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ONS ISBGHEM
srHRiiviNr.spRiis _  ~ BINSCHRIJVINGSPRIJS 

l jaar 6.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.

3 maanden 1.75 fr.

1 jaar binnen stad 5.50 fr. 

Men schrijft in bij de 

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

M e s t d a g h - D e b o  s s c h e r e
Emelghem-Dam-Iseghem

en in alle postkantbfen. ,

R

verschijnende

<;i;u.iki: plichten

y p " - ' * * * ' ' "

eiken Zondag

ÜL1JKE HECHTEN!!

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.

Gevraagd

Een goede Verkooper
van ons Blad  

voor ISEGHEM en EMELGHEM
(Winstgevende zaak)

Onze Inkomsten
Benevens en tegenover de uitgaven, staan 

natuurlijk als tegenhang de inkomsten van het 

land.

In de begrooting voor 1920, in vergelijk met 

de feusachtige uitgaven, staan de inkomsten 

slechts aldus geschat:

Gewone ontvangsten ' fr. 1.504.781.559
Uitzonderlijke ontvangsten 345.230.000
Normale buitengewone ontvangsten 1.550.000 
Buitengewone oorlogsontvarigsten 1.480.000.000 

te samen fr. 3.331.56Ü559 
te zeggen dus 3 miljard drie honderd een en 
dertig miljoen.

Dit komt op een te kort aan ontvangsten 

van meer dan vijf miljard op de uitgaven.

Aan de gewone uitgaven beantwoorden de 

twee eerste soorten van ontvangsten : de gewone 

en de uitzonderlijke, en alleen deze interesseeren 

ons hier. De andere immers zijn maar buiten

gewone oorlogsontvangsten.

De gewone ontvangsten bezitten eene besten

dige hoedanigheid en bestaan uit de opbrengst 

der belastingen, tol- en weggelden enz... Hun 

bedrag is geschat voor 1920 op een miljard en 

en half.

Wat de. belastingen betreft in ’t bijzonder, de 

regeering steunt voor de eerste maal op de 

opbrengst der nieuwe belastingswetten op het 

inkomen.

Het ongeveer bedrag is aldus gerekend : 
Grondbelasting fr. 60.000.000
Belasting op roerende zaken 75.000.000
Bedrijfsbelasting 100 000.000
Supertaxe ___80.000.000

te samen fr. 315.000.000 

zijnde eene verhooging van meer dan twee 

honderd miljoen op 1919.

De uitzonderlijke ontvangsten bedragen voor 

1920 :

Buitengewone belastiig op de oor
logswinsten 150.000.000

Oorlogsbuit 80.000.000
Verkoop der legerstocks 20.000.000
Betaling der bezettingstroepen door

Duitschland 95.000.000
Ontvangst voor pasporten 230.000

te samen fr. 345.230.000 

of eene vermindering van vijf miljoen bij 1919.

Aldus mag de algemeene schatting dezer 

gewone en uitzonderlijke inkomsten geraamd 

worden op 1.850.011.559 franken, 'hetzij een 

tekort voor het gewone budget van meer dan 

drie honderd miljoen franken.

Is daar iets tegen te doen ?

Natuurlijk ja ! Benevens de bespreking onzer, 

uitgaven, waarvan wij voorgaandelijk spraken, 

stelt onze regeering, en wel in eerste plaats 

haar betrouwen in den opgang en den bloei 

van Handel en Nijverheid, zoodat zij zelf voor 

het geval van verwezenlijking, harer verwach

tingen eene nadere wijziging der tarieven 

voorziet.

En zoo is het inderdaad! Maar daartoe, 

moet aan onze regeering klaar en nadrukkelijk 

gezegd worden, dat het eerst en vooral drin

gend noodig is dat zij niet langer dien handel 

door allerlei dwang- en knoeierijen benadeelige 

en zelfs tegenwerke, dat zij onze nijverheid 

niet verder door te groote belastingen en 

ongepaste tusschenkomsten belemmere en onder- 

drukke.

Vrijheid voor den handel, en een nieuw en 

beter fiskaal stelsel, dan al deze sedert den 

oorlog uitgedacht, moeten hier het evenwicht 

brengen.

Het persoonlijk iniatief moet zich vrij kunnen 

ontwikkelen en de maximum zijner kracht 

kunnen geven. Alle kapitalen moeten ter markt 

kunnen komen om ten nuttigste aangewend te 

worden. «

Dwang en bedreiging moeten hier weg en 

buiten !
Het gansche land roept naar vrijheid en naar 

eene gezonde en klare fiscale politiek ! V rij.

aar den Afgrom]

De heilige eendracht die ons België alleen 

zou kunnen redden van het algemeen verval 

is onder onze Belgische bevolking nooit tot 

stand gekomen.

Vier jaren duitsche bezetting waaronder onze 

bevolking heeft geleden hadden menige Belg 

doen van het rechte pad afdwalen. De taal

strijd welke vóór den oorlog reeds zoo sterk 

woedde hervatte en de extremisten die alle 

middelen ter hand nemen om soms eene zaak: 

door te drijven, vonden de gelegenheid om de 

vlaamsche kwestie onder duitschen invloed te 

willen oplossen.

Beide toestanden hadden diepe wortels van 

oneenigheid geschoten en verder richtte zich 

de vraag : « Hoe zal dit allemaal opgelóst

worden ? » Geen enkel volk had in evenredigheid 

zoo geleden. Het heeft alleen aan onzen on- 

tembaren moed gelegen, zooniet waren wij 

gansch vernietigd. Maar de heilige eendracht 

blijft achterwege door de schuld van de poli

tiekers en de politieke dagbladen die alleen 

in de verdeeldheid onzer bevolking hun bestaan 

en meesterschap zoeken en behouden.

Men heeft ons eene regeering gegeven die 

alle toestanden onopgelost heeft gelaten, de

economische zaken heeft verward. Wij zijn een * ']ien deze die handel hebben Sedreven met de 
bedelland geworden dat bestaat van den vreem- ^"tschers gevoelig ja alles doe betalen ; datbedelland geworden dat bestaat van den vreem 

den geldelijken steun. In het ^binnenland heer-, 

schen toestanden die geene verzekering geven 

voor eene vredelievende en ordelijke gezindheid 

der bevolking. Niettegenstaande.de waarscbwwing . 

eener—bevolking op 16-Nov. i.-b “-ht'eff Onze 
Vorst niet begrepen dat de Belgische bevol

king met een Regeeringshoofd. Delacroix geen 

vrede heeft.

De dagen van morgen zijn donker en onzeker 

de heilige eendracht kan niet gevonden worden 

bij eené bevolking die uitgetart wordt in zijn 

grensloos geduld. **

De kiezingen van 16 Nov. hebben geen uitslag 

gegeven van zuivere socialisten zegepraal maar 

wel van eene algeheele ontevredenheid die zich 

best uiten kan met voor de uiterste politiek 

te stemmen. Het zijn ook de socialisten met 

de meeste vooruitgaande gedachten die de 
grootste overwinning hebben behaald.

Wat gaf er aanleiding tot die ontevredenheid ?

De uitbetaling der marken, het niet toepassen 

der oorlogswinstenbelasting terwijl de andere 

belasting betalende bevolking vervolgd wierd 

tot betalen, de broodroovers wetten door onze 

Kamers gestemd, die hebben de echte vader

landers, die geld en goed ten offer brachten 

aan anti-duitsche weerwraak en verzet, ont

goochelt omdat zij nu zien en beseffen hoe 

weinig de leidende Mannen rekening houden 

van zooveel opofferingsgeest en vaderlandsliefde.

Daarbij komt de voortzetting van den taal

strijd, de leidende klassen, de overheidsper

sonen die als bevende schapen kropen voor 

den bezetter, zij willen nu ieder ten lijve. Af

zettingen en veroordeelingen, landverraad en 

verklikkerij, alles wordt in eenen adem van 

vaderlandsliefde uitgekraamd alhoewel innerlijke 

* gevoelens en oprechtheid en nog meer tast

bare voorbeelden er vreemd aan zijn.

De Vlaamsche kwestie dobbert voort en aan 

deze kwestie moet een einde komen. Alle dagen 

zien wij nieuwe Mannen, nieuwe organen op

rijzen die het groot gevaar beseffen dat er 

gelegen ligt en die immer stijgende verdeeld

heid van volk dat een heilige eendracht noodig 

heeft om zich te herstellen.

Wij willen of zullen nooit landverraad ver

dedigen. Wij zullen altijd beweren en blijven 

beweren dat de Vlamingen die gedacht hebben 

de duitsche hand te aanvaarden om hunne 

wenschen te zien vervullen en hunne voor

stellen door te drijven, dat ze grootelijks mis

daan hebben. Maar wij denken ook dat maat

regelen die eene opentlijke bekentenis van schuld 

zouden instellen verre zouden te verkiezen zijn 

boven al die vernissen die geen vrede brengen 

maar den haat en den wrok aanwakkeren en 

den tweedracht dieper en dieper graven.

Wij worden afgeleid van onze wezentlijke 

belangen. Persbladen die het er op aansturen 

als de aanvoerders en opstokers te zijn van 

het gerecht, die zelfs invloed uitoefenen op

'̂ryleden door hun bevreesdheid in te blazen 

r den mogelijken twijfel hunner vaderlands- 

ende gevoelens ; zij voeren een hoogen 

in en achten zich meester tot dien dag dat 

door het volk te misleiden en te verdeelen, 

tüiitzelve volk zullen gevoerd hebben tot den 

.Mivermijdelijken afgrond.

•.Twist en tweedracht wordt er bij ons aan- 

gevoèrd. Het vertrouwen waarop Belgie zou 

moeten touwen bij zijne naburen en geallieerden 

^alt weg. *

|§sMen begint twijfel te opofferen over ons 

^onomisch en finantieel herstel.

^wOnze kiezingen in plaats van bewijs te 

leveren van belangenpolitiek hetwelk de poli

t ik  van onze 'amerikaansche en engelsche 

geldschieters kenmerkt geven een uitslag van 

algemeene misnoegdheid en ontevredenheid. 

ïOnze vorst deinst terug om die maatregelen 

té nemen die noodig zijn tegen eene regeering 

<tfe onbekwaam was om de buitenlandsche en 

fwnnenlandsche toestanden op te lossen, 

r Wij moeten dus tot de heilige eendracht!

Maar daarom dient er veel vergeven te worden.

Tot de heilige eendracht komt men veeleer 

i|f)or onderlinge toegevendheid, erkentenis van 

bedreven kwaad dan door gerecht, gevang, 

dwangarbeid, en ter dood veroordeeling. Dat

f
ien de politieke misdrijvers eene openbare 

oetedoening oplegt door eene openbare belij- 

is van verloochening van duitsche sympathien. 

Dan zal alleen de blijvende vernedering in het 

èL3 F*''*rer- ganoshe ' bevolking deze aansporen 
het gedane kwaad te herstellen en zich ver

dienstelijk te maken.

Zoo alleen gaat men tot de heilige eendracht. 

Dat alle echte vaderlandslievende burgers de 

handen ineen leggen om de noodzakelijke her

vormingen in te voeren tot het

Herstel van den Binnenlandschen toestand 

Daarin ligt voor België de eensgezindheid, 

den vooruitgang, het herstel, de heilige een

dracht, zooniet rolt ons vaderland met al zijne 

patriotische patriotten

naar den afgrond.

MILITARISME

in de Standaard » van 7 MaartWij lezen 

laatstleden :

Specialisten op economisch gebied beweren 

dat ons land in dit opzicht ten onder gaat ; 

geldmannen houden staande, dat we een finan- 

tieele ramp tegemoet gaan en beide trachten 

ons te overtuigen van het groote gevaar, hetwelk 

gelegen is in den aankoop en bijgevolg den 

invoer van allerhande luxe- en overbodige artkelen. 

We moeten vooral' besparingen doen, zeggen 

ze, en al onze middelen aanwenden tot den 
heropbouwvaneigen nijverheid, tot den heropbloei 

van eigen handel, nl. uitvoerhandel!

Dat is zoo, doch we moeten logisch zijn met 

ons zelf en daarom zeggen we : het is niet 

voldoende, dat men den verkoop van luxe-ar- 

tikelen beperke b. v., doch een massa andere 

buitengewone besparingen kunnen worden ge

daan en in de eerste plaats wat betreft het leger.

Wat we thans nog invoeren aan legermateriaal, 

zooals schoenen en khakistoffen uit Amerika, 

grenst aan het ongelooflijke, wanneer men den 

hoogen koers van den dollar in aanmerking 

neemt.

Voor eenige dagen wezen we erop, dat het 

Belgische volk vriendeljk werd uitgenoodigd 

de som van 863.876.565 frank te betalen voor 

het onderhoud van zijn legen, alleen gedurende 

het jaar 1919, zijnde 13 maal zooveel als het 

in 1910 besteedde tot ditzelfde doel !

Indien we op dien weg voortgaan, zijn we 

zoo vrij ook op dat gebied een even groote 

ramp te voorspellen, als de economisten en 

financiers het doen op hun terrein. Hier gaan 

we effenaf bankroet !

Intusschen heeft de laatste oorlog aan alle 

volkeren van de wereld, benevens de miljarden 

opgeslorpt kapitaal aan menschenlevens, nog 

ongeveer duizend miljard gekost en nog zullen 

diezelfde landen in de e. k. vijf jaar verplicht 

zijn 500 miljard uit te geven, in verband met 

den afgeloopen wereldstrijd.

En men kan zich een voorstelling maken van 

die 1.500 miljard vertegenwoordigen, als men 

weet dat ieder bewoner van onze wereld,’t zij 

rijk of arm, ’t groot of klein, zoomaar 300 fr. 

zou moeten betalen om dit fabelachtig bedrag 

bijeen te krijgen.

Die dorre, eenvoudige cijfers hoeven geen 

betoog ; ze spreken voor boekdeelen !

Wat ons land betreft is het beslist noodza

kelijk, dat er aan het huidig overdreven militarisme 

paal en perk worden gesteld. Het gaat waarachtig 

niet op de dolzinnige legeruitgaven te verrecht

vaardigen, met een tafereel op te hangen van 

de revanche-ideëen, welke de Duitschers volgens 

een zekere pers thans reeds koesteren.

Op ons legerbudget kunnen er ettelijke mil

joenen worden geschrapt, indien men van 

hoogerhand er toe kon besluiten om :

1 ) de diensttijd welke thans voor het voetvolk 

b. v. op 1 2  maand is bepaald, op 6 maand 

terug te brengen :

2 ) gewestelijke indeeling en plaatselijke oefe

ning onverwijld in te voeren ;

3) vervanging zooveel mogelijk van het 

beroepskader door een militiekader volgens het 

Zwitsersch sijsteem;

4) afschaffing der kostbare kazernen en re

geling der troepen in doelmatige kampen.

Hier valt op te merken, dat bovengenoemde 

hervormingen geenszins van aard zijn om onze 

weermacht, zooals die thans wordt opgevat, 

als maar in de minste mate te verzwakken.

T e  bekomen bij Leon Verduyn  
Iseghem, P o r to  ext 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 am p ag n e  10 f r .

Hulde aan de Moeders
De fransche generaal de Casteleau, de be

roemde held van Verdun, hield onlangs eene 

voordracht te Parijs, die hij besloot met volgende 

huldewoorden aan de fransche moeders:

« Met het bloed hunner aders en de melk 

hunner borst hebben zij onze kinderen de 

aartsvaderlijke deugden overgezet, die de eer 

en de fierheid van ons ras zijn. ’t Is op hunne 

knieën dat onze zonen, de handjes gevouwen, 

den naam leerden stamelen van den Vader die 

in de Hemelen is en de naam van het moeder

land, die de grond is van ons heerlijk Frankrijk. 

Hulde aan de fransche moeders ! Hulde aan 

den franschen Haard ! Al wat wij wezen zijn 

wij, na God, verschuldigd aan onzen grond en 

aan ons bloed. Laat ons altijd gereed zijn om 

den oproep van dien grond, van dat bloed, 

te beantwoorden in den zwaren arbeid van den 

vrede, lijk wij hun beantwoord hebben in den 

bloedigen arbeid van den oorlog ! »

Voorwaar,' eene gelijke hulde mag en moet 

ook gebracht worden aan onze heldhaftige 

Belgische moeders ! Zij ook leverden op ’t al

taar van ’t Vaderland hunne plicht, hunne 

krachtige zonen, die ons in den vreeselijken 

oorlog het bewijs geleverd hebben dat zij niet 

ontaard zijn, maar het heldenbloed hunner vade

ren voort in de aderen voelen bruischen. Deze 

jongens streden als leeuwen en wisten vijf jaar 

lang den overweldiger zegevierend in bedwang 

te houden, en hun met schand te verslaan en 

te verpletteren.

Bij zulke daden buigen wij diep het hoofd 

voor zooveel stille maar roemrijke helden, maar 

vergeten wij ook niet dezen die zulke helden 

gebaard, gewiegd gevoed en opgekweekt hebben: 

onze Belgische moeders ! Eere, hulde en roem 

aan hen !__________________________ B̂ ________

Optimisme en Pessimisme.
Wij lazen deze week in de gazetten dat ons 

beroemd ministerie van Bevoorrading nu een 
grooten aankoop kwam te doen van melk in 
Holland, en er zelf de verdeeling van zal doen.

Als de melk maar niet veranderd in keerne- 
melk... of ook al in water, tegen dat wij ze 
krijgen, zei een Pessimist.

Kwestie zal ze niet veranderen in boter tegen 
dan, weersprak onze vriend optimist!

Wat ons aangaat, laat ons hopen dat ze 
eenvoudig melk zal blijven zooals ze zijn moet 
en gekocht moet zijn.

’t Is echter nogal wat te vreezen... naaide 
voorgaande daden van ons berucht ministerie, 
en met de wereldberoemdgewordene methoden 
van het gaspartisme !! Y.



____________ ;__________  , _ J

ISEGHEM BINST DEN
Vervolg van Zaterdag 2 October 1915.

In ’t begin der week herinnerde de Heer 

Vercoutere onzen burgemeester aan de gedane 

belofte, en nogmaals werd hij volkomen 

gerust gesteld.

Eergisteren nogmaals werd de opmerkzaam

heid van den burgemeester ingeroepen, en 

nogmaals bekwam de Heer Vercoutere, de 

stelligste verzekering dat alles ging in regel 

en in orde zijn, en dat alle schikkingen met 

de grootste zekerheid mochten genomen 

worden.

Alles mocht dus aanzien worden als eene 

bepaalde zaak.
Doch gisteren werd ter kennis van het 

publiek gebracht dat, voor eenen onbepaalden 

tijd er geene pasporten meer te bekomen 

waren. En de Heer Vercoutere was nog in het 

bezit van zijn pasport niet!
Onmiddelijk werd naar de kommandantur 

gegaan om de pasporten voor Kortrijk te 

bekomen, maar het antwoord klonk kort en 

bondig: « Alle pasporten zijn geweigerd! »

En wat men ook al te werke stelde, wat 

men ook al vroeg en bad, waar men ook al 

telefooneerde, niets baatte, er waren geene 

toelatingen te bekomen
De bruidegom en zijne familie te Kortrijk 

mocht men nogthans per telefoon op de hoogte 

van den toestand houden.
De Heer Vercoutere zegt heden dat hij 

voortaan persoonlijk alle noodige stappen doen 

zal om de geëischte pasporten te bekomen, 

en dat hij de tusschenkomst en den invloed 

•: van wie ook zal kunnen missen.
—o—

Heden wordt door het Gerecht uitspraak 

gedaan in de zaak Druppels.
Vader en moeder Druppels worden elk tot 

zes maanden gevang veroordeeld, de nonkel 

en de tante tot 3 maanden elk, en Holvoet- 

Debrabandere ook tot drij maanden.

—o—

Gedurende den verleden nacht was het 

treinverkeer buitengewoon groot. De personen, 

dicht den ijzeren weg wonende, werden her

haalde malen uit hunnen slaap gewekt, door 

het gerucht der voorbijrijdende treins.

Binst den dag ook zien wij lange treinen 

met hout, kalsijdesteenen, gravierstukken en 

zenders optrekken en terug keeren met sol
daten en allerhande munitie.

Zondag 3 October 1915.

Wanneer gij langs den Nederweg wandelen 

gaat, en aan de Generaal Lemanplaats den 

ijzeren weg overgaat en het klein wegelingske 

volgt dat naar den vaart leidt, stapt gij het 

eerst het huis van den bareelwachter voorby, 

vervolgens eene vierwoonst, om dan aan een 

onlangs nieuw gebouwen huis te komen, 

thans door. zijnen eigenaar Jean Lammertyn 

bewoond.
Daar verblijft Jean moederziel alleen, en dat 

kon dezen morgen de oorzaak zijner dood zijn.

Binst den nacht reeds had Lammertyn rond 

zijne woning zekere geruchten gehoord die 

hem als verdacht voorkwamen. Maar stout 

en onbevreesd uit natuur, en de de eenzaam

heid gewoon zijnde, had hij daar maar zeer 

weinig acht op gegeven.

Doch rond 7 ure, wanneer Lammertyn de 

deur zijner woning opent, wordt hij verrader

lijk door drie mannen aangevallen. Men 

springt hem op het lijf, men werpt hem ten 

gronde, men sleurt hem in den kelder.

Met hamers slaat men hem gedurig op het 

hoofd, en een beddelaken wordt hem haastig 

rond den hals gebonden orn hem de keel te 

kunnen toewringen en hem te verwurgen.

Maar is Jean Lammertyn reeds hoog in jaren, 

toch is hij nog kloek en sterk gebouwd. Hem 

wentelende en keerende gelijk een paling, 

ontsnapt hij eenen oogenblik aan de handen 

der schurken, springt recht, slaat verwoed 

met ijzeren vuisten, gaat er zelfs in gelukken 

de aanranders te overweldigen, toen zij 

opnieuw hevig aanvallen, en den ouderling 

slaan tot zij meenen dat hij dood is.

Onmiddelijk wordt alles doorzocht en door- 

snuisterd, alle kassen worden opengebroken, 

en de sehelmen gelukken er in te vluchten 

zonder van iemand gezien te zijn.

Een gebuur komt wat later toevallig het 

huis binnen en hij vindt Lammertyn liggen, 

die weder tot bewustzijn is gekomen, het 

hoofd gansch gekneusd en bebloed, zwart en 

blauw geslegen.

Eene beurs die rond de 200 fr. inhield, en 

die Lammertyn standvastig, onder zijne klee

deren verborgen, op het herte droeg is ont

stolen.
De brave man mag nog van geluk spreken, 

hij is waarlijk door het oog van eene naaide 

gekropen.
—o—

In den voormiddag' worden door de gen

darmen vier mannen alhier aangebracht en 

opgesloten.

(verboden nadruk) — 47e vervolg

’t Zijn vier gereformeerde belgische soldaten 

op Lendelede verblijvende. Onder die mannen 

is er een inboorling van Iseghem, de genaamde 

Lambrecht, thans te Lendelede in de herberg 

“ Den Doorn „ woonachtig.

—o—

In den avond bevinden zich alhier in de 

statie de genaamde Druppels, vader, Adolf 

Samoy en Holvoet Debrabandere. Zij wachten 

èr den trein af die ze naar Duitschland 

overvoeren gaat.
De vrouwen Druppels en Samoy, zullen 

hunne straf uitdoen, na de terugkomst hunner 

echtgenooten.
Maandag 4- October 1915.

Gisteren avond ook werden de aangehou

dene gereformeerde soldaten uit Lendelede, 

als krijgsgevangenen naar Duitschland weg

gevoerd.
—O—

Twee geneesheeren onzer stad komen in 

de kommandantur een pasport vragen, ten 

einde hunne zieken te bezoeken. Zij worden 

weggezonden.
—o—

Over de moordpoging en diefstal gisteren 

gepleegd stelt onze politie een zeer streng 

onderzoek in. Drie personen zijn reeds aan

gehouden, doch hunne plichtigheid schijnt nog 

niet bewezen.
—o—

Meer dan dertig Iseghemnaren, zonder pas

port naar Rousselare gegaan om koeikoppen 

te halen, worden aldaar aangehouden.

Dinsdag 5 October 1915.

Dezen morgen worden opnieuw pasporten 

gegeven.
—o—

Dat er veel menschen zijn gereed om te 

gelooven dat de oorlog zoo goed of geeindigd 

is, meet niemand verwonderen. Tot over eenige 

dagen krioelde onze gansche streek van sol

daten. De straten onzer stad waren immer 

levendig en overal zag men eene onbekende 

beweging. Te lande, op alle gehuchten en 

wijken, langs straten en wegelingen wemelde 

het van soldaten.
Langs de bijzonderste banen vlogen auto

mobiels onophoudend weg en wed'ir. Auto- 

mobiels met overheden en officieren, automo- 

biels met gekwetsten, automobiels met munitie, 

met allerhande krijgsvoorraad en materialen 

maakten immer alle verkeer op onze straten 

zeer moeilijk en gevaarlijk.
Binst, den nacht ook was het voorbijrijden 

van wagens en automobiels zeer levendig, 

en niet zelden waren gansche legerbenden 

op de beenen, en begaven zich van de eene 

streek tot de andere.
En nu schijnt alles doodstille. Men ontwaart 

bijna niets meer. Het moorddadig schieten 

aan ’t front heeft ook opgehouden. Thans 

heerscht hier de grootste kalmte

Maar voor hoe lang?
—O—

De doorgang van het publiek in de Berliner 

strasse, en langs de automobiels op den 

zuidelijken vaartoever, is verboden.

Woensdag 6  October 1915.

Voor rekening van stad leveren de boeren 

tarwe Het graan wordt grootendeels ver

borgen op de groote zolders der fabriek van

de W e Sintobin-Lezv.
- o —

Op den voorgevel der kommandantur wap

pert geen duitsch vaandel meer.
De Heeren Kommandant en Onder-Komman- 

dant zetelen daar niet meer.
Maar het duitsch vaandel waait nu boven 

de ingangdeur van het huis vroeger bewoond 

door den Heer Georges Van Wtberghe.

Daar is nu de bureau van de kommandantur.

De pasporten moeten uit den Bank Rous- 

selare-Thielt naar het gewezen huis van den 

Heer Van Wtberghe gedregen worden, ten 

einde deze aldaar aan het toezicht der overheid 

voor te leggen, en den noodigen stempel te 

tekomen.
—o—

Gisteren werd door een soldaat een geschre

ven briefken besteld aan den Heer Doktor 

Gits, waarbij deze uitgenoodigd werd, dezen 

voormiddag .om 9 ure, voor den duitschen 

rechter te verschijnen.
Daar wordt aan Doktor Gits gevraagd of hij 

kennis genomen heeft van het bericht, waar

door de Geneesheeren verplicht zijn, op straf 

van 12000 mark boete de betrapelijke ziekten 

aan de duitsche overheid bekend te maken.

Op zijn bevestigend antwoord, wordt aan. 

den geneesheer verklaard dat hij verdacht is 

geene melding te hebben gedaan aan de 

overheid van Lendelede van de ziekte van 

Petrus Leenknecht
Doktor Gits zegt aan den rechter dat hij 

den genaamden Leenknecht niet behandeld 

heeft; dat hij alleenlijk éénmaal bij Leenknecht 

gegaan i& en zulks geschiedde in consultatie 

met eenen geneesheer van Lendelede, Hij doet

OORLOG.
ook uitschijnen dat Leenknecht doop eene 

geheel andere ziekte was aangetast, welke hij 

in geenen deele aan de overheid moest ken

baar maken. Hij deelt aan den rechter nog 

mede, dat hij het eerste stellige geval van 

typhuskoorts op het grondgebied van Lende

lede heeft waargenomen, en dat hij persoon

lijk den heer burgemeester over den toestand 

heeft ingelicht.
—o—

Hangt u i t :
Bijzondere Verordering 

Op bevel der Generaal-Kommando van het 

XXVIIRes. Korps, teneinde mede te helpen tot 
het heropbouwen van huizen in het gebied der 
kommandantur « Molenhoek » moeten de volgende 
Belgische Werklieden door de kommandantur 
Iseghem-Emelghem-Cachtem geleverd worden :

20 Metsers en dienders waaronder 2 bazen
5 Dekteers 1 baas
5 Timmermans 1 baas
5 Schrijnwerkers 1 baas
5 Glaswerkers 1 baas
5 Smid-slotmakers I baas

15 Arbeiders.
De werklieden zullen zich den Donderdag 

7 Oktober om 9 ure 30 (Duitsche tijd\ aan de 
kommandantur van Iseghem bevinden, om dan 
met den tram te vertrekken Iseghem 10 u. 48, 
te Ledeghem 11 u. 58 en te Becelaere 12 u. 57. 

Z ij zullen door twee gendarmen begeleid worden. 
Het onderhoud en de *verpleging der Belgische 
arbeiders wordt door de Kommandantur « Molen
hoek » bezorgd.

De betaling zal door de Krijgs-lntendantur 
gedaan worden, de loon per uur is 40 cm. voor 
de bazen, en 25 cm. voor de arbeiders.

Indien de arbeiders den. Zaterdag avond naar 

huis willen terugkeeren, zullen zij te zamen 
naar Iseghem gevoerd en den Zondag avond 
of den Maandag vroeg met de gendarmen terug 
naar het werk gebracht worden. De namen 
zullen ten Stadhuize ingeschreven worden.

Op Bevel: De Ortskommandantur
De Burgemeester Iseghem-Emelghem-Caehtem 
Eug. Carpentier. v. Natzmer.

Iseghem, 5-10 1915. Oberst.-Leutnant.
Donderdag 7 October 1915.

Talrijke nieuwsgierigen staan in den mor

gen in de nabijheid van de kommandantur, 

om te zien hoeveel werklieden met den tram 

zullen vertrekken om voor den duitsch te 

werken. Doch door de duitsche wachten wordt 

alle stilstaan verboden en ’t volk is verplicht 

verder op te gaan.

Toch wordt algauw bemerkt dat de oproep 

der duitsche overheid maar in zeer kleine 

maat wordt beantwoordt. Slechts zeven arbei

ders zijn opgekomen en rijden henen met den 

tram.

Of de duitsche overheid nu van zin is de 

stad daarvoor te straffen, weet hoegenaamd 

niemand. En nogthans het gaat er: t ’ achter- 

noene zullen allen moeten binnen zijn ten 

vier ure; wij zullen vijftig duizend franken 

boete moetpn betalen ; den burgemeester zal 

gevangen genomen worden, enz. enz.

Waarlijk als men al dien onnoozelen tater 

hoort, men zoude beginnen peizen dat het 

volk eene straf wenscht en den duitsch het 

gedacht insteekt en instampt dat hij ons moet 
straffen.

— O —

In het huis waar vrouw Vanhouteghem 

onlangs stierf had men eene tanden kliniek 

ingericht. Dat was aan de soldaten aangeduid 

door een plankske bezijds de deur vastgehecht 

en waarop'men lezen kon; « Zahnstation ».

De « Zahnstation » verhuist heden en gaat 

zich in de Wijngaardstraat, in ’t lokaal der 

Maatschappelijke werken, vestigen.

Vrijdag 8  October 1915.

De Reserve Pferde-Depot moet hier weg. De 

gansche kolonne moet naar Lendelede.

Zoo zullen de hofsteden Sagaert, Vande- 

kerekhove, Degroote, Hollebeke, Cousine, 

Dochy, en de afhankelijkheden van do kas

tdelen, bevrijd zijn van al de ruzie, moeite 

en achtergeloop, die men gedurende tien 

maanden met een engelsch geduld heeft 
mogen verdragen.

De Heer Jules Vanbesien-Kerckhof, bevel

hebber van ons gewapend korps vrijwillige 

pompiers, wordt verwittigd dat hij Zondag 

toekomende, ten -8 ure ’s morgens, met zijne 

manschappen aan' het Arsenaal moet bevinden.

Zaterdag 9 October 1915.

’t Is heden één jaar dat Antwerpen geval

len is.
—o—

Alfons Maertens, voor feiten in de bakkerij 

der fabriek Desmet gebeurd, zit in de Nijver
heidsschool opgeslbten.

—o—
In den avond worden verschillige persoonen 

naar de statie geleid, en naar het gevang 
van Kortrijk per trein weggevoerd. .

Onder déze personen zijn twee jonge dochters, 
die zonder pasport van Tourcoing gekomen 
waren, en alhier op den Mentenhoek verbleven.

(Wordt voorgezet.)

Gevaarten en Avonturen
Dertigste Vervolg — Verboden Nadruk

Le M i r o i r
En wat ik er al verder kon overdenken, 

toch kon ik niets meer te wete komen want 

ik had geene gelegenheid met Edmond te 

spreken.
★

* *

De dagen verliepen en volgden den eenen 

den anderen op in luiheid en eentonigheid 

en ’k voelde mij enkel gemakkelijk wanneer 

ik met feldwebebel Ganshart eenige minuten 

kon spreken.

Volgens hem kon de oorlog nog lang duren, 

maar de wachten oordeelden er anders over 

en wisten nu en dan eenig goed nieuws te 

vertellen. Vol hoop wachtte ik dan den dag 

van ons vonnis af.

Reeds twee volle maanden was ik hier en 

nog immer kon niemand den dag bepalen 

waarop het onmeedoogend gerecht uitspraak 

zou doen en beslissen over dood of leven,

De maand Juli van het jaar 1918 was ook 

bijna vervlogen en nog immer zitten wij allen 

inde grootste onzekerheid. ’tG ing hier immers 

óp leven en dood ln de stad, zoo had juffer 

Irène mij verteld, werd onze zaak ook druk 

besproken en er werd verteld dat er wel de 

helft ter dood veroordeeld zouden worden. 

Zij hadden het gehoord van de duitschers, 

zooals vele andere gedichtsels. Konden wij 

dan zooveel misdaan hebben voor de duitschers.

Geen enkele van ons kon het gelooven maar 

ook geen enkele was zeker over hetgeen hem 

te wachten stond. Het zal dan niemand ver

wonderen dat wij allen angstig te wachten 

zaten naar den dag van het vonnis.

Den Zaterdag 27" krijgen wij te weten door 

den taalsman van het gerecht dat de zitting 

heel waarschijnlijk den Maandag 29n zal 

beginnen. Ik vraag aan den een en den anderen 

onzer bewakers of zij van niets weten maar 

geen enkelen kan iets met zekerheid zeggen 

zij weten van niets. Anders nochtans waren 

ze altijd eenige dagen te voren verwittigd. 

Zij vonden het zelfs aardig dat men hen 

ditmaal niets had gezegd.

Zou het nu eindelijk waar zijn of zouden 

het weer uitvindsels zijn van den een of 

anderen best weter. Men had het r< eds meer 

dan eene maal rond weten te strooien. Dit 

maal kwam het uit goeder bron.

De Zaterdag verliep en ook den Zondag. 

De taalsman had zelfs het uur bekend gemaakt: 
het proces zou orn 8 1/2 ure beginnen

Ik voelde mi| gansch den nacht van Zondag 

op Maandag zoodanig gejaagd dat het mij 

bijna onmogelijk was een oog te luiken. Den 

Maandag morgen was ik reeds om o ure te 

been en ’k zette mij aan ’t lezen in een hoek, 

of ik dan een woord verstaan heb of een 

gansch zin aan één stuk heb kunnen lezen.

En naar gelang de oogenblikken lang en 

traag vervlogen werd ik angstiger

Alle soorten van gedachten kwamen mij 

het hoofd vervullen. Dood! Dwangarbeid! 

Jaren gevang! of.. . misschien vrij. WTelke zou 

de uitspraak zijn ? De vrijspraak op het duitsch 

gerecht was *bijna een mirakel en waarom 

zou ik daar aandenken. Zoo koesterde ik maar 

weinig hoop voor dat geval.

7 ure. De bel klinkt om de gevangenen te 

verwittigen dat iedereen uit het bed moest. 

De alledaagsche prison ceremonieën beginnen 

met het openen der cellen om de ketel aan 

de deur te zetten en na het afgeven van het 

dagelijksch broodrantsoen en het eikelsap 

wordt de deur gesloten Kwart vóór 8 ure 

komt Jef, de cipier, met mijn pulleken koffie 

en mijne boterhammen uit het hotel.

Die gedurige gedachten aan het gerecht 

benamen mij allen honger en ’k at het brood 

mét tegenzin.

Ondertusschen was het 8 ure geworden en 

nog had niemand iets laten blijken dat het 

gerecht vandaag voor onze zaak zou zetelen. 

En bij het uitgaan der eerste gevangenen naar 

de wandeling valt gansch mijn moed. Ik geef 

reeds alle hoop op over de gezegsels over 

het tribunaal dat heden zou plaats hebben.

Ik was reeds drie vier maal aan het venster 

gaan staan om als naar gewoonte met de 

gevangen te spreken die aan het wandelen 

zijn, Ov.k zijn er eenige van onzen dienst in 

de wandelcellen en allen weten niet meer dan 

ik. Zij ook gelooven niet meer dat we vandaag 

voor de rechters zullen moeten komen.

Daar wil ik weer aan het venster gaan 

staan a!s al met eens de cipier de deur 

mijner cel opent en me zegt U gereed maken 

voor het gerecht.

’k Sprong op van blijdschap terwijl de 

bewaker de deur tegen aan trekt zonder ze 

te sluiten.

’t Was dus werkelijk waar!

Mij gereed maken! Ik was toch goed genoèg 

gekleed om voor die heeren (?) te verschijnen ! 

Ik gaf mij zelfs de moeite niet schoenen aan 

te dcen; ’k was gemakkelijker op mijne 

pantoefels. (Wordt vervolgt)
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De tijd spoedt heen!

Gansch het land, op enkele uitzonderingen 

na, heeft het aktivisme van binst den oorlog 

afgekeurd en veroordeeld. Niemand betwist dat 

het vlaamsch evenveel recht heeft als het fransch, 

en nog veel min dat alle belgen gelijk moeten 

zijn voor de Wet.

Om deze groote waarheden te bestatigen 

hebben onze kanierheeren drie weken verspeeld 

aan redevoeringen, twist en haarklieverij, nutte

loos gezeever.

En ondertusschen springt het land voort op 

krukken, en laat men iedereen maar klagen !

Is dit het werk dat wij van onze herzieners 

der grondwet verwachten ?.... En wat belooft dit 

voor het toekomende?... Moesten onze heeren 

daarom eene verhooging hebben van 400 fr. 

te maande ? Lacy

Holland en den gew ezen  K e iz e r
Aan de tweede nota der verbondenen Volkeren 

heeft Holland eindelijk geantwoord. Het weigert 

den gewezen keizer uit te leveren.

Het zegt dat het geen deel maakte van de 

Volkerenbond toen de vrede van Versailles werd 

geteekend., Dat het tegenover alle landen zijne 

gastvrijheid ongeschonden wil bewaren en dat 

het zelf alle maatregelen zal nemen om den 

keizer te bewaken opdat hij nooit een gevaar 

worde voor de verschillige Staten van Europa.

G a s p a r t -D o y e n
• De Kamer van inbeschuldiging-stelling had zich 

Donderdag en Vrijdag bezig gehouden met het 

beroep van Gaspart en Doyen vader en zoon, 

gedaan, tegen de uitspraak waarbij hunne 

aanhouding op eene maand was vastgesteld.

Doyen, vader, werd in vrijheid gesteld, Doyen, 

zoon en Gaspart werden in het gevang behouden.

H e t  Vo lk  s taa t  op
Zondag laatst had er te Lesneux eene meeting 

plaats, waar de volksvertegenwoordiger van 

Verviers, M. Pierre David het woord voer.de. 

Hij zegde aan de overgroote menigte hoe de 

-nieuwe belastingswet ging uitgevoerd worden. 

Doch het volk moest dat niet weten. Hevig 

verzet werd aangeteekend tegen de manier van 

handelen van M. Wauters, en geroepen dat 

men moest alles toeverti ouwen aan het ministerie 

van landbouw.

Zal M. Wauters er van doortrekken ? Zoude 

hij wel.

De G a z e t te n
Vóór den oorlog kostte het papier van 25 tot 

30*fr. het 100 kilos nu 325 fr. Na den oorlog 

werden de drukkersgasten 3 maal zooveel betaalt 

als vóór den oorlog
En ’t g e v o l g  daai van : De gazetten gaan tijde

lijk verdwijnen.

In Du itsch land
Von Hindenburg wordt aangeduid voor de 

toekomende Presidentskiezing in Duitschland. Hij 

zal waarschijnlijk gekozen worden daar hij de 

God is van ’t volk.
— O -

Een geschil is uitgebroken Zondag nacht in 

’t hotel Adlon te Berlijn. Op het oogenblik dat 

het muziek: Deutschland uber alles speelde, 

stonden alle de Duitschers recht, en 3 fransche 

officieren bleven gezeten. Prins Joachim-Albrecht 

gaf bevel recht te staan. De Franschmans ge

hoorzaamden niet. Dan wierp de prins — die een 

glas te veel gestekt had — met bloempotten, 

glazen, flesschen, naar de Franschmans die ge

kneusd werden.

Prins Joachim-Albrecht werd eerst buitenge

stoken en dan in het gevang opgesloten.

De algemeene vergadering der Vereenigde 
eigenaars Iseghem-Emelghem-lngelmunster 
aehouden op 7 Maart in het lokaal « Den 
Hert»

De voorzitter geeft een algemeen overzicht over de nuttige 
\ierking van het bestuur; mededeeling is gegeven wegens 
het aansluiten van 75 leden van Ingelmunster.

Door het omzenden der protestbrieven van den bond 
tegen de huishuurwet Vandervelde die den opslag bepaalde 
op 10 °/o kwam den bond in aanraking met dezen van 
Oent die samen het initiatief namen eene federatie van 
eigenaars te stichten voor beide Vlaanders; eene bijzondere 
drukking werdt gedaan bij de volksvertegenwoordigers 

MM. Mechelynck en Siffer die het voorstel van 30 o/o deden 
door de kamers bekrachtigen, dit doeltreffend voordeel levert 
aan de 300 leden eene jaarlijksche winst van 75.000 frs. 
en met eene middelmatige huurprijs van 10 fr. te maande

De federatie te Qent bewerkt het programma van den 
bond ten einde 100 °/o te bekomen van den staat wegens 
achterstel van pacht door de gewezene soldaten en 50 » o 
voor allerhande achterstellen van de pachters met voor- 
keurvergoeding voor het gewezen operatiegebied ; dezelfde 
standregels zullen aan de verschillige bonden opgelegd 

worden.
Eene inlichtingscommissie is in het bestuur gevormd ten 

dienste van al de leden, alsook een scheidsraad waaraan 
al de leden hun zullen moeten onderwerpen en ten einde 
de verbintenissen te doen uitvoeren welke de leden geteekend 
hebben tegenover elkander; alle bekendmakingen moeten 
schriftelijk gedaan en gestuurd worden naar het lokaal.

De federatie draagt den bond den volgenden opslag 
wegens de verhooging van nieuwe pachters door.

100 »/o op de pachtsom van 1914 en dit voor de huizen 
met eene maandelijksche maximum huurprijs van 40 fr.

Een maandelijksche pacht van 10 fr. in 1914 komt dus 

op 20 fr.

Eene huurborg betaalbaar door den pachter zal geeischt 
worden deze beloopende van 20 tot 50 fr. en terugbetaal
baar met den opzeg van het huis en volgens de schade 
er aan toegebracht.

Om de eventueele onkosten te dekken tegenover de 
slechte pachters zal het bestuur eene stichting van mutu
aliteit ter studie leggen; de leden zullen over de uitslagen 
per omzendbrief verwittigd worden, eene gelijke barema 
voor gerechtkosten zal door de federatie ter kamer neder- 
gelegd worden.

Er werdt medegedeeld dat de pachtboekjes opgemaakt 
door den bond officieel aangenomen worden door de 
verschillige bonden van Vlaanderen, voortaan zullen de 
pachters moeilijkheden kunnen hebben indien deze niet 
voorzien zijn van zulkdanig pachtboekje.

De aanstaande algemeene vergadering is bepaald in de 
maand Mei.

N U T  EN V E R M A A K
Papier in Japan

— De Japaneezen gebruiken als grondstof voor hun papier 

de bast en het hout van den moerbeziënboom, waarvan 

de vezel zeer taai is. Het papier en de verscheidene soorten 

daarvan die men tot 90 telt, worden tot doeleinden gebruikt 

welke aan de Europeanen vreemd moeten voorkomen De 

Japaneezen hebben niet alleen papieren kamers maar ook 

papieren kleederen, zakdoekên enz. Overjassen en para- 

pluies zijn van geolied papier; hunne reistesschen, zelfs 

het hoofddeksel der soldaten, zijn van een soort papier 

dat als helm dient tegen sabelhouwen.

—o—

Proeven uit het woordenboek der hedendaagsche
Samenleving 

« Leven »de tijd om geld te maken. « Geld » het hoogste 

doel des levens « Eene zieke » een gebroken machine 

« Een bejaard mensch », een lastdost « Man » een werktuig 

om geld te maken « Vrouw » eerle machine die met verlies 

werkt « Kind » iets dat door de kracht van het kapitaal 

tot volkomenheid moet gebracht worden « Geluk » een paar 

millioen en goede eetlust.
—o—

Wat gedaan met onze dochters ?
Eenen tijd geleden, schreef een Amerikaansch blad eenen 

prijs uit voor het beste antwoord aan deze simpele vraag: 

Wat gedaan met onze dochters?

Volgend antwoord verwierf den uitgeloofden prijs:

« Maakt er eerst kristene vrouwen van »

“ Geeft ze een grondig lager onderwijs, leert ze behoorlijk 

eten bereiden, wasschen, strijken, kleederen en koussen 

herstellen en vermaken, naaien en kleederen maken.

' « Herinnert hun dat wel kunnen koken veel kosten van 

doktor en apotheker spaart.

Zegt hun vooral dat er honderd stukken van vijf centiemen 

gaan in vijf franken en dat wie geen vijf centiemen kan 

sparen gauw en rap zijn “ wagenwiel „ kwijt is zegt hun 

dat sparen heet: min verteren dan er gewonnen is; en 

dat de armoede gauw binnentreed bij dezen die meer dan 

hun inkomen verteren.

Herinnert aan uwe dochters dat een eerlijk ambachtsman 

honderdmaal meer weerd is al had hij geen tinnen knoop, 

dan een dozijn jonge beslagmakers, blagaaiverkoopers en 

domme nietweerden.

Leert hun dat een, katoenen rok, die betaald is, beter 

kleedt dan een zijden gewaad waar nog schuld op staat.

Leert hen de bloemen beminnen en in één woord gezegd, 

alle werken Gods.

Dat als ze ja zeggen dat het ja zij, en als ze neen 

schudden dat het ook neen weze.

En als de tijd daar zal zijn hen uit te huwen, tracht hun 

wijs te maken dat hun geluk in het huishouden niet 

afhangt van het geld op de positie van hunnen man, maar 

wel van zijne zedelijke gaven en zijn karakter.

Dat mag men aan de meisjes van Iseghem* en ’t om

liggende ook leeren.

—o—

Winstgevend Plezierreisje 
Een Nederlander deed in Januari laatstleden een reisje 

naar Roemenie heen en terug, en, tengevolge van den 

eigenaardigen wisselkoers kwam hij met een nog beter 

gevulde beurs weder dan hij vertrok. In Keulen kocht hij‘

200,000 Duitsche marken voor 10,000 gulden. Daarmede 

reisde hij vergenoegd door Zwitserland, Tirol en Hongarije 

naar Boekarest. Daar wisselde hij zijn Duitsch geld uit voor 

Roemeensche munt en kreeg zoodoende 218,900 Lei. Over 

Boedapest, Weenen, Passau, enz. ging de schoone reis dan 

naar geulen, waar voor de 218,000 Lei 305,200 Marken 

werden uitbetaald. Bij de terugkomst te Amsterdam werden 

daarvoor 15,260 gulden ingewisseld.

Berekent men nu de reiskosten op 126 gulden (5200 Mark) 

wat bij den wisselkoers der bereisde landen zeker hoog 

genoeg geschat is, dan had' men behalve een heerlijken 

pleziertocht van drie weken, nog ruim 5000 gulden verdiend 

zonder meer te doen, dan viermaal naar een wisselbank 

te gaan.
—o—

Onze marken in gevaar 
In officieele kringen te Berlijn is men overtuigd, dat 

minister Erzberger zal moeten aftreden. Alle Duitsche bladen 

van de meest verschillige richtingen zijn daarover t’akkoord.

Dit is een zeer gewichtige tijding voor ons, Belgie. 

Immers de overeenkomst waarbij Duitschland zich verbond 

onze milliarden marken aan hun volle waarde uit te keeren 

is nog maar alleen door minister Erzberger geteekend en 

nog niet bekrachtigd door de Nationale vergadering. Nu, 

zonder deze bekrachtiging is Duitschland zelf aan die 

overeenkomst niet verbonden, zoodat er van Belgische 

hoogerhand goed zal moeten toegezien worden om het 

binnenkomen van de waarde onzer marken te ver

zekeren.
—o—

Alles voor ’t geld 
In dezen tijd dat er aan anders niet gedacht wordt dan 

om zoo spuedig mogelijk rijk te worden, vindt men er 

alles op uit, zelfs tegen de wet in, en ook tegen de 

volksvoeding.

Een paar voorbeelden.

Te Aerseele doen boeren hunne reeds gezaaide vruchten 

uit om hunne akkers met lijnzaad te bezaaien en den oogst 

aan de vlashandelaars tegen 2200 fr. de hectare te verkoo

pen. Graan, enz. die wij doodnoodig hebben, worden dus 

in mindere mate verbouwd om vruchten te winnen die 

heel wat meer opbrengen.

Bij Swevezeele verpachtte een boer zijn bakoven a^n 

250 fr. daags, om er... alkool in te stoken. Dit zaakje 

bracht inderdaad goede winsten op. De alkool werd uit 

suiker gestookt. De kilo suiker die fr. 1.80 gold, gaf een 

en half liter alkool, die tegen fr. 9 den liter aan den man 

gebracht werd. En intusschen waren de accijnsbedienden, 

door die slimme nieuwerwetsche stokers gefopt,

’t Schoonste van de zaak is, dat vele suiker den bak

oven inging, in plaats van naar Frankrijk, zooals men 

algemeen geloofde.

Een der oorzaken van het verdwijnen der suiker ligt in 
de alkoolwet. Sedert die wet hebben de geheime stokerijen 
zich zeer vermenigvuldigd, vooral te lande, waar de suiker 
verstookt werd omdat de suiker geenen afval geeft, zooals 
de andere produkten die tot alkool verwerkt worden. Alzoo 
liepen de overtreders der wet veel min in gevaar van 
ontdekt te worden.

De hoeveelheid suiker tot het stoken van alkool gebe
zigd is ten minste zoo groot als de hoeveelheid op 
bedriegelijke wijze uitgevoerd,

STADSNIEUWS

waarvan de namen in de lokalen uithangen.
De achterblijvers mogen dus niet meer uit 

stellen in onze rangen te komen indien zij het 
ware duivensport genegen zijn.

—o-=-
Acliiel Desnouck van Emelghem, bedankt Petrus 

Nollet zijner gemeente, voor het teruggeven eener 
verdwaalde duif.

Remi Mestdagh van Emelghem, bedankt Maurice 
Nollet zijner gemeente voor liet teruggeven eener 
verdwaalde duif.

Ontriggeling. — Dinsdag in den namiddag is hier een 
ongeluk gebeurd die erge gevolgen kon na zich slepen.

De goederentrein hier aan ’t maneuvreeren is, door 
het een of het ander ongeluk, gedeeltelijk van de riggels 
gesprongen, niet ver van de Hoogebrug, op de weg naar 
Ingelmunster. De lijn was versperd door de ontriggelde 
wagens, en dank aan het harde werken der spoorweg- 
mannen, was alles gauw kante en klaar, zoodat Woensdag 
morgend de eerste treinen onbelemmerd hunnen gang 
konden gaan. Gelukkig zijit er geene menschelijke onge
lukken te betreuren.

Auto-ougeval. — Dinsdag laatst in den namiddag kwam 
een vracht-auto in den dijk terecht tusschen Canchtembrugge 
en -Statie. Het hoort toe aan het Alberlfonds te Rousse
lare en was bevracht met 5000 k. hout. — Tengevolge 
der groote helling kon er eene ware ramp gebeuren. 
Gelukkig zijn er geene persoonsongevallen.

♦
Onderzoek. — Vrijdag der verleden week had in de 

zaal van het Vredegerecht, een onderzoek plaats over de 
houding binst de bezetting der heeren Carpentier, gewezen 
burgemeester; Garde Perneel; Florent Behaeghe, stads
ontvanger en nog andere personen.

- SPORT -
-  FOOTBALL -

111 ARTILLERIE AUDENAERbE 1 — F. C. ISEGHEM 2

Schoone maar lastige overwinning vanwege Iseghem’s 
eerste ploeg. Het eerste kwart liep in Audenaerde’s voor
deel af, ’t is rond de 15e minuut dat de militairen ge
lukten te doelen, onder de daverende toejuichingen der 
menigte, ‘t is van dan af dat Iseghem ’t lood uit zijn 
schoenen schudde en 't spel verdeelde zich dan meer, de 
meeste aanvallen wierden goed geleid door den extréme 
rechts Verbrugghe maar gelukten toch niet te doelen voor 
de rust.

Bij ’t hernemen was Iseghem Audenaerde meester, maar 
moest zich tevreden stellen met 1 goal op schoon passen- 
spel gemaakt. De match liep af op een drawn, maar 
daar het voor de “ Schaal Victoria „ was. moest er tot 
eene beslissing gespeeld worden. Er wierd een kwart 
langer gespeeld en Iseghem wist de overwinnende goal 
aan te teekenen op strafshot door toedoen van M. Nonkel 
en onder daverende toejuiching der Audenaerdsche en 
Iseghemsche supporters.

Waarlijks Iseghem verdiend een pluimke voor zijn 
moedig optreden en alle spelers zonder uitzondering 
hebben goed gespeeld. Met deze overwinning komt Iseghem 
in halve finaal uit binnen drij weken tegen Ganda van 
Gent of F. C. Ronse.

—o—
F. C. ISEGHEM II 0 — ENGELSCH ELFTAL 8

De nederlaag was te voorzien, maar een klopke ! Ter 
hunner verschooning gezegd Iseghem’s tweede was niet 
voltallig en was niet opgewassen tegen het zware spel 
der engelschen, Den scheidsrechter was ook in ’t voordeel 
van Iseghem niet, ten anderen het publiek heeft het ook 
bemerkt. Nu de revanche zal plaats hebben ep Zondag en 
acht dagen zijnde 21 Maart en dan wel tegen Iseghem’s 
eerste; schoone match in ’t verschieten volk mag er dan 
niet ontbreken.

— O—
ZONDAG 14 MAART 

F. C. ISECHEM 1 — S. C. MEENEN
Iseghem gaat naar Meenen voor het spelen van eene 

“ coupe „ en komt er tegen Meenen’s eerste elftal (II Di
visie). Eene overwinning voor Iseghem ware wat veel, 
toch zal Meenen het hard hebben. Iseghem zal voltallig 
optreden,

Vertrek uit Iseghem om 10 ure met den trein. Nadere 
inlichtingen zijn te bekomen bij C. Decock en de leden 
der Commissie.

—o—
F. C. ISEGHEM II RACING-CLUB KORTRIJK

Deze match wordt te Iseghem gespeeld, Racing van 
Kortrijk heeft verloren tegen Iseghem’s eerste en hebben 
de revanche gevraagd tegen de tweede. Opgepast dus.

Begin om 2 1/2 ure stipt. Je n n y .

-  DUIVEN -
Iseghem — De liefhebbers die eenen afstand 

moeten hebben, gelieven hun Zondag aanstaande 
14> Maart aan te bieden tusschen 2 en 4 ure 
bij Joseph Verhaeghe in « De Halve Maan ».

-o—
Iseghem — Zondag aanstaande 14 Maart 

om 6 ure zal den heer Edmond Tanghe ZES 
JONGEN te koop stellen voortkomende van de 
welgekende liefhebber OMER FRERE van Kor
trijk, bij Rudolf Uyttenhove.

—o—

Iseghem — Algemeene Vergadering voor de 
liefhebbers van Iseghem en omliggende op 
Zondag 14 Maart 1920 om 4 urê  namiddag bij 
Julien Couckhuyt, ter herberg St Eloi, Kruisdreef.

De maatschappij “ De Vrijheid „ houdt hare 
tweede algemeene vergadering om de werking 
om de werking voor het toekomende seizoen 
te bepalen. Zij noodigt bij deze hare leden en 
al de liefhebbers die begeeren lid te worden 
uit deze belangrijke vergadering bij te wonen.

Het dagord e  zal bij het begin  der vergadering  
bekend gem aak t worden. H et B e stuur .

—o—

Iseghem — Duivenmaatschappij Elk het Zijne 
Zondag 21 Maart 1920, om 5 ure, zal de 
LAATSTE ALGEMEENE VERGADERING plaats 
hebben ter herberg « D e T wee B ruggen » bij 
Jerome Vuylsteke, Emelghein-Dam.

DAGORDE:
1. Mededeeling der vluchten van 1920.
2. Bespreking van den knopring en ongeringde

duiven.
3. Metalen ringen.
4. Afstanden.
5. Verschillige andere mededeelingen.
6. Laatste inschrijving van nieuwe leden.

Liefhebbers neemt nota dat er na 21 Maart
hoegenaamd geene leden meer aanveerd worden.

Iedereen wordt ook verzocht zijn afstandboekje 
mede te brengen, ten einde hem in de lokalen 
uit te hangen.

Het schoone spel is verzekerd, want op dit 
oogenblik zijn reeds 216 leden ingeschreven

50 FR. BEL00NING aan deze die kan terug bezorgen 
een der jongen met ring Iseghèm-Belge 20 1027 T>f 
1030. Deze die de plaats kan aanduiden waar een 

» dezer jongen zich bevindt, bekomt .dezelve som.
Men wende zicli ten bureele van dit blad.

Iseghem. — Op Tweede Paaschdag om

7 1/2 ure, bij Fr. Spriet, in « De Stad Kortrijk ». 

Prijskamp voor Blinde Vinken. 5 fr. vooruif.

Iseghem. — Op Zondag 28 Maart. Prijs

kamp op de Vogelpik, in « De Sterre» bij 

Ad. Bincquet. 20 fr. vooruit en ’tinleggeld.

Iseghem. — Op Zondag 21 Maart. Prijs

kamp op de Vogelpik in de « Café Cambrinus» 

bij Aug. Verbeké, Vanden Bogaerdelaan. 20 fr. 

vooruit en ’tinleggeld.

Burgerstand van Iseghem
Geboorten:

Jerome Verschatse zv Florent en Ida Vandommele — 
Decoene Ivonne dv Valère en Anna Depuydt — Callens 
Arthur zv Marcel en Margaretha Callens — Vandenberghe 
Rachel dv Jules en Romanie Samyn — Vandenberghe Emma 
dv Joannes en Suzanna Callens.

Overlijdens:

Barbara Rigole 66 jaar huish. echtg. Adolf Vanbelle — 
Thérèse Deforche 3 jaar dv Hippolyte en Duportail Alice.

Huwelijken:

Camiel Verscheure borstelm. 23 jaar van Emelghem met 
Suzanna Vansteenkiste borsteln). 22 jaar alhier — Floribert 
Debaets borstelm. 21 jaar van Emelghem met Grymonprez 
Rachel borstelm. 20 jaar alhier.

G e m e e n te  E M E L G H E M
Op Maandag 5 April 1920 (2de Paaschdag

OPENINGSKOERS dep 9L9ANDERS
Voor Beginnelingen (100 Km.)

300 frank PR IJZEN  frank 300
Inschrijving 2 fr. te zenden aan Art. Dekeirs- 

kieter “ Brouwershof „ Plaats 36 (Emelghem) 

Rangschikking volgens inschrijving.

H A A R K A P P E R S B O N D  - I S E G H E M

Ten gevolge van den gedurigen opslag van 

benoodigheden van onzen stiel en de duurte 

der levensmiddelen vinden wij ons genoodzaakt 

het tarief van den Haarkappersbond te ver- 

hoogen. Ten einde goede verstandhouding onder 

onze stielgenooten te behouden, en in ’t voordeel 

van eenieder vragen wij dat al de Barbier 
van stad en te lande zich bij onzen bond 

zouden aansluiten tot het algemeen voordeel.

Nieuwen tarief te rekenen met 15 Maart 

aanstaande. Scheeren 0,25 fr. Haarsnijden 0,50 fr. 

Kinders beneden de Eere-Communie 0,40 fr. 
(haar kort gesneden). Haarsnijden alleen van 

dezen die zich zelven scheeren 0,75 fr. Het 

tarif der Coiffeurs wordt in' evenredigheid 

verhoogd.

aan  de Herbergiers van 
Iseghem en Omliggende

Gij wordt vriendelijk verzocht tegenwoordig te 

zijn in de VERGADERING der HERBERGIERS 

van Iseghem en Omliggende, ter herberg « Den 

Oude S tc Pieter» Sinte Pieterstraat, bij F lo r e n t  

Lefevre , op Dinsdag aanstaande 16 Maart 

om 7 ure.

D oel : Stichting van eenen Onafhankelijken 

Herbergiersbond om de belangen dier lieden te 

verdedigen, welke nu ter tijds veel te lijden 

hebben door het verbieden zonder vergoeding 

aan den herbergier van den verkoop van 

alkooldrank.

Een bijzondere Spreker uit Brussel zal er het 

woord voeren.

N. S. — De Vrouwen zijn welgekomen in de 

Vergadering.

Wij hopen dat gij zult verstaan dat het tijd 

is u zelven te redden en wij rekenen stellig op 

uwe tegenwoordig.

CINEM A L U X E
Statiestraat 9, ISEGHEM. 

ZONDAG 14 en MAANDAG 15 MAART
telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
I

ALGEMEEN PROGRAMMA :

6e Episode der Wereldberoemde 

Detective SHERLOCK HOLMES 

De Geschandvlekte
Drama iu 4 deelep 

CHARLEY CHAPPELIN Komiek



CRÉDIT FONCIER D’ANVERS
Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 3.000.000 fr. 

Spaarboekjes 3 .6 0  %  - Renteboekjes 4 %  - 4 .2 5  %  en 4 .5 0  °/0, vri j  van lasten
Depotrekeningen aan zeer voordeelige voorwaarden

flfINKOOP en ilERKOOP non Fransch, Engelsch en flmerikaanscli Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij

— M. Ph. VERBEKE - B e s t u u r d e r  —

Rousselarestraat, 25, ISEGHEM

Schoenfabrikanten. — Reiziger met goede 

clienteel in Brussel en andere groote steden 

van Belgie, voor Luxe-Schoenen. Vaste verte

genwoordiging. Schrijven of inlichtingen ten 

bureele van ’t BJad.

Bij vermeerdering ta koop. — Aan zeer 

voordeelige voorwaarden. Een moteur 8 peerde- 

kracht met gaz-pauvre. Groot 20 peerden. In 

werking te zien bij CLEMENT GEBROEDERS, 

Boulevard Vanden Bogaerde, Iseghem.

Te koop. — Moteur electriqua 1/2 peerde- 

kracht 220 volts. — Inplooimachien voor Schoen

fabriek. Inlichtingen ten bureele van ’t Blad.

Verloren. — Donderdag 4 dezer. Bruine 

rechter schoen, onlangs nieuw met caoutchouc 

op den talon. Terug brengen tegen goede 

belooning bij Ivo Mestdagh, Politieagent.

Gevraagd. — In de werkhuizen Dekeirs- 

schieter Broeders. Ajusteurs, Draaiers. Stand

vastig werk.

Valsch gerucht. — Het Huis MAURITS 

Haarkapper, Nieuwstraat 33. Gesticht in 1900. 

Blijft voort bestaan ter bediening zijner klienten.

Hoefsmederij. — Vanaf 21 Maart aanstaande 

zullen te Rousselare, Rodenbachstraat 12. Eiken 

Zondag leergangen gegeven worden van Hoef

smederij, van 9 tot 11 ure. Deze die begeeren 

er aan deel te nemen, zullen hunne aanvraag 

moeten indienen aan L. Scharlaken, Veearts 

te Rousselare,

Gevraagd bij Georges Van Wtberghe, 

lijnwaadfabrikant, te Iseghem. B U R E E L -  

B E D I E N D E  hebbende ondervinding van 

bureelwerk. 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.
Lu —

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 meisjebottientjes met 

de steke.

Goed loon en standvastig werk.

U IT  TER HAND TE KOOP : Twee gerief
lijke en onlangs gebouwde Woonhuizen met 
kelder en citern, gelegen Kasteelstraat 
nu 2 en 6, dicht bi! de Markt.

Voor alle inlichtingen zich te wenden bij 

Charles Laloo, Bouwkundige I/S.

U i t  t e r  hand te  koop

WOON IIU IS met FA BRIE K
dienstig voor 

Schoenmakerij of Borstelmakerij
Zich te wenden ten bureele van ’t blad.

Aan het geacht  Publ iek
Voor alle VERVOERDIENST en verre 

voyagen, wendt U i i j  Odie l  Loncke,  
Nederweg 37a, Iseghem.

Spoedige en trouwe bediening

Alle slach van

«LEERSTOFFEN in ZUIVERE HOE
Gemaakte Blousen, Roks 

_____ B O R S T E L S  --------
te bekomen bij

JU LIA  V E R H E L L E
Roeselarestraat 2 1, ISEGHEM

-  B I E R H  A N D E L  -
in ’t  g root  en ’t  klein

Epsom Stout extra in flesschen. Bock in vaten. 
Kleine vaatjes voor de Burgers. Welbekenden 
ouden bruin, gezegd Jannekens. Bier van d£ 
groote Brouwerij Callebaut gebroeders Wieze. 

Goedkoop bruin Tafelbier in flesschen.

H. VAN D ERH EEREN
Groote Markt, 13, ISEGHEM

D E  C O R S E T S  OP  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

- G R O O T H A N D E L
in

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

Zeep ïh braken - ZeeppoeiBrs
eerste hoedanigheid

Jul. D ALLE-H O LVO ET
Dépot

Meenenstraat 16, I S E G H E M

— Bij aanvraag bestelling ten huize —

G R O O T E  

STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ
Callens-N eeffs, Dendermonde

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

— Trouwe en genadige bediening —

Staalboek op zicht bij n Agent

L IF A R D  VAN D AELE
Rousselarestraat 2 4 6 ,  ISEGHEM

VOOR UWE ELECTRIEKE VERLICHTING  
en BEWEEGKRACHT

wendt u tot

F r a n s  I l U Y G H E  & Z O N E N
Dweerstraat 19, ISEGHEM

ook te verkrijgen 
ELECTRIEKE MOTEURSin ALLE GROOTEN

Men gelast zich ook met het vermaken en 
herwinden van onbruikbare moteurs 

Verzorgd werk - Spoedige bediening

Batterien eerste hoedanigheid 
Strijkijzers l e hoedanigheid genadige prijs

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

— F O R T I O R  —
gereed gemaakt door

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

volgens de voorschriften en onder toezicht van 

D o c to r  H. D E P O O R T E R , K in de ra r ts

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

Herstellenden, Ziekelijke lieden

Te bekomen in de Apotheken en Kruidenierswinkels.
■ ■ ■

FABRIEK van MEUBELS in alle Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol," 
Windhaar, Crin en Zeegras 

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

Gentstraat 23 ,  I S E G H E M .

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.  O E H I E - R 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

VERKOOP - VERHURING - VERWISSELING  
HERSTELLING - STEMMING van

bb 1? ï Jk li ® ü **■
Groote keus van

\  LaVóix de /  
Son Mattre

Fonograaf-Pinten
HARMONICA'S

M U Z I E K
INSTRUM ENTEN

Afslag voor Voortverkoopers

JC LEM El\ TC LE M E ft T
Gentstraat 20 , ISEGHEM
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Kostumen en Mantels voor Vrouweu vanaf 65  fr. 
Regenmantels voor Vrouwen (Gabardine) vanaf 59  fr. 

Kostumen (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. Werkvestons 17,75 fr. 
Schoenen voor Heeren en Vrouwen vanaf 3 4  fr. 

Werkschoenen gansch met ijzer beslagen vanaf 19,95 fr.
-  M E U B E L S  
Overtreksels vanaf 25 fr. 

Onmogelijkeconcurrentie - Buitengewoneoccasies - Prijsvermindering 
Solden ter gelegenheid van den jaarlijkschen Inventaris 

Verkoop in ’t Groot en ’t Klein
Voor Iseghem en Omliggende : Zelfde huis Roeselarestraat, 35, bij 

JOS. SABBE-FLEURENT.
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SP EC IA L ITE IT  van DOORZICHTKUNDIGE WERKEN en HANDELSREKLAMEN  

Iiuis CYR. VANDEN fVEGHE  - D HOOG HE
Marktstraat 11, ISEGHEM

S i e r a a d -  H o u t -  en
Kunstschilderij en

voor

Kerk en Schouwburgen 
Alle herstellingen worden aanvaard

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

Kleuren, Vernissen

Schilderoliën, Terpentijn 
en verdere Schilderartikelen

Teekeningen op aanvraag

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

wendt u bij

Du hu nul en Descheemaker 
154 Roeselarestraat ISEGHEM

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

-  S T O V E N M A  K E K  -

— Reparatiën 

R I N G E N  V O O l l  BORSTELS  
R e p a ra t ië n  van V e lo ’s

G ustaaf Versteele 
Baertshof 4 , ISEGH M

ELECTRICITEIT
Voor uwe elektrieke inrichting, Verlichting. 

Bellen, Felephones, Kracht, Verwarmin-, enz.

wendt u tot het huis

-  Robert Huysentruyt-Sevnoeve -
Nieuwstraat 16, I S E G H E M

Het huis aanveerdt alle slach van veranderingen 

of herstellingen.
Het is altijd voorzien van Moteurs en Dynamos 

ter beschikking in Magazijn.
De Moteurs of Dynamos door het huis geleverd 

dragen eenen garantie van twee jaar.
De herwonden Moteurs door de zorgen van dit 

huis gedaan worden herzet met een jaar garantie. 
1 rouwe b diening - Voordeelige prijzen.

VOOR U H E  K RUIDEN IERSW AREN
wendt u tot

- Leon h ard Vandecappelle -
Kortrijkstraat 149, ISEGHEM  

Ve rk oop  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 Pastel 

Bijzondere prijzen voor Huwelijksgroepen
M. Driesens - Vande fValle

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

Jules Leenhnec hl-Ifl issiaen 
Belle-Vuestraat 2 3 9 ,  ISEGHEM

Verzorgd werk — Spoedige bediening 
Ónmogelijke Concurrentie

\ !! 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.

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  iflAES
Meester-Kleermaker

Marktstraat 4 4 .  ISEGHEM

IN DE PLASTRON
schoone keus van

Mans- en Vrouwstoffen
Ellegoederen, H itte  en Fnntasieortikelen

bijzonder assortiment van

Hemden, Cols en Plastrons 
COMMUNIE-ARTI KELEN

R a y m o n d  M f l E S - G E L D H Q F
M a r k t s t r a a t  4 4 ,  Iseghem

Huis van vertrouwen

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

St Amandstraat 8 . ROUSSELAERE

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

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

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

2“ Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en 
alle verschillige modellen van Bril- en 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
geschreven, worden kunstlijk afgewerkt, Brillen en 
Pince-Nez van af 3 fr. ’t stuk. Allerfijnste geslepen 
glazen, met fijne monturen 6 a 7 fr.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus 
jemellen, longues-vues, barometers en Kunstoogen. Spe
cialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, 
baden en kernen, mavimathermometers, liqueurs- sirop- 
melk- en axijde wegers, loupen voor wevers enz.

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

Men lette goed op ons adres : Germain HOET-ANNE, 
St A m a n d s t r a a t  4, (tegen de Noordstraat) ROUSSELARE


