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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 ru k k e r- U itg e v e r

R. Mestdagh-Debosschere
Emelghem - Dam - Iseghem

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

GELIJKE P LIC H TE N ! GELIJKE RECHTEN ! !

Aankondigingen 0.15 ir. den regel

Rechterlijke aank. 0.50 fr. » »

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg-

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmas bij 

den drukker van dit bladgedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

Ministerie van Duur leven

Wij lezen in verschillige dagbladen dezer week, 
volgende annonce ofte advertentie, in dikke 
vette letters, op de laatste bladzijde : 

BERICHT
De Handelsbedienden van het Ministerie van 

Nijverheid, Arbeid en Bevoorrading doen een 
oproep aan de nijveraars en handelaais die 
zouden willen inschrijven voor

Beschadiode en V erouderde  CONSERVEN 

zooals melk in doozen, allerlei vleesch, confi
turen, biscuiten, visch, boter, olèo-margarine, 
enz... ,

Het ministerie van Bevoorrading heeft het 
land overstroomd met inspecteurs, controleurs, 
administrateurs en directeurs van levensmiddelen. 
Zou er daar niet een te vinden zijn om DAAR 
ook zijnen plicht te doen?..

Moest een kleine burger, een winkelier of 
kruidenier zoo iets te koop aanbieden... hij zou 
de advertenties in de dagbladen niet van doen 
hebben om met Moeder Justitia af te rekenen !...

Waarlijk, schandalen der bevoorrading bestaan 
niet ! ! mocht minister Delacroix wel zeggen I 

—o —
Zooeven kom ik de fameuse baron De X... 

tegen, die mij triomfantelijk de hierbovenge- 
melde advertentie tegenzwaait:

— Hebt g e ’t gelezen?..

— Ja., ’t is een nieuw schandaal!..

— Heul waarom dan?.. Ik ga er heen!

— He?..

Al dat vet, die boter, die olie... maar 
daar zal wat zeep kunnen van komen !..

— Ha !

— Jongen, dat Ministerie is de voorzienig
heid zelve!.. Daar zijn duizenden te verdienen !

— Ho ! Maar voor de Staatskas daar zijn 
duizenden te verliezen !

— Ja, da t!..

... En de baron was de baan af.
Civis.

T e  bekomen bij Leon Verduyn  
Iseghem, a l le  soorten  van W i jn e n  
aan voorde&lige p r i jzen .

Burgersbelangen

In de lijst der wenschen uitgedrukt en aan

genomen op het Congres der Katholieke Ver- 

eenigingen, deze week, gehouden te Brussel, 

stippen wij aan :

N° II. Maatregelen tot bescherming van de 

kleine burgerij; en namelijk a) inrichting van 

kredietinstellingen ; bj bedieningskontrakt ; c) 

ontwikkeling van het beroepsonderwijs en ver

betering van het gereedschap.

’t Is nog maar weinig... maar ’t is toch iets !..

Sedert meer dan vijftien jaren spreken de 

leiders der katholieke partij van bescherming 

en redding der burgerij... maar tot hiertoe wat 

hebben zij voor diezelfde burgerij gedaan?

’t Wordt meer dan tijd!..

Genoeg met woorden en wenschen !!! Daden 

en voordeelen moeten wij zien en verkrijgen !

Doch ja !.. Wat hebben wij middenstanders 

van het socialist ministerie Delacroix al veel 

te verwachten ? B. I.

Nieuwe Weldaad !

Na de rationneering, of liever de verdwijning, 

der suiker... hebben we nu den opslag van 

het meel en terzelvertijd de duurte en de ver- 

slechting van het brood.

Eene nieuwe weldaad hebben wij te danken 

aan de groote voorzienigheid en aan het edel 

verstand van zijne excellentie minister Wauters !..

’t Is nog geen twee maanden geleden dat 

onze fameuze Bevoorradingsheld spottend naar 

Frankrijk wees en er de duurte van het brood 

aanwees! En wat hebben wij thans beters?..

Doch meer!.. Wat zal het morgen zijn?

Of spreekt men reeds niet van het invoeren 

eener kolenkaart ?

Neen! De katholieke partij die voor den 

oorlog immer zoo tuchtig en zoo deftig was, 

heeft ongelijk, heeft duizendmaal ongelijk ver

ders hun hand te willen leenen aan zulke 

ongelukspolitiek en aldus jammerlijk hare goede 

faam te laten bezoedelen! A.

De M isdadigheid b ij de Jeugd.
Wij lezen in « Het Nieuws van den Dag »

In de laatste dagen hadden de dagbladen 

weer verscheidene misdaden aan te stippen, 

gepleegd door piepjonge gasten. Zoo hadden 

wij de moord op eene dienstmeid te Elsene, 

gepleegd door een kerelken van te nauwer- 

nood 18 jaar. Dan de afschuwelijke bandie- 

tenstreek en brandstichting te Londerzeel, 

waarvan de daders 19 en 21 jaar tellen.

Waarlijk, die gasten waren vroeg rijp voor 

de misdaad ! Nu, ’t niet té verwonderen 

dat velen onder de hedendaagsche jeugd door 

hun ongeregelde drift naar geldbezit, mis

dadigers worden. Onder den oorlog zag men 

met honderden knapen en aankomende jon

gelingen, die met allerlei ongeoorloofde mid

delen geld verzamelden, zoodat ze met de han

den vol marken, liepen, in de openbare Par

ken, langsheen de wandelingen zag men dan 

die lekkere jeugd in groepjes bijeen liggen 

op den grond, waar zij met het teerlingspel 

vertuischten wat zij soms, door allerlei sluwe 

middeltjes, vergaard hadden, ’t Was ook die 

jeugd welke de cinemas en de schouwburgen 

vulde, die in herberg, in rinking, in dans- 

kot het geld met handvollen verteerde en 

zich niet het minste genoegen ontzegde; in

tegendeel, ze zwom in de uitspatting.

Die jeugd ook verleerde het werk, of liever 

gaf er den brui om, want na den oorlog bleef 

ook nog het werkloozenfonds bestaan, dat 

maar gereedlijk afdopte en den lust tot 

leegloopen nog aanvuurde. Vele jongelieden, 

te fel gewoon aan een luilekkerleventje, 

trachten thans het zoo vol te houden. On

gelukkiglijk, voor hen, missen ze thans de 

inkomsten waarover zij binst de oorlogsja

ren beschikten, ’t Is nu uit met het munt 

slaan uit allerlei zaakjes, dié onder de be

zetting heel gemakkelijk te verwezenlijken 

waren. En, aangezien ze toch niets willen ver

minderen aan hunne uitspattingen, moeten 

ze naar andere middelen uitkijken om er in 

te voorzien. Voor hen is het leven slechts 

eene aaneenschakeling van plezieren, van ge

nietingen, waarvan ze niet een deel maar 

alles willen hebben. En om dien onnatuur- 

lijken drift tot vermaak, tot zwieren en slem

pen te voldoen, deinzen sommige, tot in den 

grond bedorven jonge kerels, niet terug voor 

de misdaad, ’t Is wat we, helaas ! sedert 

den wapenstilstand maar al te dikwijls moe

ten bestatigen en aanstippen. Vele jonge 

lieden die, waren ze in goede handen geval

len, nuttige leden der samenleving konden 

worden, zijn nu opgewassen tot echt galgen

aas. De schuld ligt aan de gezelschappen, 

aan de middens waarin ze verkeerden. Er 

werd hun nooit gesproken over de edele zijde 

van het leven ; men hield hen slechts den 

verdierlijkten kant voor : genieten, altijd ge

nieten. Ware die jeugd opgeleid in echt chris

ten zin, ware hare verbeelding, haar hart, 

gevormd door menschen die de echte hoeda

nigheden bezitten om de jeugd op te voeden, 

dan ook zou dat aankomend geslacht het 

verschil kennen tusschen het mijne en het 

uwe. Het zou beseffen dat het leven een 

strijdperk is en niet eene school van plezieren. 

En zou men thans niet moeten treuren over 

de gruweldaden die gepleegd worden door 

gasten, welke pas de kinderschoenen ont- 
goeid zijn.

Goddank ! — en ’t is een troost — er zijn 

onder het aankomend geslacht ook vele, zeer 

vele zelfs, jongelingen die met eere door het 

leven gaan, die zich opwerken om eens een 

sieraad te worden voor de Maatschappij. Moge 

hun voorbeeld aanstekelijk werken op de 

anderen, mogen zij, door de edelheid van hun 

karakter, door de zuiverheid van hun levens

wandel, door hun onbevlekt eerlijk gedrag de 

anderen aanzetten ook in die richting door 
het leven te gaan.

H A A R K A P P E R  

S ta t ie p la a ts ,  I S E G H E M
Te bekomen : SCHEERMESSEN GILETTE

TANKS 
e  *  — —

’t SHiijnt dat « we » nu ook tanks aangekocht 

hebben.

« We » zullen beginnen met tien en als de 

proef gunstig uitvalt « we » zullen er nog en

kele tientallen bijkoopen.

En hoeveel dat zal kosten ?

Wel om de waarheid te zeggen, dat is heele- 

niaal bijzaak. Natuurlijk kosten zoo een spullen 

stukken van menschen. De heeren ijzer en 

staalbarons zijn niet patriotiek voor niet, er 

moeten spijkers bij zijn. Hoe hooger de divi

denden die ze opstrijken, hoe vuriger hun pa- 
triotisme.

W>'1 ik verwacht dat de heeren die « onze » 

tanks zullen laten maken door hun werklieden 

daar wel goed hun brood-met-boter-en-kaas-op 

zullen verdienen, maar wat beteekenen zoo 

enkele armzalige niillioentjes voor een rijk land 

lijk België.

’t Is waar de oud-soldaten mogen staan ïlu- 

ten en het arme Westland blijft een puin, maar 

dat is bijzaak. Zelfs is het niet kwaad dat een 

eertijds rijke en bloeiende provincie er voor 

een heele tijd ekonomisch onder blijft : dat 

verzwakt Vlaanderen en versterkt den Belgiek, 

den Belgiek lijk Walen en frankiljons hem 

droomen.

En dan een groote mogendheid lijk België 

kan geen tanks missen.

Veronderstelt dat de heeren imperialisten van 

Paris het in hun hoofd krijgen nog eéns te 

gaan bakkeleien, dan is het buiten kijf dat 

we ée eer /.uilen hebben aan de zijde van de 

Senegaleezen te strijden voor de beschaving 

en wat een schande zou er dan over ons ko

men, waren we op dat heilig oogenblik niet 

uitgerust lijk het een deftigen vasaal betaamt.

Neen, « we » moeten tanks hebben en veel 
tanks.

Want een tank, ziet u, is een kostelijk wapen, 

niet alleen tegen een vreemd leger, maar ook 

tegen een mogelijke revolutie binnenlands.

Er wordt tegenwoordig van haast niets an

ders meer gesproken dan van revolutie, iedereen 

verwacht de groote wereldrevolutie van de 

bolsjevisten tegen, natuurlijk, tegen de be
schaving.

En dan kan een tank geweldig vêel diensten 
bewijzen.

Een barricade is niet houdbaar tegen zoo 

een stalen monster die door geen hinderpalen 

te stuitten is en over alles wat in zijnen weg 

is zonder hinder te voelen van kogels 

of bommen.

Daarom moet ieder weldenkend mensch den 

aankoop van tanks goedkeuren,

En de betaling ? vraagt ge.

Wel we zitten al zoo diep in de schuld dat 

het op die enkele millioentjes niet meer kan 

aankomen. Ons budget bedraagt zoowat twee 

en half inilliard, dus we tcunnen ons de weel

de van tanks en wat er bij hoort gerust 

aanschaffen.

En moet er dan toch betaald worden, wel 

dan worden de belastingen verhoogd.

Natuurlijk geen heffing op het kapitaal, dat 

zou zeer storend werken op het patriotisme 

van de heeren kapitalisten, maar de prijs van 

het brood, de suiker, de koffie kan nog altijd 

verhoogd, worden want op het patriotisme van 

kleine menschjes lijk wij allemaal komt het in de 

verste verte niet aan. Wij zijn nu eenmaal 

toch bolsjevisten en daar is geen zalf aan te 

strijken. Ons V ade r la nd .

Aan de Suifterijdroogers
- der beide Vlaanders!

In de eerstkomende dagen zal het Ministerie 

van Bevoorrading te beslissen hebben over de 

kwestie van den VRIJEN UITVOER der suike- 

rijboonen.

Uwe vertegenwoordigers, samen met de 

af geveerd igden van de handelaars en van de 

fabrikanten, zullen zich naar Brussel begeven, 

om er verslag uit te brengen over den stock 

suikerijboonen die nog voor handen is, en over 

de uitzichten op de aanstaande groeite. Indien

beide berekeningen aan onze hoop en onze 

verwachtingen beantwoorden, valt er niet aan 

te twijfelen : de vrije uitvoer is verzekerd !

Om dezen hunne taak gewetensvol te laten 

verv.ullen, is het in uw grootste belang en is 

het voor U een dringende plicht zorgvuldig 

mede te helpen aan het opmaken der statistieken 

en namelijk :

Gij zult hun zoo juist mogelijk, al de noo

dige inlichtingen willen verschaffen aangaande 

de suikerijboonen die gij nog in magazijn hebt, 
en aangaande de hoeveelheid wortels die g ij 
denkt te droogen.

En waarom?.. Luistert!

Hoe meer suikerijen er dit jaar zullen ge

zaaid worden, hoe grooter de kans bestaat dat 

wij den vrijen uitvoer zullen bekomen en ander- 

zinds ook hoe meer verzekerd wij zullen zijn 

de noodige Cokes tot het droogen te bekomen.

Hoe meer suikerijboonen die nog in magazijn 

liggen zullen aangegeven worden, hoe vroeger 
wij den uitvoer zullen bekomen.

Zonder den vrijen uitvoer, geen redelijken 

prijs voor de wortelen, geene normale winst 

meer voor het droogen, en gaat onze suikerij- 

kweek en -handel reddeloos verloren ! !

Overweegt dit goed !

Wilt gij den vrijen uitvoer — misschien nog 

vóór Oktober — bekomen, vergeet niet de 

minste hoeveelheid op te geven, noch het 

kleinste plekje grond aan te stippen! Eene 

kolossale hoeveelheid moet de oogen openen 

van ons gouvernement en van sommige fabri

kanten die den waren toestand niet willen inzien 

en de toekomst van onzen zoo bloeienden handel 

in gevaar brengen !

Sommige zwartzieners hebben ook al uitge

stoken dat er dit jaar eene taks of patentrecht 

zal gelegd worden op den suikerij-aankweek ! 

Dat is valsch, dat is onwaar! En degene die 

zulke dingen rondstrooien zijn bedriegers en 

leugenaars. Ten anderen, moest zulks gebeuren, 

wij waren de eerste om er ons tegen te ver

zetten.

Ondertusschen, weest ten volle overtuigd dat 

uwe handelaars en makelaars geene inkwisitie- 

maatregelen willen, noch dulden ! Zij hebben 

zich op hunne eer verbonden uwe persoonlijke 
aangiften geheim te bewaren tegenover alle 

fiscale beambten, en aan het Ministerie van 

Bevoorrading zullen de hoeveelheden aangegeven 

worden, niet volgens de droogers elk afzonder

lijk, maar volgens de gemeenten. Bijgevolg 

hebt gij alle redens om volkomen gerust te 

zijn !

Overdenkt het goed : Uw belang, uw bestaan, 

uwe toekomst staan op ’t spel !

Is verschenen bij Lannoo-Maes, uitgever, 
Ypersche straat, 22, Thielt :

Mémoire sur le commerce et l’industrie 

de la chicorée en Belgique par R. G.

Brochure op 88 bladzijden.

Prijs net fr. 3,00

kiesvergadering
In ons nummer van Zondag laatst hebben 

wij niet gesproken van de kiesvereeniging die 

acht dagen te voor plaats had in de jongelingen 

congregatie.

Die vergadering is ten volle mislukt. Wat 

meer dan 100 personen waren opgekomen. Veer

tig leden van den Nieuwe Burgersbond aan de 

statie opgericht waren tegenwoordig om te zien 

en te hooren wat er ging voorgesteld worden. 

Zij weigerden eenparig van den Nieuwen Bond 

deel te maken en zullen eerst eene vergadering 

van hunnen tiond inrichten om wel te weten 

welke hunne houding zijn moet.

Voor als nu is men niet van gedacht van 

den nieuwen Bond deel te maken. De tijd en 

de omstandigheden zullen zeggen wat zal 

gedaan worden. Algemeen wordt het gedacht 

meer en meer verspreid dat men katholieken, 

noch liberalen, nocti socialisten noodig heeft die 

gereed zijn om tijdens de kiezingen alle soorten 

van dingen te beloven, waar men later niet 

meer op peist en voor dewelke men nooit 

iets doet.



ISEGHEM BINST DEN OORLOG. Gevaarten en Avonturen
Zeven en Dertigste Vervolg —  Verboden Nadruk

Vervolg van Donderdag 18 November 1915

In den morgen worden in alle huizen van 

stad twee gedrukte geschriften besteld.
—o—

Alle geneesheeren van stad ontvangen in 

den namiddag deze schriftelijke mededeeling: 

Aan de H.H. Geneesheeren. IIS

Er wordt de geneesheeren ter kennis gebracht, 
dat het hun niet toegelaten is zieken te bezoeken 
of te verplegen in naburige gemeenten, in dewelke 
een geneesheer reeds woonachtig is.

Indien zij nogtans voor buitengewone gevallen 

aldaar gevraagd worden, hebben zij de plicht 
hunne bijzondere redens te doen gelden om 
daartoe een pass te bekomen.

De Ortskommandantur.
ln den voormiddag wordt de heer onder

wijzer Dubois in vrijheid gesteld, nadat hij 

300 Marken had betaald.

Vrijdag 19 November 1915

Om 9 ure zijn alle de geneesheeren van 

stad in de kommandantur vergaderd. Daar 

worden zij door de duitsche doktor, Heer 

Filter, verwittigd dat zij op strenge straf alle 

besmettel ij ke ziekten moeten aangeven. In 

verdachte gevallen moeten zij de hulp van 

heer Filter inroepen, ten einde de noodige 

ontledingen te doen.
—o—

In den voormiddag komen wij sedert langen 

tijd tal van personen tegen die gazetten te 

koop aanbieden zoo hooren wij het fluitend 

stemmeke van een jong meisje dat « de Gen

tenaar » roept: wat verder is het een bejaarde 

man die met versleten en heersche stem « het 

Volk » aanbiedt ; dan weerklinkt scherp en 

snijdend in de ooren het schuiferling van den 
verkooper der duitsche gazetten. Alleenlijk 

Waelke vliegt rap en scherrig de straten door 

bestelt « Vooruit, » en zwicht zich wel door 

nutteloos geschreeuw zijn keel-te vermoeien !

Heden worden alle gazetteverkoopers ver

zocht te doen zooals Waelke doet: roepen, 

schreeuwen, schuifelen worden streng ver 

boden.
— O —

Aan de hofstede van Jean Vandeputte lagen, 

sedert langen tijd, groote hoopen oude kalsy- 

steenen. Te vergeefs had men herhaalde malen 

aan het schepen college gevraagd die steenen 

te gebruiken om de nederwegstraat in beteren 

toestand te brengen. Een schepen zelf had 

meermalen dit voorstel verdedigd. Maar daar 

was geen gehoor, het kon niet zijn.

v- o Aangezien, zeggen de duitschers nu, 

dat gij niet weet waar die kalsysteenen 

gebruiken, wij weten het en het zijn de onze ».

En nu legt men eene kalsijde over den 

ijzeren weg naar de fabriek Dupont en naar 
de bakkerij in de fabriek Desmet.

—o—
Nauwelijks 24 uren heeft de heer onder

wijzer Dubois het gevang “ Pattyn „ verlaten, 

of hij wordt er door eenen zijner collega’s 

vervangen. Om 1 1/2 ure, wordt de Heer 

Devriese, op het speelplein van St Joseph 

gesticht door de duitschen aangehouden en 

opgesloten. Korten tijd daarna wordt zijne 

vrouw uit haar huis gehaald, en in den ouden 

“ Café des Trois Suisses „ in gevangenschap 

geleid.

Niemand in gansch de stad weet te zeggen 

wat daarvan de oorzaken of de redens zijn.
—o—

Het was aan de gazetteverkoopers niet 

alleenlijk verboden den naam hunner gazette 

te roepen, maar ook werden hun de noodige 

pasporten geweigerd om voortaan op vreemde 

gemeenten hunne dagbladen te verkoopen.

Oosterlynck uit de Dweerstraat die met 

« het Volk » leurt, had het gevraagd nog eene 

laatste maal naar Ingelmunster te gaan, om 

aldaar de achterstaande wekelijksche betaling 

te ontvangen.

Het gelukt hem slecht. Aan de statie te 

Ingelmunster wordt hij aangehouden, niet in 

regel bevonden en naar Iseghem overgebracht, 

waar hij ook t ’ huisligger wordt in ’t gevang 

« Pattyn ».
—o—

In den namiddag rond 2 1/2 ure, komen 
twee duitsche burgers de woning van 

Mme W e L, Defauw Pieters binnen, en door

zoeken en doorsnuisteren alle schoven en 

kassen van het huis. Zij begeven zich alsdan 

naar de fabriek en zetten er hun onderzoek 

voort.
Men vindt er hoegenaamd niets dat in het 

verdacht kan voorkomen

Had men Mme Defauw voor een spioen 

aan zien ?
-o -

Joseph Vermeulen, groote handelaar in de 

Slabbaardstraat, krijgt op zijn kneukels Joseph 

is eigenaar eener groote zaal waar vroeger 

aan eene gansche schaar uitgelezen muziek 

kanten, onder zijn kunstvol toezicht de Bra- 

ban^onne en andere muziekstukken werden 

aangeleerd.

(verboden nadruk) —  55e vervolg

Dies,zaal ligt thans vol soldaten ’t Is er 

koud ‘en donker ook.

Joseph heeft zeer wel gelezen dat de eige

naars van huizen en gebouwen waarin sol

daten verblijven, licht en vuur moeten ver

strekken, maar Joseph toont zich dom en stom 

en gebaart van .geen ééntje. Maar heden wordt 

Joseph verwittigd dat hij twee stoven op de 

zaal moet plaatsen en de noodige kolen 

bezorgen.

Joseph schart in zijn haar maar volbrengt 

de gegeven bevelen.

Zaterdag 20  November 1915

20 Oktober 1914- 20 November 1915. Dertien 

maanden !

In alle de huizen van stad en te lande, in 

de herbergen en langs de strate, rollen alle 

gesprekken over M. en Mme Devrieze. Duteend 

dingen en nog worden verteld.

De een weet dat men in Brussel, bij de 

zuster van Mmc Devrieze, brieven ontdekt heeft. 

Een ander is het zeker dat men in hunne 

woning fransche en engelsche gazetten heeft 

gevonden, nog een andér zegt dat M. Devrieze 

werd aangehouden omdat hij eenen dagboek 

verveerdigde met alles wat hier en in het 

omliggende voorviel. En nog ook wordt 

rondgestrooid dat M. Devrieze zich onledig 

hield met verboden gazetten te vertalen enz.

De veelvuldigheid van alle deze verhalen 

bewijst ons genoeg dat niemand weet wat er 

aan de twee gevangenen ten laste wordt 

gelegd. De ware reden is aan het publiek 

totaal onbekend.
Het eenigste wat wij heden vernemen, is 

dat er binst den verloopen nacht eene huis

zoeking heeft plaats gehad in de woning van 

M. en Mme Devrieze.
o —

Niet min dan drie bekendmakingen, in het 

duitsch. in ’t vlaamsch en in ’t, fransch op* 

gesteld, worden aangeplakt om de menschen 

te laten weten, dat verschillige personen, om 

reden van spionnage, ter dood waren veroor 

deeld, of tot verschillige jaren gevang gestraft. 

In de aangegeven lijst vinden wij namen van 

Belgen en van Franschmans.
Zondag 21 November 1915

Voor de eerste maal vernemen wij dat hier 

en daar door de wachten de eenzelvigheids- 

kaarten gevraagd worden.
—o—

Op de peerdenmarkt van verleden Maandag 

waren eenige boeren te laat met hunne peel

den aangekomen. Gisteren en Vandaag ont

vangen zij het bezoek van de Gendarmen die

3 Marken doen betalen.
—o—

Immer voort, wordt de zaak Devrieze druk 

besproken. Om alle soorten van rare dingen 

uit te. zoeken en rond te strooien, legt, het 

volk eene inbeeldingskracht aan den dag die 

aan het ongelooflijke grenst
Maandag 22  November 1915

De beweging in stad ls zeer groot. Het volk 

komt uit alle straten en wijken naar het 

(( Passburo » waarde ingevulde schriften voor 

het aangeven van koper, worden ontvangen.

Maar wat hebben hief menschen gezweet 

bij het invullen van dien brief! En hoe on

gelooflijk vele brachten verschillige nachten 

slapeloos door, vreezende dat zij wel iets te 

kort of mis gingen aangeven.

En daar valt bij velen een steen van ’t hart 

wanneer zij van hun briefke verlost zijn. 
—o—

Met de bajonnet op het geweer wandelt 

een landstorm op den trottoir vóór het huis van 

M. Devrieze. • #

De voordeur is gezegeld en gelakt.

Dat maakt op onze bevolking eenen droevig- 

vollen indruk. Eenieder wordt van gevoelen 

dat deze geheimzinnige zaak eene ernstige 

wending neemt, en alleman spreekt met waar 

medelijden over M. en M'ne Devrieze die in 

gansche stad niets dan vrienden tellen.

Dinsdag 23  November 1915

Wanneer Joseph Strobbe gisteren avond naar 

het gevang « Pattyn » ging met eten voor 

M. Devrieze, werd hem daar gezeid dat hij 

voortaan niet meer komen mocht.

Dit nieuws verspreidt zich dezen morgen 

in stad, en men verwacht dat er iets gebeuren 

zal. Zoo is het inderdaad.

In den morgen wordt M* Devrieze verwit

tigd dat men haar gaat wegvoeren. Men laat 

haar toe kleedingstukken in te pakken. Rond

1 1  ure, houdt de omnibus, die alle dagen 

verschillige malen naar Ingelmunster rijdt, 

voor den ouden « Trois Suisses» stil en 

Mm- Devrieze stapt het zware rijtuig in, waar 

voert, men haar? I)at weet niemand.

In den namiddag is het de buurt van 

M. Devrieze.

Rond 5 ure, door eenen gendarm vergezeld 

verlaat hij het gevang én d^or de Rousse- 

laarstraat en Nieuwstraat, over den Koorn
markt wordt hij naar de statie geleid.

Om 5 1 / 2  ure voert de trein hem weg. 

Waarheen ? Dat weet niemand M. Devrieze 

heeft aan niemand een woord kunnen spreken.

Woensdag 2 4  November 1915

Het huis van M Devrieze blijft gesloten. 

Lattestoors, stoors en gordijnen zijn neder- 

gelaten Dag en nacht wordt door een land

storm de deur bewaakt.

Donderdag 2 5  November 1915 

Slechts bij uitzondering spreken wij in ons 

verhaal over gebeurtenissen in nabijgelegen 

gemeenten voorgevallen. Zoo wij dat doen 

dan is het over een buitengewoon geval dat 

min of meer onze bevolking aanbelangt.

Zoo komt het dat wij heden gewag maken 

van hetgene met den E H. Slosse, pastor fce 

Rumbeke, is gebeurd. De E. H. Slosse, heeft 

hier lange jaren onderpastor geweest, en hij 

is door onze bevolking gekend als of hij nog 

in ons midden leefde.

De Eerweerde Heer Pastor, heeft gansch 

zijn leven eene alomgekende neiging gehad 

voor oudheden. Overal waar hij iets vond 

dat eenige i udheidskundige weerde had tracht

te hij er zich meester van te maken. En zoo 

is het gekomen dat hij in de pastorij van 

Rumbeke een gansch museum heeft ingericht 

met duizenden oude voorwerpen in Iseghem, 

in Rumbeke, en zoo wat ten allen kante 

gevonden en aangekocht.

’t Was dus niet te verwonderen dat de 

E. II. Pastor eene diepe steek in ’l, herte kreeg 

wanneer hij al zijne koperen voorwerpen 

moest, aangeven en wanneer hij dacht dat 

een deel zijner verzameling oudheden ging 

dienen om kogels en moordtuigen te maken.

De vrucht van een menschenleven opzoekin

gen en opvorschingen, in eenige oogenblikken 

vernield en te niet gebracht! De E H. Slosse 

voelde zijn herte breken.

— « Mij ontmaken, sprak hij in zijn zelven, 

van alles wat ik zoo lief heb, van alles wat 

ik verzameld en bijeen gebracht heb, van alles 

waarin ik zooveel vreugde en genoegen hel) 

gevonden, dat zal ik maar wanneer ik niet 

verder meer kan ! »
•En na lange denken en overwegen kwam 

hij tot een besluit. Men ging alle koperen 

voorwerpen naar de kerke verbergen.

En Dinsdag namiddag werd al liet, oud koper 

in manden gedaan en door twee personen 

naar de kerk gedregen. Dat ging natuurlijk 

niet in één maal, ver van daar, en meermalen 

moesten de dragers, met hunne manden gela

den, den weg van de pastorij naar de kerk 

afleggen.
Dat weg en wedergaan werd door eenen 

duitschen officier bemerkt, die ongelukkiglijk 

zijne nieuwsgierigheid zoo ver dreef de dragers 

stil te houden om te weten wat, er in die 

manden stak.
Helaas ! al het koperwerk dat reeds in de 

kerk gedregen was werd aangeslegen. alsook 

al hetgene dat de E. II. Slosse in zijn huis 

bezat.
—o—

Kommerke, over korten tijd nog baas in 

in de herberg « het Scheers» moest voor 

dringende redens naar Rousselare gaan Een 

pasport halen, zegt kommerke, doe ik niet I 

Staat mij daar drie vier uren in dat koud en 

nat weder! En kommerke met een pasport 

voorzien aan zijnen zoon afgeleverd, slaat den 

weg in naar Rousselare.
't Zal er altijd om doen ! voor eenen keer 

van geheel zijn leven dat kommerke niet ten 

volle in regel is, wordt het manneke betrapt 

en... tot 50 Mark of vier maanden gevang 

veroordeeld
—o—

In den namiddag, rond 2 ure, in den tijd 

verloop van eenige minuten, laten zich vijf 

zware slagen hooren, die in gansch de stad 

deuren en vensters doen daveren. Ongetwijfeld 

zijn bommen in nabijgelegen gemeenten 

gevallen.
Vrijdag 2 6  November 1915

’t Is koud. Regen en sneeuwvlagen wisselen 

malkander af.
. —o—

De bommen die wij gisteren hoorden ont

ploffen zijn op Gits en Beveren gevallen.
—O—

ln vele huizen komen duitschers bestatigen 

of men wel met juistheid het koper heeft 

aangegeven.
De personen die hunnen bulletijn niet hebben 

terug besteld gaan gestraft worden

—o—

De familien die in het droevig geval komen 

eenen hunner leden door sterfgeval te ver

liezen, moeten in de kerk de begravingskos- 

ten op voorhand betalen, Overal moet men nu 

comptant betalen. Aan dien algemeenen regel 

is er nogthans eene uitzondering de genees

heeren borgen.
Wordt voortgezet.

Le M i r o i r
De barbare geheimen hielden het tegenover

gestelde voor en sloegen den man zooveel zij 

maar konnen met hunne matrakken tot dat 

de sukkelaar in bezwijming ten gronde 

gevallen was. Daarop hadden ze hem naar 

binnen gebracht Toen hij tot zich zelven 

teruggekeerd was lag hij uitgestrekt op een 

houten bank.

’s Anderdaags hernamen de beulen hunne 

geeseling maar de man hield zijne gezegden.

’s Avonds rond zes ure had men hem dan naar 

het gevang gebracht.

’t Geluk wilde juist dat de waker van 

onzen vleugel, Jef, in verlof gegaan was en 

zijn plaatsvervanger was een oude goedhartige 

sukkel. W ij vroegen hem om voorden man 

te willen zorgen opdat hij eten zou bekomen 

van zijn huis. ’k Deed aan den waker uiteen 

waar den man woonde. Hij zou des middags 

reeds gaan en de sleutels afgeven welke de 

man nog op zak had. De waker zelf vroeg 

dan of hij anders niet meer te zeggen had 

en ging verder gezapig weg en weer van 

de eerste tot de laatste cel wandelen.

Ondertusschen was de wandeltijd ten einde 

en werden wij terug in de cel gebracht.

De gemartelde man was niet de eenige 

ongelukkige die in dergelyken toestand in 

’t, gevang gebracht werd. Alle dagen kwamen 

er nieuwelingen die te klagen hadden over 

de behandeling der geheimen. Jong gelijk oud 

werd op dezelve manier gepijnigd en gemarteld.

Nog menig staaltje van de gruwelijkste 

barbaarse!)heid zou ik hier kunnen aanhalen 

waarvan weerlooze gevangenen de slachtoffers 

waren.

Benevens de martelmethode om gevangenen 

te doen bekennen namen de duitschers nog 

hun toevlucht tut een ander middel. Zij trach

ten eenige zwaarveroordeelden op hunnen 

kant t,e krijgen welke ze dan overhaalden, 

met schoone beloften en vermindering van 

straf, oni andere gevangenen uit te hooren. 

’t, Is moeilijk om begrijpen dat, er zulke laffe 

menschen konden gevonden worden. Ik had 

het ook nooit durven denken, zelfs gaf ik er 

geen geloof aan wanneer men my vertelde 

dat er een “ schaap „ in onzen vleugel te 

vinden was. (Die verkochte personen werden 

schaap genoemd.)

Langzamerhand moest ik getuigen dat men 

inderdaad waarheid spraak. Wanneer ik den 

persoon aanwees die als schaap aarizien werd 

wist mijn celmakker te antwoorden dat hij 

daar geen geloof aan hechtte. Na eenige 

dagen begon hij echter reeds te twijfelen want 

het kwam hem ook zonderling voor dat er 

bijna iederen dag een nieuwgevangene met 

den verdachte kwam wandelen, ’t Was ook 

bij uitzondering dat het schaap « Debaets van 

Eekloo » in eene andere wandelcel ging dan 

n' 1. Nr 1 was de eerste cel van de gansche rij 

en ’t was met de gevangene in die cel dat 

we best konden spreken, ze was het dichtst 
bij ons vensterken.

Herhaaldelijk hadden we reeds verzocht 

met Debaets in gesprek te geraken en ieder- 

maal gebaarde hij ons niet t.e hooren roepen 

en stapte maar altijd weg en weder van voor 

naar achter en van achter naar voor. Ook 

zagen we hem nooit spreken met zijn celmaat 

en dit alles maakte hem nog meer verdacht.

Rond einde Augustus heeft het proces plaats 

van Decoene van Aerseele; de jongen heeft 

ook bij Debaets gezeten en hem te veel toe

vertrouwt. Coentje zit nu reeds eene gansche 

maand op het eerste verdiep in de cel nevens 

deze welke zich juist boven de onze bevind. 

Hij was zoo een van onze naaste gebuurs en 

alle dagen rond 1 ure waren wij te samen 

aan ’t klappen.

Nauwelijks is het middagmaal toegediend 

daar hoor ik Coentje roepen, seffens spring 

ik aan het venster en antwoord.

Weenende vertelt hij dat men hem ter 

dood veroordeeld heeft op de getuigenis van 

Debaets. Deze had zelfs gezworen onder eed 

Decoene gezien te hebben in gezelschap van 

Van Keirsbilck van Thielt in het jaar 1915 te 

Eokloo. Van Keirsbilck was gefusiljeerd voor 

bespieding in ’t jaar 1915.

Dit was een slaande bewijs dat Debaets, 

Decoene aan de geheimen verkocht had.

Reeds des anderdaags wanneer de lafaard, 

Debaets, met een ander gevangene op den 

koer kwam, verwittigden wij den nieuweling 

dat hij niet zou spreken tegen den ellendeling. 

W ij vertelden wat er daags te voren voorge

vallen was. De lafaard bleef van achter 

staan en luisterde alles af. Hij dierf het niet 

eens aan een enkel woord in t,e brengen en 

keek beschaamd t,en gronde.

Nadien zagen wij den ellendeling niet meer 

terug in ’t gevang. Waarschijnlijk had hij 

„ alles verteld aan de geheimen en had men 

hem naar een ander vleugel verplaatst.

(Wordt voorgezet.)



Kond de Vredesfeesten

Op Donderdag 13 Mei, zijnde O.-H.-Hemel

vaart zullen hier ter stede Feestelijkheden plaats 

grijpen, herdenkende de verlossing van Iseghem 

uit de handen der duitsche beulen.

Om 10 ure, wordt er een dienst gecelebreerd 

in de Kerk van ’tH . Hert, tot zielerust van de 

gesneuvelde helden van Iseghem. En wij manen 

de Iseghemsche bevolking, en bijzonderlijk de 

familieleden der gesneuvelden aan, deze dienst 

bij te wonen en een gebed te storten voor hen, 

die leden, streden en vielen voor het diepbe- 

proefde en in nood zijnde Vaderland.

’s Namiddags om 2 ure, wijding van het kruis, 

in hooger genoemde kerk ; daarna zal het 

stoetsgewijze naar het gereedgemaakte verhoog 

gebracht worden in de Nederweg. De stoet zal 

gevormd worden door het Congregatiemuziek 

en de Oud-Strijders.

E. P. Devos, zal daar eene aanspraak doen 

in open lucht. Met zijn boeiend woord zal hij 

het front-leven onzer dierbaren aan de toehoor

ders uiteendoen. En aan hen, die het geluk 

hadden in ons midden terug te komen, zal 

hij de herinnering aan hunne gevallene vrienden, 

nog meer in hun geheugen doen prenten.

Eere dus aan de inrichters van dit feest en 

ook aan de Oud-Strijders die alles doen 

wat in hunne macht is om het te doen wel- 

gelukken.

N. B. — Naar wij uit goede bron vernemen 

zullen de groote Vredesfeesten verschoven worden 

tot 20 Juni...

I N G E Z O N D E N

Bond der Vereenigde Grondeigenaars
Iseghem - Emelghem - Ingelmunster

Op Algemeene Vergadering van 2 Mei 1920, in liet 
lokaal «De Hert.» te Iseghem, in naam der 350 aan
wezige leden, wierd het volgende dagorde met 
algemeenhèid aanveerd.

Art. t. Uat het landsbestuur voor 50 per honderd 
t isschenkomt in de betaling der achterstallige pachten 
geduren ie den oorlog.

Art. 2. Dat gezien de duurte der grondstoffen, de 
duurte van het handwerk en de geringheid aan den 
vooroorloogschen huispacht, deze laatste met 100 per 
honderd op den huurprijs van voor den oorlog 
verhoogd wordt.

Art. 3. Dat, de eigenaar het recht bekomt 5 per 
honderd intrest te rekenen op de onderhouds- en 

herstellingskosten.

Art. 4. Dat de eigenaar het recht heeft, voor eigen 
gebruik of dit van zijne familieleden, zonder tusschen- 
komst van het gerecht na eene verwittigt ig van 
drie maanden, vrij over zyne eigendommen te be
schikken.

Alt. 5. Dat eigendommen, vroeger als kamers of 
gedeelten va:i huizen niet verhuurd, nu ook niet 
kunnen opgéëischt worden.

Art. 0. Dat de eige:;aar het recht heeft, aanslag te 
maken op de betaling der vergoeding van soldaten, 
bij alle pachters, die gedurende den oorlog hunnen 
eigenaar niet voldaan hebben.

Art. 7. Dat de gemeentebesturen verplicht zijn te 
voorzien,’ in den woningsnood van onvermogenden 
die nu geheel en al ten laste vallen van de eigenaars.

Art. 8. Dat een komiteit, bestaande uit leden van 
het gemeentebestuur, tot stand kómt, zich gelastende 
met den aanslag op woningen.

Onderstaande berekening zal duidelijk aantoonen, 
dat de huurprijs, verhoogd van 30 per honderd op 
deze van 1914, en toereikend is om te voorzien in 
de tegenwoordige onderhoudskosten.

Het bouwen van een werkmanswoning in 1914 
was berekend op 2.200
aankoop van grond ___ ____800

samen 3.000

Pachtprijs 1914,12 fr. per maand fr. 144 
maakt een bruto intrest van %  4.82
een jaarlijksch middelmatig herstel gerekend 

van 2 dagón volle werkman van 10 uren 
aan 0,45 per uur 9,00

halve gast of diender 2 dagen aan 0.22 per uur 4,40
grondstoffen gemiddeld de prijs der loonen 13,40
grondlasten 0,00
assurantie 1 fr. per 1000 fr. 35,80 3,00

Pachtprijs 144 fr. min 35.80 onkosten. 108,20 fr. of een
netto-intrest van 3,GO %. 

Hetzelfde herstel volgens prijs 1920 
volle werkman 2 dagen vau 10 uren aan 2.70 54.00
halve gast of diender 2 dagen van 10 uren aan 1.70 34.00 
grondstoffen gemiddeld de prijs der loonen 88.00
grondlasten volgens schatting 15.00
assurantie, het huis gerekend op de weerde van

12.000 fr. aan 1 fr. per 1000 12.00

2Ü37ÖÖ

Verpachtprijs 1914 144 fr.
30 “/o opslag van pacht 1920 43,20

187.20

15.80

Volgens voorstel der nieuwe wet zou de eigenaar 
recht hebben op een huurprijs van 187.20 fr. Zijne 
jaarlijksclie onderhoudskosten beloopen tot 203 fr. 
Maakt een te kort van 15.80 fr.

Waar is den intrest van het verschoten kapitaal.

—o—

H e e r  U it o e v e r ,  

lk verstout mij ook een artikel naar uwe gazet te zenden, 
wel hopende dat het zal welgekomen zijn en dat gij het zult 
gelieven over te drukken.

Er is een gebod van de H. Kerk dat ons zegt de Zon
en Heiligdagen te vieren misse te hooren en geen lastige 
werken uit te voeren.

Ik vraag niets beter.

Maar de Zondag is voor mij de lastigste en de onge
makkelijkste der dagen.

Met moeite kan ik mij naar eene vroege mis begeven, 
en het overig van den dag ben ik verplicht in mijn huis 
te blijven, lk ben er geketend en vastgebonden. Ik kan 
niet weg en ik beken rechtzinnig dat ik er niets kan aan 
doen.

Binst de weekdagen komt er volk tot mijnen winkel, 
ik bestel van ’s morgends vroeg tot des avonds, toch 
beschik ik over wat ledigen tijd en soms ben ik gansch 
vrij en ’k ben ter beschikking van niemand.

Maar des Zondags ben ik nooit vrij, ik ben altijd ter 
beschikking van iemand, ik heb geene minuut vrijen tijd 
en ’k ben altijd bereid om een ander te dienen.

Had ik te doen met personen uit de nabijheid, die mij 
komen bezoeken, die ’t een of ’t ander uit mijnen win
kel komen koopen, ik zoude mijnen winkel sluiten, ik 
zoude weigeren te bestellen, ik zou den Zondag vieren 
zooals God en de H. Kerk het willen.

Maar nu is er geen middel.

Er is volk en daar komt volk!

Is er daar geen middel voor? Kan dat niet verbeteren? 
Is het niet mogelijk dat de menschen ons vinden in de 
week ? Is het niet mogelijk dat wij ook vrij zijn den 
Zondag ? Kunnen wij om  ook niet verzetten ?

Zoo wij allen het zelrae gedacht deelen, is dit wel 
mogelijk

Laat ons de deuren onzer onzer winkels gesloten houden, 
en men zal het in korten tijd gewoon worden.

Men kan niet inroepen dat men binst de week over 
geen tijd beschikt, ’s Avonds om 6 uren vallen vele fa
brieken stil en men beschikt over al den tijd die er 
noodig is om commissien te doen en als men wilt men 
is den Zondag volkomen vrij.

VAN ALLES WAT
De nieuwe Huishuurwet.

De afdeelingen der Kamer hebben Donderdag het wets

ontwerp op de huishuren, onlangs door M. Vandevelde 

voorgesteld, aangenomen. In zekere afdeelingen heeft men 

voorgesteld de opslag der huishuren, die volgens het 

Wetsontwerp 30 ten honderd is, op 50 t. h. te brengen.

Nieuwe Bankbriefjes.
De Nationale Bank gaat nieuwe bankbriefjes in omloop 

brengen. De modellen der nieuwe bankbriefjes werden 

aan den Koning voorgelegd. De nieuwe briefjes zijn van : 

één frank, vijf, twintig, honderd en duizend frank.

De briefjes van vijf frank herinneren Henegouw met 

hare fabrieken: deze van twintig de Qroote Markt van 

Brussel met hare bloemenverkoopsters; die van honderd 

frank de haven van Antwerpen ; die van duizend frank 

de Lakenhalle van Yper.

Tegen het duur leven en de Woekeraars
IN FRANKRIJK — Eene wet tot beperking van den in

voer in Frankrijk van weelde-artikelen is thans van kracht. 

Onder de verboden artikelen zijn kunst- en natuurbloemen 

uit Engeland, fruit uit België, veeren van de Antwerpsche 

markt, zijden kousen uit Amerika. De minister van Finan

ciën Marsal heeft in een gesprek met de« Echo de Paris» 

gezegd dat het idee der wet is ingegeven door een ab

solute beperking van alle goederen, welke niet volstrekt 

noodzakelijk zijn voor het bestaan van het land.

IN HONGARIJE De Hongaarsche minister van Justi- 

cie heeft bij de nationale vergadering een wetsontwerp 

ingediend nopens de bestrijding van woeker, kettinghandel 

en smokkelarij. Er worden speciale vvoekerrechtbanken 

ingesteld, die straffen uit kunnen deelen tot ten hoogste 

vijf jaar kerker en 500.000 fr. boete of verbeurdverklaring 

van het vermogen. Goederen, waarvoor in- of uitvoerver

gunning was verleend, vallen niet onder de wet.

Onze Suikeropbrengst.
Volgens officieele schattingen zal de beetenoogst in 

België dees jaar 150 tot 160.000 ton suiker opleveren. Dat 

zal voldoende wezen om de binnenlandsche behoeften le 

bevredigen. In 1919 was onze opbrengst 1)3.000 ton eh 

in 1918 amper 70.000 ton.

De minimumprijs voor de suikerbeeten was verleden 
jaar 75 fr. Dees jaar is die prijs verhoogd op 115 fr. per 

ton voor de beeten met 14 t. h. suikergehalte.

Vrouwelijke Mathusalem.
De weduwe Borighem geboren Rosalie Battem. wonende 

in de Henegouwsche gemeente Dergneau, is ‘haar 104e 

jaar ingetreden. Zij schonk het leven aan negen kinderen, 

waarvan er nog vier in leven zijn. De eeuwelinge is 

nog zeer kloek en gezond, in ’t volle bezit harer Verstand- 

vermogens en leeft vreedzaam en rustig te midden harer 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Tegen den Wisselkoers.
In Italië worden er krachtdadige maatregelen genomen 

tegen de gedurige daling van den lire. Men vat er den 

stier rechtstreeksch bij de hoorens aan. Zoo is er een 

wets-besluit afgekondigd, waarbij hel verbruik en de in

voer van zekere voortbrengsels beperkt worden. Er zullen 

maatregels getroffen worden door een komiteit, bestaande 

uit de ministers der schatkist, van financies, van nijver

heid en van landbouw. Dat komiteit bereid middelen om 

de prijzen te doen dalen van alles wat van allereerste 

noodzakelijkheid is. Ook zal de invoer verboden worden van 

boter, van samengeperste melk, kaas, van vleesch in doozen 

terwijl deze van bevrozen vleesch zal beperkt worden. Het 

ministerie van landbouw doet fel ieveren om eene grootere 

uitbreiding te geven aan den kweek van graangewassen.

Vrouwelijke Advokaten.
Een wetsontwerp werd ingediend om de vrouwelijke 

advokaten den eed te laten afleggen en dit beroep uit te 

oefenen.

Wat zal men nog eten?
In de rue Montorgueil, te Parijs, in de wijk der Hallen, 

kan men thans in de uitstalling van een poeldenier eene 

prachtige leeuwin zien hangen. Dat dier, welk over eenige 

dagen nog in eene diergaarde allerlei kunsttoeren ver

richtte, was plotseling zoo onhandelbaar, zoo woest 

geworden, dat de eigenaar zich verplicht zag het neer te 

schieten. De poeldenier in kwestie kocht het en verkocht 

het aan 5 fr. het pond. ’t Is heel wat goedkooper dan kaifs- 

ossen- of schapenvleesch en sommige Parijzenaars koopen 
het en smullen er lekker aan.

De Parijzenaars zijn, in den duren tijd, niet vies gevallen. 

Ze gedenken zich hunne ouders die, in de jaren 70, heel 

tevreden waren tegen hoogen prijs eene rat of een stuk 

hondenvleesch te kunnen koopen. Wie toch zou er ooit 

gaan aan denken zijn dat het vleesch der koningin van de 

woestijn eens op de tafel zou geprijkt hebben?

Naar den Eenvoud.
Te New-York hebben de leden van talrijke clubs en van 

verscheidene hoogere kringen, als protestatie tegen de 

duurte van het kleergoed, besloten zich niet anders meer 

te kleeden dan in het blauw linnen werkmanspak. Reeds 

ziet men vele “ chikke typen „ in die dracht hunne intrede 

doen in de hotels, in de koffiehuizen en in de schouw

burgen. Talrijke hotelhouders hebben hunne bedienden ook 

van het blauw pakje voorzien. De beweging vindt navol

ging onder de leeraars en studenten van de Hoogescholen.

De kleermakers van New-York vragen thans 25 tol 

30 pond voor het maken van een kostuum, dat voorheen 

ten hoogste 10 pond kostte. Het gevolg der nieuwe kleeder- 

dracht is, dat vele kleermakers uit de provincie reeds 

merkelijk minder vragen.

Het dragen van het blauw linnen kostuum, pas in voege, 

heeft toch ook al zijn kwaden kant gekregen. De fabrie
kanten slaan de waar zoodanig op, dat men op den duur, 

willens of niet, naar de oude kleederdraqht zal moeten 

tetugkeeren. Men ziet dat schoone liedjes niet lang mogen 

duren.

Voor onze Bevoorrading.
Baron Ruzette, Minister van Landbouw, komt bij plak

brief de boeren te verzoeken meer aardappelen te planten 

en al degenen die eeu stukje land bezitten aan te manen 

er aardappelen op te kweeken. Zulks in het vooruitzicht 

van schaarschte aan dit onontbeerlijk volksvoedsel.

Goed zoo! Doch wij twijfelen sterk of de landbouwers 

gevolg zullen geven aan het ministerieel verzoek. Wij 

vreezen dat zij liever vruchten zullen kweeken die eene 

grootere winst opleveren.

Daarom vinden wij. dat men best zou gedaan hebben 

de boeren te verplichten, naar gelang de grootte hunner 

hofstede, een zeker deel hunner velden met aardappelen 

te beplanten, en zoo noodig zooals het in de Kamer on

langs gezegd werd, de prijs er van hooger te steHen.

’t Volk zegt nu : de Duitschers zouden daar kort spel 

mee gemaakt hebben. Wij meenen ’t ook.

In elk geval zal ’t ook best wezen den uitvoer der aar
dappelen zoo niet te verbieden, dan toch volgens nood

zakelijkheid te beperken.

Uit Tybaert de Kater.
De Amerikanen zijn op komst, schrijven ze in de/ ga

zetten. Als die nu al komen kijken naar de Olympische 

spelen, zijn ze zeker bijtijds. Maar ’k geloof eerder dat 

dit nieuws in de wereld wordt gegooid, om de patatten 

en den rosbif te doen opslaan. Ge zult dat gauw onder

vinden.

Noodlottige stormen in Amerika.
Naar verluid wordt zijn vijftig lieden gedood en velen 

gewond bij een storm welke de stad Beggs in den Staat 

Oklakoma verwoest heeft.

De oudste man der wereld overleden.
Uit Grand Island, in den Staat Nebraska komt thans 

een bericht dat daar zekere Thomas Mohtrs is overleden 

van wien beweerd werd, dat hij waarschijnlijk de oudste 

man der wereld was.

Pas verleden jaar was een officieel onderzoek ingesteld 

naar zijn leeftijd. Uit een aanteekening in een familiebijbel 

in zijn bezit, bleek dat hij in Noord Wales geboren was 

op 16 Januart 1794. Hij was dus 126 jaar oud geworden.

Vele geleerden ontkennen eenvoudig, dat er behoorlijk 

bewezen gevallen zijn van lieden die ouder waren gewor

den dan 108 of 109 jaar.

Er wordt gevraagd bij Georges Van 
Wtberghe, Lijnwaadfabrikant, in stad, een 
Goede Stielman voor Smis, Draaibank, 
Schaafmachien enz.

SPORT
DUIVEN -

ISEGHEM. — Elk het Zijne. Amiens van Zaterdag 
1 Mei met 194 prijsduiven.

1 Vandenberghe Isegh. 124 Heldenbergli Jean Isegh . 3

Nollet A. 37 Schacht » 3

Yerholle G. » 208 Vandeputte » 3

Dewiele J. Emelghem 11 Vannieuwetihuysse » :i.

Stragier „ 202 31 'uitben hove » 3

Verholb G. Iseghem 199 Emile Joseph » 3

D’hondt A. „ 198 Ameye Emelghem 83

» „ 58 Heldenbergh (D. J.) Isegh .3

Vandenberghe H .» 138 Duhamel Lendelede 3

Tanghe Edm. „ 34 Bombeke 3

11 Geldhof Emelghem 34 Pannecoucke Ardoye 3

Bombeke Lendelede 73 Soenens Iseghem 3

Mestdagh Emelghem 462 Dewulf Lendelede 3

Verhaeghe Jos. Iseghem 34 Deblauwe C. Iseghem 3

Reynaert Emelghem 24 41 Maes Julien 3

Roelens » 18 Verlinde Lendelede 3

De Blauwe 0. Iseghem 18 Berlamont Emelghem 3

Vercruysse » 18 Decoene Pasc. Iseghem 3

Verbeke M. » 18 Emile Joseph » 3

Gelflhof Iseghem 18 Demeurisse G. » 8

21 Vandeputte .1. „ 18 Demeurisse E. 3

Heldenberg (D. J.) » 18 Deblauwe C. » 3

Scherpereel A. » 13 Codron A. „ 3

Roelens Emelghem 4 » „
Dewiele J. » 3 Desnoeck Emelghem
Verschaeve lsegh. 3 Tanghe Iseghem

o—

Iseghem. — Op Donderdag 13 Mei (O. H. 

Hemelvaart) Regionale Prijsvlucht uit AMIENS 

of BRETEUIL bij Frans Spriet, Kortrijkstraat 

500 Fr. Vooruit gewaarborgd. Kaarten volgen.

Iseghem. — Zondag 23 Mei, Regionale 

Prijsvlucht uit CHARTRES bij J. Verhaeghe met 

1000 frank vooruit gewaarborgd. Kaarten volgen.
—o—

Goede belooning aan die kan terug bezorgen aan Julien 

Biesbrouck landbouwer te Cachtem. Een blauwe duiver 

zonder ring, rood geschilderd boven de linker- en onder 

de rechter vleugel.

— Terug te bezorgen aan Dehullu Aimé duif dragende 

ring nr 1930, aan Vandewaetere 1119, aan Vanbeylen Petrus 

nr 1204.

— Terug te bekomen de volgende duiven : bij Th. Van 

Haezebrouck 20-2, en 570-2-

Bij Edmond Tanghe 23960-2, en 800389-?;.

Bij Od. Ameye 14097-2 Charleroi.

Bij Hector Pat'yn 68778.

Bij Adolf Binquet 890514-§?.

-  FOOTBALL -

- - T O U R N O I  DE LA M A N D E L  - - 

Zondag 9 Mei om 4- 1|2 ure stipt

RACING GENT B — Z. L. OSTENDE A 

Ingang 1 fr. en 0 ,5 0  fr.

N. B. Deze match begint om 4  1|2 ure.

—o -

Donderdag 13 Mei (O. H. Hemelvaart) 

ISEGHEM A — S. V. ROESELARE A

Begin om 3 ure. Gewone ingang.

Het Bestuur.

Iseghem. — Prijskamp met kaart BIEDEN 

op Zondag 9 Mei ter herberg ’t Gouden Hoofd, 
bij Pol. MAES-BEERNAERT, Rousselarestraat, 

(Abeele) 20 fr. Vooruit.

G E M E E N T E  E M E L G H E M

Zondag 9 Mei, om 3 1|2 ure stipt

in ’t lokaal van den Werkliedenbond

-  LUISTERRIJK CONCERT -
gegeven door de « N ieuwe Kunstenaars »

DRAMA

-  D R O E V I G E  K E R S T N A C H T  -
KLUCHTSPEL

— DE MISREKENING —

B. W. - Kinderen beneden de 16 jaar niet 

vergezeld van hunne ouders worden geweigerd.

Na het Concert P R A C H T IG E  T O M 

BOLA  voor al de aanwezigen.

Het Bestuur.

O u d - S t r i jd e r s b o n d .  Op l e Sinxen om

3 en om 8 ure ; en op 2C Sinxen om 8 ure, 

zal de Oud-Strijdersbond een Tooneelfeest 

inrichten in «Ons Gildenhuis », met medewerking 

der Kunstenaars van den Nederlandschen 

Schouwburg te Gent.

Opvoering van het Boeiend Drama « ONDER 

DE VLAG VERLOOFD ».

Kaarten zijn te bekomen bij de drukkers 

Strobbe, Nonkel en Vandommele, aan 5-3-2 en 

1 fr. —- Wij sporen het publiek aan zich seffens 

te voorzien van kaarten, daar het een schoon 
en prachtig stuk is.

Burgerstand van Iseghem
Geboorten :

Joseph Huygebaert zv Medard en Clothilde Lapeire — 
Joseph Ghekiere zv Remi en Zulma Depoorter — 
Raphaöl Dufort zv Julien eu Emila Schedin — Paula 
Sintobin dv Remi en Maria Samoy - Marie Carron 
dv Remi en Maria Devijver — Marcel Maertens zv 
Cyriel en Emma Meernhout.

Overlijdens:

Marguerite Duhamel 24 dagen dvCyrilleen Bertlia 
Leenknecht. - Emile Van Eecke 69 jaar wedv. Octavie 
Crabbe - Emile Van Lauwe werktuigm. 70 j. echtg. 
Maria Grillet— Lueie Depraet huish. 68 jaar echtgenoot 
Pieter Demuynck — Louise Cneudt z .b. 78 j. wed. Bruno 
Cneudt.

Huwelijken:

Jean fiilliet borstelen. 28 jaar met Maria Focquet 
naaister 27 jaar beide alhier — Vaiere Terrijn werktuigm
28 jaar met" Cesarine Maes borstelm. 30 jaar beide 
alhier - Gomar Van Wittenberghe handelaar 34 jaar 
met Rachel Werbrouck zonder beroep 23 jaar beide 
alhier.

Burgerstand van Emelghem
Geboorten:

Ivonne Vancoillie dv Jules, Plaats — Gerard Vancoillie zv 
Cyriel, Plaats — Michel Coopman zv Alfons, Plaats — Valère 
Denorme zv Henri, Plaats.

Overlijdens:

Maurits Deforche 20 j. timmerman zv Alois, Vljfwegenstr.
- Nathalie Vanheste 66 jaar huish. echtg. Leonard Peferoen, 
Vijfwegenstr. — Julie Lietaert 76 j. rentenierster wed. Désiré 
Demeulenaere, Plaats — Ivo Decraene 82 j. zb wr Kerckhof 
Louise, Plaats.

Huwelijksbeloften :

Georges Harteel linnenbleeker met Laura Billouw zb beide 
alhier — Michel Santensschoenm. te Iseghem met Augusta 
Vannieuwenhuyse fabriekw. alhier — Henri Wyngaert wever 
met Martha Plovie fabriekw. beide alhier - Jean Canniere 
schoenfab. met Marie Vanslambrouck bottinest. beide alhier
-  Alplionse Deprez borstelm. te Ingelmunster met Made- 
leine Deforche kantw. alhier — Camiel Deleersnyder borstel, 
alhier met Alice Comeyne fabriekw. te Ingelmunster.

[ P F N fN R F N  0I" *iet aan*(00Pen of bouwen 
Li L) U11111U LlII van huizen te vergemakkelijken

worden aan zeer gematigden inlrest en met gemak

van betaling door het « BELGISCH GROND-
KREDIET » toegestaan.

Voor verdere inlichtingen wende men zich bij 
Ph. V E R B E K E , Rousselarestr. Iseghem.

Borstelfabriek in Frankrijk vraagt, goede 
werklieden, goed op de hoogte van Borstel- 
machienen, verzekerde broodwinning. 18 fr. per 
dag. ____________________________________

Algemeene Bouw-, K re d ie t ' en 

Verzekeringsbank
Jodenstraat, 3 3 ,  A n tw erpen

Gesticht voor notaris Leclef

ten Kapitale van 1 .0 0 0 .0 0 0  franken

Bouwafdeeiing. — Bezorging van huizen 

aan elkeen met klein kapitaal, bij middel van 

onderlinge steunkassen. Gelden op hypotheek 
en annuiteiten.

Spaarkas, met hypothecaire waarborg, te 
beginnen van 4 °/0.

Kredietafdeeling. — Bezorgen van kre

dieten bij middel van onderlinge samenwerking 

aan door den oorlog beproefde handelaars. — 

Loopende rekeningen.

Verzekeringsafdeeling. — Verzekeringen 

op het leven, tegen brandongeval, veesterfte, 
vervoer, enz.

CINÉM A L U X E
Statiestraat 9, ISEGHEM, 

ZONDAG 2 en MAANDAG 3 MEI
telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

De Wolven-kultur in 15 Episoden
13e, 14e en 15e Episode

Vlucht door de Wolken 
Drama in 3 deelen

De Kriek van Teddy 
Komiek



IJURTAFEL der TREINEN.
van 1 M e i  to t  3 0  Juni

Kortrijk-Brugge
4,50 6,32 7,12 9,25 12.18 15.14 18.08 19.25

4,57 6,39 7,20 9,33 12.26 15.22 18.16 19.33

5,07 6,49 7,30 9,43 12.36 15.18 18.26 19.43

5,13 6,55 7,38 9,51 12.44 15.34 18.34 19.51

5,22 7.04 7,45 9,58 12.51 15.47 18.40 19.57

5.31 7,13 7,54 10,07 13.00 15.56 18.49 20.07

5,51 7,22 7,58 10,15 13.08 16.12 18.56 20.25

5,56 7,26 10,20 13.13 16.17 19.01 20.30

6,02 7,32 10,26 13.19 16.23 19.07 20.36

6,18 7,49 10,35 13.28 16.31 19.16 20.46

6,34 7,59 10,45 13.40 16.40 19.26

6,42 13.48 19.34

6,47 8,12 10,58 13.53 16.53 19.39

6.54 8,19 11,06 14.00 17.00 19.46

7,04 8,29 11,16 14.10 17.10 19.56

Brugge- Kortrijk
5.29 8.40 10.52 12.33 15.25 18.18

5.40 8.51 11.04 12 44 15.36 18.29

5.47 8.58 11.11 12.51 15.43 18.36

5.51 12.55 18.40

6.02 9.24 11.26 13.07 15.58 18.57

6.17 9.34 11.36 13.19 16.08 19.08 21.00

6.24 9.41 11.43 13.26 16.15 19.15 21.07

6.30 9.47 11.48 13.32 16.21 19.21 21.14

5.01 7.06 9.55 11.58 13.44 16.29 19.29 21.42

5.06 7.11 10.00 12.03 13.49 16.34 19.34 21.47

5.15 7.21 10.09 12.13 13.59 16.43 19.46 21.56

5.23 7.29 10.17 12.21 14.06 16.51 19.54 22.02

5.30 7.36 10.24 12.28 14.13 16.58 20.01

5.40 7,46 10.34 12.38 14.23 17.08 20.11

5.47 7.51 10.41 12.45 14.30 17.15 20.18 22,21

KORTRIJK
Heule
Lendelede
Ingelmunster
ISEGHEM
Rumbeke
Rousselare
Beveren
Gits

Lichtervelde
Thourout
Veldeghem
Zedelghem
Lophem
BRUGGE

BRUGGE
Lophem
Zedelghem
Veldeghem
Thourout
Lichtervelde

Gits
Beveren
Roeselare
Rumbeke
ISEGHEM
Ingelmunsrer

Lendelede

Heule
KORTRIJK

Kortrijk
Anseghem
Audenaerde
Sotteghem
Denderleeuw

Brussel

Brussel
Denderleeuw
Sotteghem
Audenaerde

Anseghem
Kortrijk

Kortrijk
Waereghem
Deynze
Gent

Gent 
Deynze 
Waereghem 

Kortrijk

Ingelmunster-Thielt
4.42 6.10 7.40 10.53 15.10 18.36
4.54 6.22 7.52 U.06 15.22 18.49
5.05 6.33 8.03 11.17 15.33 19.00

Thiëlt-lngelmunster
Thielt 5.22 7.00 8.13 12.40 15.45 19.20
Meulebeke 5.34 7.12 8.25 12.52 15.57 19.32
Ingelmunster 5.45 7.23 8.36 13.03 16.08 19.43

Kortrijk-Brussel
6.02 8.04 10.57 12.51 18.35 21.00

6.36 1325 19.13

6.55 8.42 11.34 13.46 19.41 21.35

7.34 9.12 12.03 14.28 21.05 22.08

8.23 9.36 12.28 15.15 21.47 22.39

9.03 10.04 12.55 15.45 22.40 23.05

Brussel-Kortrijk
5.10 7.09 11.26 17.05 18.15 18.40

6.10 7.42 12.03 17.35 18.43 19.42

7.10 8.08 13.00 18.06 19.12 21.10

8.00 8.40 13.50 18.40 19.43 22.00

8.23 14.13 22.23

8.58 9.10 14.48 19.15 20.18 22.58

Kortrijk-Gent
6.00 10.47 14.58 20.57

6.29 11.16 15,,27 21.26

6.55 11.42 15.53 21.58

7.41 12.26 16.36 22.41

Gent-Kortrijk
4.12 9.02 13. 14 18.42

5.01 9.47 13..58 19.48

5.28 10.14 14,25 20.17

5.57 10.43 14.54 20.46

Ingelmunster
Meulebeke
Thielt

20.15
20.27
20.38

20.48
21.00
21.11

Ingelmunster-Waereghem
Ingeltjiunster 
Oostroosbeke 
Wielsbeke 
Vyve St Eloi 
Waereghem

Waereghem 
Vive St Eloi 
Wielsbeke 
Oostroosebeke 
Ingelmunster

8.44 13.23 16.16 21.13

8.58 13.37 16.29 21.27

9.07 13.46 16.37 21.36

9.15 13.54 16.45 21.44

9.21 14.00 16.50 21.50

eghem-lngelmunster
4.00 10.18 14.28 47.44

4.07 10.24 14.35 17.49

4,15 10.31 14.43 17.55

4.24 10.38 14.52 18.01

4.37 10.48 15.05 18.13

Thielt-Gent
Thielt
Deynze
Gent

Gent
Deynze
Thielt

6.54
7.25
8.08

.8.08
8.30
8.58

15.40
16.09
16.52

Rousselare

Yper

Yper
Rousselare

Rousselare
Beythem
Ledeghem
Meenen

Meenen
Ledeghem
Beythem
Rousselare

Gent-Thielt
4.02 8.08 10.53
4.46 8.29 12.02
5.16 8.53 12.32

Rousselare-Yper
6.01 7.23 10.19 12.48 14
6.43 8.05 11.01 13.30 15.:

Yper-Rousselare
5.53 11.11 12.58 15.24 18.
6.35 11.53 13.40 16.06 18.

Rousselare-Meenen
5.42 8.12 10.22 13.
5.56 8.26 10.36 14 
6.06 8.36 10.46 14.
6.17 8.47 10.57 14.

Meenen-Rousselare
6.28 9.10 11 14 15, 
6.40 9.22 11.26 15, 
6.50 9.32 11.36 15, 
7.03 9.45 11.49 15.

18.03
18.25
18.50

19.10
19.35
19.56

41 16.37
23 17.19

04 18.41 
46 19.23

46 16.40
00 16.54
10 17.04
21 17.15

.04 18.08 
16 18,20 
.26 18.30
39 18.43

19.59
20.31
21.22

19.04
19.55
20.23

20.40

21.21

20.48
21.30

19.33
19.47
19.57
20.08

21.30
21.42
21.52
22.05

De Notarissen VANDE MOORTELE te Iseghem en 
VANDEVENNE te Sweveghem, zullen open baarlijk 

verkoopen.

GEMEENTE EMELGHEM Op de Plaats 

Koop 1. — Een heerenhuis niet poort,, remise, stal

ling en hof groot 13 a. 90 ca.

Bewoond door \V(' Desodt tot 3 maanden na de 
toewi.jziging. t

Koop 2 ) Bouwgronden samen groot 5 a. 8 ca. 
Koop 3 ) gebruikt door Achille liaeglie, zonder 
Koop 4 ) paclitrecbt.

Koop 5. — 13 a. 64 ca., land gebruikt door .lules 
Cornelis aan 28 irs. ’s jaars tot 1 October a. o.

Recht van samenvoeging 1 %, instel 

ZITDAGEN 

Instel : Dinsdag 4 Mei 1920 
Overslag : Dinsdag 18 Mei 1920 

tellïeiis om 3 ure namiddag ter gehoorzaal van liet. 
Vredegerecht te Iseghem.

Gevraagd. — Goede MANS- en VRÖIJW- 

WERKERS voor Lederen en Houten Talons. 

Goed loon. Zich aanbieden den Zaterdag van 

10 tot 2 ure, Ameyestraat 35.

91. ü if f l f lEH ilL lE  - DECÜESTECHER

Kolen en Bouwsto f fen
Voorheen : M E E N E N S T R A A T  1

Heeft de eer aan hare geachte klienten bekend 
te maken dat sedert 25 Maart hare Bureelen 
en Woning overgebracht zijn bij hare Maga
zijnen, Zuidkaai, 4-.

TE BEKOMEN

-  -  J A V A  S T E R K
in bakken van 24 flesschen van 4 tot 6  fr.

W B ST M r N 8 T e R STOUT
allerbest aan 12 fr. den bak van 24 flesschen

S C O  T H - A L  E  “  W I J N E N  
ALLE SOORTEN VAN KOLEN

Gezusters SE Y X/t E V E  
Kortrijkstraat 64 .  ISEGHEM

Prachtige Kamers voor Reizigers en Touristen 

(Gematigde prijzen)

Electriciteit op alle Kamers -Badkamer- Elektrieke Pianos 

Verzorgde Keuken - Dranken van eertse keus

Café - Hotel R O Y A L
R E S T A U R A N T

ANTOINE WOLFCARIUS
119, Boulevard Maurice Lemonnier, 119

(V ro eg er B ou levard  du Hainaut)

Téléphone Bruxelles 119.34  

- B R U X E L L E S  -
Trams in alle richtingen aan den uitgang van ’t Hotel.

"B IER H A N D EL  -
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 de 
groote Brouwerij Callebaut gebroeders Wieze. 

Goedkoop bruin Tafelbier in flesschen.

II. VAN D EItllEEIt EN
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

Bouw- Krediet- en Verzekeringsmaatschappij 
vraagt IEVERIGE AGENTEN voor d'Arron- 
dissementen Kortrijk-Rousselare-Thielt.

Schrijven naar 

A. P A R E N T ,  Hoofd-Agent, RUMBEKE 

H O O G  C O M M I S S I E L O O N

- (I R O  O  T  I I  A  i\ I) E L
in

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

Zeep in brieken - Zeeppoeiers
eerste hoedanigheid

Jid. BALLE-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  

ST00M V ER W ER IJ &  NIEUWWASSCHERIJ
Callens-Neeffs, Dendermonde

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

— Trouwe en genadige bediening —

Staalboek op zicht bij nrn Agent

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

FABRIEK van MEUBELS in alle Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

Spiegels. Stoelen, Wiegen, Zetels enz.
A l .  R O O S E - V U  Y L S T E K .E

Gentstraat 2 3 ,  I S E G H E M .

Handel in Kleerstoffen
Ik maak het publiek bekend dat ik 

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

B.  O E B I E ' B O Ü H E E O I S
M eester-K leermaker 

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

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  JtlAES
Meester-Kleermaker

Marktstraat 4 4 ,  ISEGHEM
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Onze overgroote voorraad laat ons toe, niettegenstaande de overgroote 
opslag der grondstoffen, onze prijzen te behouden.
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A LA RENAISSANCE,
Hoeh der Groote M ark t en Graanm arkt, HORTRIJK

T E N T O O N ST ELL IN G  D E R  ZO M E R A R T IK E L S
(laatste modellen van Parijs)

Ons reklaamkostuum in schoone engelsche stof 7 9 .9 5  
30 Modellen op keus van 1 1 0  tot 350 fr. 

Reklaamvrouwkostuum op alle modellen in serge zuivere wol aan prijzen 

buiten alle concurrentie 129.00  

Zijden kostumen vanaf 135 fr.

Zomerkostumei laatst model, fantaisie 3 5 .9 5  
Kinderkostumen in Mousseline, laatst model 2 9 .9 5  

Lijnwaadartikelen allereerste hoedanigheid onmogelijke concurrentie 

Combinaisons in schoone Shirting met kant of broderie 9 .9 5  
Groote keus van Hemden voor Damen en Juffers vanaf 5 .9 5  

Eerste-Comniuniekosturnen in schoone cheviot 5 3 .0 0  tot 6 3 ,95  
in schoone engelsche serge 1 42 .50  tot 165 .00  

Kostumen voor mannen' en jongens 
9 7 .5 0  109 112 115 129 139 155 172 177 189 210 2 2 0  25 5  

Gelegenheidskleederen vanaf in peigné vanaf 2 5 0 .0 0  
Al deze artikels zijn op maat gemaakt volgens den wensch van den klient 

Specialiteit van Impermeabels voor Heeren en Damen vanaf 61.00  

Onze Magazijnen zijn den Zondag open

Voor Iseghem en Omliggende: Zelfde artikels en prijzen bij 
JOS. SABBE-FLEURENT, Gentstraat 35 .

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

AANKOOP en ÏEKKOOP non Fransch, E np lsch  en flmerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij

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

Rousselarestraat, 25, ISEGHEM

VERKOOP - VERHURING - VERWISSELING  
HERSTELLING - STEM M ING van

■■ P I A N O S  »
Groote keus van

\  LaVo ix  d e  /. 
on Martre

Fonograaf-Platen
HARMONICA'S

M U Z I E K
INSTRUM ENTEN

Afslag voor Voortverkoopers

JCLEJUEN T-CLEMEN T
Gentstraat 20 , ISEGHEM  

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 

N/ergroot ingen op a l le  M ode l len
in ’t zwart, in ’t bruin Sepia en Pastel 

Bijzondere prijzen voor Huwelijksgroepen
W. Driesens - Vande IValle

Roeselaerestraat 82 , I S E G H E M

Verzorgd werk — Spoedige bediening 

Ik begeef mij ook ten huize.

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 ?.
lo 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 liet 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 broeiinachienen, brouwerijen, 
baden en kernen, maximathermometers, liqueurs- sirop- 
melk- en axijde wegers, loupen voor wevers enz.

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

” El\ DE PLASTRON
schoone keus van

Mans- en Vrouwstoffen

E llepederen, H itte  en Fantasieartikelen
bijzonder assortiment van

Hemden, Cols en Plastrons 
COMMUNIE-ARTIKELEN

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

HUIS VAN VERTROUWEN

ü .M O E K i lE R T 'N O P P E
Roeselaarstraat 29 ,

- - I S E G H E M

OUD HUIS

ROOSE-MAES

Groote keus van de laatste nieuwigheden in Uur
werken en Juweelen, Regulateurs. Pen Julen en Reveille».

Zak- en Armbanduurwerken in goud, zilver, nieilé 
en nickel.

Kettingen van allen aard.

Depot van het gekend uurwerk, Roskopf (5 jaar 
waarborg). Juistheids-zakuurwerken : Omega, Invicta.

Schoone collectie ötamanten broclien, baretten, oor
ringen, ringen.

Juweelen in goud, titre-fixe, nieilé, doublé en zilver.

Séhoone Eerste Communie artikels.

Geschenken in zilver en verzilverd metael, zooals : 
Talel- Schril-, Rook- en Naaigeriel. — Tafelgerief 
Wiskeman.

Alle soorten van Brillen, Pince-Nez, vergrootglazen. 
Thermometers, Barometers, Naphte- en Alkoolwégers.

l)e voorschriften der Heeren Oogmeesters worden 
stipt en spoedig uitgevoerd.

Groote keus van Phonograafs, Platen, Naalden en 
toebehoorten.

Bijzonder werkhuis voor het herstellen van uur 
werken, Juweelen en Phonograafs.

MODERNE INRICHTING -  SPOEDIGE BEDIENING 
Gematigde prijzen — Waarborg

Aankoop en verwisseling van oud diamant, gouden 
zilver aan de hoogste waarde.

Indien gij wilt schoon afgewerkt 
drukwerk hebben, wendt u ter drukkerij

R. Mestdagh-Debosscliere
EMELGHEM-DAM ISEGHEM

Bijzondere keus van: Facturen, Enve
loppen, Memorandums, Wissels, Menus 
Brieven, Circulairen, rochuren, Pro- 
grammas, enz.

VERZORGD WERK
SPOEDIGE BEDIENING


