Descheern aher 
154 Roeselarestraat ISEGHEM

Spoedige bediening —  Genadige prijzen 
Al le  slach van R e p a ra t ië n

-  STOVENMAKER
Reparatiën 

R I N G E N  V O O I l  BORSTELS  

R e p a ra t ië n  van V e lo ’s

Gustaaf Versteele 
Baertshof 4 ,  ISEGHEM

Handel in Kleerstoffen
Ik maak het publiek bekend dat ik 

voor het toekomende seizoen voorzien 
ben van een schoon assortiment van 
Engelsche Stoffen aan genadige prijzen 
buiten alle concurrentie

9 .  D E  B I E ' B O U R G E O I S
M eester-K leerm aker 

K e rk p la a ts  10,  Iseghem
Rouwkostumen in 24 uren - Trouwe bediening

VOOR U R E  HRUIDEHIERSHflBEII
wendt u tot

- Leonhard Vandecappelle - 
Kortrijkstraat I 4 9 ,  ISEGHEM 

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

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 Paste)

Bijzondere prijzen voor Huwelijksgroepen 
Jfl. Dt 'iesens - Vande IValle

Roeselaerestraat 82 , I S E G H E M

Verzorgd werk — Spoedige bediening 

Ik begeef mij ook ten huize.

BIJZONDERE HOUTDRAAIERIJ &  ZAGERIJ
dienstig voor 

Meubelmakers en Houtbewerkers

Ju les Leen kn ev fit-JU issiaen 
Belle-Vuestraat 23 9 ,  ISEGHEM

Verzorgd Werk — Spoedige bediening 
Ónmogelijke Concurrentie

G R O O T E  

STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ
Callens-Neeffs, Dendermonde

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

— Trouwe en genadige bediening — 

Staalboek op zicht bij r n  Agent

L IF A R D  VANDAELE
Rousselarestraat 2 4 6 ,  ISEGHEM

VERKOOP - VERHURING - VERWISSELING  
HERSTELLING - STEMMING van

PUSI8
Groote keus van

Fonoyranf-Platen
HARMONICA'S 

M U Z I E K  
INSTRUMENTEN

Afslag voor Voortverkoopers

JC L E M E n  T-CLEME1S T
Gentstraat 20 , ISEGHEM

ANTWERPEN-NEW-YORK
Agentschap bij

A l p iio n s e  JOY F, 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 diénste 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.

Met .dezen breng ik het publiek ter 
kennis dat ik mij kom te vestigen als 
Meester-Kleermaker. In volle vertrouwen 
zal ik goed en verzorgd werk leveren 
volgens de laatste modellen.

R O B E R T  MAES
Meester-Kleermaker

Marktstraat 4 4 .  ISEGHEM

IN DE PLASTRON
schoone keus van

Mans- en Vrouwstofïen
Ellegoedereii, H itte  en Fantasiearfihelen

bijzonder assortiment van

Hemden, Cols en Plastrons 
COMMUNIE-ARTIKELEN

R i jm o n d  1 I 9 E S ' B E L D H D F
M a r k t s t r a a t  4 4 ,  Iseghem

T11I 1 1 Wilt gij goede en goedkoope

in Schaapswol, Flocons, Crins 
Zeegras, Kapok, Pluimen en Windhaar 

alsook Ressortkoorden en Overtrekgoederen
wendt u tot

~ JULES ALLEWAERT -
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.

ELECTF.ICITEIT
Voor uwe elektrieke inrichting. Verlichting. . 

Bellen, Felephones, Kracht. Verwarming enz,

wendt ii tot het huis

-  Robert H iiysentn igt-Sepneve -
Nieuwstraat 16, I S E G H E M


