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INSCHRIJVINGSPRIJS 

1 jaar 6.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.

3 maanden 1.75 fr.

1 jaar binnen stad 5.50 fr.
Men schrijft in bij de 

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

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

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

GELIJKE PLICUf EN ! GELIJKE RECHTEN 1!

Aankondigingen 0.15 Ir. den regel

Rechterlijke aankondig, o.so ir. ».» » 
Aanbevelingen 0.25 lr. » »

■ Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten* of programma» bij 

den Ifukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad ov« 

genómen, aisook de opgegevey 

van prijskampen. -sJaSSÉÉ

Verkiezingen en
Kandidaten.

De Vlaamschgezindheid staat in het teeken 

van het radicalisme.
Eindelijk, Goddank. Lang genoeg werden we 

gepaaid met schoone beloften over « Vlaam- 

sche rechten » : de meeste onzer voor-oorlog- 

sche volksvertegenwoordigers lieten ons in den 

steek en hunne belofte van de kiescampagne 

bleek alras niets te zijn dan huichelarij.

Zoo was een groot gedeelte van ons volk 

vertegenwoordigd door huichelaars.

Toen kwam de oorlog. En alles wat slechts 

Vlaamsch was, werd door die heeren ver- 

wenscht en vervloekt; vander Meulen werd 

opgehangen en veroordeeld, de VI. Frontsol

daten werden door die « patriotten » als 

verraders uitgescholden, van de Perre, van 

Cauwelaert, Verschaeve en ontelbare anderen 

waren in dienst van Duitschland — en de 

bisschop van Luik zoowel als die van Namen 

moesten verbannen worden.

Van op de daken schreeuwden zij hunne « hei

lige, vaderlandsche » verontwaardiging over het 

land en baden ze in om overwinning vooral 

om die « verraders te kunnen ringelooren.

Intusschen beweerden zij bij hoog en bij laag 

dat ook zij, F la m a n d s  de cceur waren en dat 

na den oorlog zij ervoor zouden optreden ; 

want zij vreesden — hoopten echter van niet 

- dat de VI. B ew eging na den oorlog sterker 

da.it ooit zou opbloeien en oplaaien.
ja, ook Onder den oorlog waren vele onzer 

« voormannen » huichelaars.

En na den oorlog hebben ze zich de handen 

gewrongen van pret, omdat er zoovele Vla

mingen verdacht en gevangen gezet werden. 

Die heeren hadden geen besef meer van ideaal: 

het hunne was lang verzopen in den modder

poel der politiek.

Ze herleefden een wijl, toen ze hoopten dat 

honger en knoet de Vlaamschgezindheid den 

nekslag zouden geven en dat ze de kleurlooze 

vaan van vaderlandsliefde en gerechtigheid 

daarover heen zouden kunnen laten wapperen.

Toen kwam er ’n tijd van aarzelen en van 
weerhanerij: immers de veroordeelingen waren 

schaarsch en hoe langer, hoe meer klonk de 

Vlaamsohe Leeuw over de luisterende Vlaam- 

sche vlakten.

Wat gingen ze nu doen ?

Eindelijk daar kwam de redding: het mini- 

mum-programma 1 Daarbij bij ’t Vlaamsch Ver

bond, zouden zij zich ook aansluiten en het 

programma teekenen. Dat was de redding van 

hun mandaat.

Ook na den oorlog zijn velen dier volks

vertegenwoordigers huichelaars.

Ze hebben invloedrijke personen in den arm 

genomen, notarissen, burgemeesters (en tusschen 

dezen zijn er zoovelen eerlijk-naïef 1) en dezen 

maken nu in hunne plaats eenen bedekten 

veldtopht ten voordeele hunner gunstelingen 

of... beschermers. De partijtucht, ’t hooger 

belang, kortom de groote registers worden 

getrokken en... het lawijd is ten gunste der 

voor-oorlogsche volksvertegenwoordigers.

Doch “ Met Vlaamsche Front „ zal zorgen, 

dat zulks niet gebeurt.

Wij willen ze niet meer, noch te Brugge, 

noch te Antwerpen, noch te Brussel, noch te 

Leuven, noch te Tongeren, noch elders zoo

min als te Oostende en te Turnhout, al dege

nen, die onder den oorlog, minister of niet, 

zich lafhartig of onverschillig tegenover onze 

frontsoldaten gedragen hebben ; noch degenen 

die in ’t bezette gebied de wraakroepende 

oorzaak zijn geweest dat er zoovele stam- 

bewuste Vlamingen ter wille van hun ideaal 

als geldploeteraars veroordeeld werden door de 

verdrukkers van onze soldaten en aangeklaagd 

door den haat der schacherende franskiljons.

Wij willen ze niet meer, al degenen die van 

der Meulen, Verschaeve, Dosfel en al onze 

voormannen en houthakkers in ’t publiek aan

geklaagd hebben: zulke laffelingen hebben noch 

ideaal, noch overtuiging, noch moed.

In één woord, we willen ze niet, al degenen, 

die tegen hun gevoelen en hun verbasterden 

geest in, het zouden onderschrijven, dat ze

’t Vlaamsche programma zullen « verdedigen » ; 

al degenen, die zweren bij de belgicistische 

gipsziel, al degenen, die om der wille van 

’t smeer, straks de Vlaamsche Maagd bereid 

zijn, den liefdekus te geven, lage verkrachters 

van ons volk.

Wij willen geen mommen en geen judassen: 

weg met de huichelaars.

Leven de Frontmannen 1
Ons Vaderland.

De personen die den Zondag en Maandag 
willen eenige aangename uren doorbrengen, 
mogen niet nalaten een bezoek te brengen 
aan « Cinema Luxe » in de Statiestraat.

Ons Gustjen heeft er geweest, en ’t zegt dat 
er daar niemand zijn geld kan beklagen.

VREDE!!

vfy  onze verwoeste streken, zie onze' dui

zend vêïnielde fabrieken, hoor de kreten vait 

cïi«^nde en duizende werkloozen, luister naar 

dé stem die uit de rjraven van zoovele dui- 

zenèe gesneuvelden opstijgt.

iZie, verbondenen, zie gij allen volkeren der 

wereld, hoofden der Vredeskonferencie, en heb 

jpertelijden.

£Doch neen, bedelen wij niet. 

jKwij hebben onzen plicht gedaan en onze 

gered.- Verliezen wij den moed niet. Zien 

iij verder hoopvol de toekomst in ’t gemoed, 

^trouw end op eigen kracht. Vooruit dan hand 

Lira- hand geschaard onz’ leus getrouw, 

r Eendracht maakt Macht I » P a t r ia .

H ü a i-----■---- i--- —
’A Hoe Eerlijk!

Zaterdag laatst rond 3 ure hebben de Duitsche 

afgevaardigen eindelijk de vrede geteekend, en 

nochtans hebben wij bij onze bevolking de 

begeestering niet gezien zooals wij ze doorgaans 

verwacht hadden. Waarom? Meeren deel zullen 

zich zelf antwoorden; voor de anderen schrijf 

ik deze eenige lijnen, of liever neen, voor allen 

zijn zij geschreven.

Waarom jubelt ons volk niet ? Waarom ? 

Bijna vijf jaren geleden brak dezen oorlog 

uit en- werd ons klein landeke door een be

schaafde barbaar aangevallen. Woest en wild 

rukte zijne rooversbende ons land binnen, onze 

velden, dorpen en steden, alles verwoestende, 
kerk noch r.tensthenrecfif eérbieiligérld, touw 

weedom zaaiend over ons vroeger zoo rustig 

landeke.

Ons klein, doch dapper leger, zijn vorst aan 

’t hoofd stuitte nochtans zijn woeste aanvallen 

en redde de gansche wereld van den onder

gang. Hulde aan U dapperen van Luik, Haeiem, 

Leuven, Dendermonde, Antwerpen.

Hulde aan U, gij allen die streed voor ons 

behoud.

Zij weken nochtans voor de overmacht ieder 

streepje gronds met hun bloed verdedigend. 

Zij weken doch stuitten voor de tweede maal 

des vijands plannen en hielden stand, tegen

over de machtige legers des vijands, alleen 

beschermd door eene kleine rivier den Yzer, 

tot ze eindelijk op het punt te bezwijken de 

zee ter hulpe riepen... en hulp opdaagde. 

Helaas, hoe laatl Duizenden reeds waren ge

vallen, ons land overweldigd en verwoest, enzen 

koning en leger verbannen, op het stukje grond 

dat nog van ons land overbleef. En dan! Vier 

jaren lang werd ons volk verdrukt, onder den 

voet getrapt, alle wetten overtreden, geketend 

door den dwingeland. Vier jaren lang streden 

onze dapperen aan den Yzer, altijd stand hou- 

dénd, en niettegenstaande alles, langen duur, 

gescheiden van al wat hun lief was, den 

moed niet verliezend tot dat zij eindelijk, 

moede getergd, den Leeuw nochmaals in hun 

ontwaakte en zij samen met de verbondenen, 

den vijand den genade slag gaven. Victorie l 

Zege aan onsl 

De wereld was verbaasd over zooveel helden

moed en vier jaren lang was het niets dan 

hulde niets dan vriendschap welke ons ten 

deel viel, iedereen wilde ons zijne dankbaar

heid toonen.

’t Wierd korts daarop wapenstilstand, en onze 

zegevierende troepen trieken Duitschland in om 

de wacht aan den Rhijn te houden, voorrecht 

waarop de Duitschers zoolang gestoefd hadden.

Ons volk herademt, verlost van den dwinge

land, omringd door zijne dapperen, het blijde, 

zoolang verwachte terugzien.

Opnieuw hoopt ons volk en betrouwende op 

de dankbaarheid der volkeren, staren zij hoop

vol de toekomst in. Wreed werd die hoop 

teleurgesteld.

Eene Vredeskonferencie werd bijeengeroepen, 

en met moeite wierden onze gezanten, de 

vertegenwoordigers van dat heidenvolk dat de 

wereld redde, er in toegelaten.

Dan kregen wij kennis van het Vredesver

drag, en, oh vreeselijke slag, wij kregen niets. 

Alles werd ons beloofd en niets werd ons 

gegeven, de moed zonk in de schoenen, het 

betrouwen, de hoop, verdween.

In eenen onzer laatst verschenen nummers 

hebben wij eene briefwisseling opgenomen 

waarin, onder meer, te lezen stond, dat onze 

Ke^holieke Burgersbond, binst den ganschen 

di:ur van den oorlog, hoegenaamd niets voor 

zijne leden had gedaan.

Thans hooren wij dat zekere personen deze 

bevestiging niet alleenlijk willen in twijfel 

trekken, maar volkomen logenstraffen.

Meer dan 50.000 franken, volgens het zeggen 

dézer personen, werden door den Katholieken 

Burgersbond, aan zijne leden als hulp en steun 

gegeven. Voor dat geld was hoegenaamd geen 

intrest verschuldigd, het eerewoord dat de ge

leende som op eenen bepaalden tijd ging terug 

j j restnrt worden, was voldoende.
T r  xy i i  7u U a «  4ö-pMn*en o p  i  « e t te r r , « r j- k fa d i

en duidelijk zeggen wat daar van waar is.

Den 13 September 1915 werd aan de Heeren 

Burgemeester en Schepenen der Stad Iseghem 

eenen brief gericht, onderteekend door de Heeren 

Const. Gits, Joseph Seynaeve, Hector Vanneste 

en Jules Callens. Deze Gemeenteraadsleden 

begeerden eene bijeen roeping van den Stedelijken 

Raad om te bespreken op welke wijze men 

kon te werke gaan om de lijdende en in nood 

verkeerende burgers ter hulpe te komen.

Daar vaagde onze zeer achtbare heer Burge

meester de zolen zijner schoenen aan, en hij 

geweerdigde zich niet eens een antwoord aan 

bovengenoemde gemeenteraadsleden te zenden.

Een werk inrichten dat zooveel nut en voor

deel aan de burgerij ging verschaffen, maar 

waarvan het gedacht door Joseph Seynaeve 

was opgevat, kon zekerlijk niet uitgevoerd worden. 

Liever hadde men de burgerij volkomen zien 

ten ondergaan, dan zulke dingen te doen.

Maar de burgerij was van de inzichten van 

den Heer Seynaeve en de andere gemeente

raadsleden ingelicht, en men verwachtte zich 

toch aan iets.

En daar kwam iets.

Een Komiteit werd genoemd, bestaande uit 

de Heeren Jules Van Haverbeke, Cam. Bourgeois, 

Jules Declercq, Henri Declercq, Dr Verhamme 

en misschien nog andere heeren waarvan de 

naam mij ontvlogen is. Eene som was ter 

hunner beschikking om die te verdeelen tusschen 

kleine burgers en neeringdoeners die in nood 

verkeerden.

Het is genoeg eenen enkelen oogslag op die 

namen te werpen om zich te overtuigen dat 

het verschoten geld uit de kas van den Katho

lieken Burgersbond niet kwam, en dat het 

geld in geenen deele voor de leden van den 

Katholieken Burgersbond alleen was bestemd. 

En nogthans, wat zag men?

Bestuurleden van den Katholieken Burgersbond, 

boden zich aan bij kleine burgers : « Indien 

gij somtijds, in geldverlegenheid verkeert zijn 

wij bereid u ter hulp te komen. Daartoe zijn 

wij in staat voor de leden van den Katholieken 

Burgersbond. »

En zoo is de legende ontstaan, dat de Katho

lieke Burgersbond meer dan 50.000 franken 

aan zijne leden heeft üitgeleend.

Hoe eerlijk 1 Hoe deftig 1 ____

W IJ N E N
Bordeaux 2 .2 5  fr. -  W itte (Tours) 2 .5 0  fr.
R o o d e  Porto 3 .5 0  fr. —  W itte Porto 3 .7 5  fr.

Ledige flesch of 25  ct. opleg.
Deze wijnen zijn allen van de beste hoedanigheid 

en verkrijgbaar bij LEON VERDUYN, Markt, Iseghem. 
Afslag bij zekere hoeveelheid.

’t Was warm dat er de kraaien bij gaapten. 

Plotseling, wederklonken de klaroenen door 

de straten der stad, de menschen sprongen 

hunne huizen buiten, en angstig wierd er ge

vraagd : «Waar is ’tdat het brandt ? Waar is ’t ? »

— « Aan de Sloorel riep men. -

En niettegenstaande de schrikkelijke hitte 

kwamen de pompiers in volle haast aangeloopen, 

en in korten tijd waren zij op weg met hun 

materiaal naar de plaats van den brand.

Om mijne nieuwsgierigheid te voldoen, liep 

ik ook mede.
Een oud versleten landsch huizeken inet stroo 

gedekt, stond in laaie vlam. Dat huizeken 

redden, was niet mogelijk, maar men moest 

kost wat kost den brand beperken en tegen 

houden, om het aanpalende huis te redden.

De pompiers waren algauw klaar met hun 

bluschmateriaal. Eenieder wist wat er hem te 

doen stond, wat hij verrichten moest, en 'de 

eerste waterstralen vielen al knetteren in den 

rookenden vuurpoel.

— « Maar, wat nu ? De waterstraal heeft 

opgehouden ».

De darm was gesprongen, men moest eenen 

nieuwen aanleggen.

Het duurde niet lang, of stroomen water be

vochten het vernielende element.

Krak 1 ’t is nog eens gedaan.

De darm is nogmaals gesprongen.

Ff! ’t hranrlHf» *

Kwaad, misnoegd, dul, werd voor de derde 

maal een nieuwe darm aangelegd, en de spuit 

werd met verdubbelde krachten in gang gesteld.

Na enkele oogenblikken was het weder halt! 

De darm was opnieuw onbruikbaar.

Luistert, Heeren Pompiers.

Wanneer gij aanveerdt hebt in geval van 

brand uwe hulp te leenen om het vuur te 

blusschen, dan hebt gij plichten op u genomen. 

Gij hebt er in toegestemd op alle uur van den 

dag en van den nacht bereid te zijn om het 

vuur te bekampen.
Maar ’t vervullen van dien plicht laat u toe 

aanspraak te maken op zeker recht. Gij zijt 

niet verplicht naar eenen brand te loopen oin 

u daar belachelijk te maken en tot spotternij 

te dienen van kleine jongens die luidop u staan 

uit te lachen.
Gij hebt recht op het noodige bluschmateriaal, 

dat immer in staat is te werken. Gij hebt recht 

op goede spuiten op goede krachtige darmen, 

om goed werk te kunnen afwerpen.

Het mag niet gebeuren dat de darmen de 

eene na de andere, in stukken springen, wijl 

gij aan ’t blusschen zijt.

Is uw materiaal niet goed, laat het weten 

aan het Stadsbestuur. Steunt er op de hoog- 

dringenheid waarop gij standvastig goed alaam 

noodig hebt. Wilt men in de kosten niet 
tusschenkomen, blijft bij de eerste gelegenheid 

dat het brandt in uwe huizen, èn laat burge
meester, schepenen en gemeenteraadsleden alleen 

blusschen.
’t Zal niet lang duren, alles zal in regel zijn.

STADSNIEUWS

Beleefdheid I — Niet zonder reden betoonden 
over eenige weken de fransche officiers alhier 
verblijvende hunne misnoegdheid, omdat ons 
volk geen eerbied toonde, tijdens de begraving 

van eenen franschen geneesheer.

Wij betreurden wat er voorgevallen was.

Maar verleden Zondag zagen wij hier andere 

dingen.
De processie kwam door den Nederweg. Aan 

de fabriek van M. Pol Decoene, leunden drie 
fransche soldaten tegen den muur, en daar 
stonden zij in onbetamelijke houding^ Geen 
enkele groette het Heilig Sakrament. Eeniedei 
was er over verontweerdigd.

Gij moogt misnoegd zijn, Heeren Fransch- 
mans, wanneer ons volk uw afgestorven ge- 
neerheeren niet eerbiedig groet. Maar wij, 
Vlamingen, zijn niet alleen misnoegd, maar wij 
zijn diep verontweerdigd wanneer gij honend 
en spottend onzen God en Meester aanziet.



ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
(verboden nadruk) — 15' vervolg

Vervolg van Vrijdag 12 Februari 1915.

Ongetwijfeld was die voerman, door eenen 

vriend aangeklaagd, want bij zijne aankomst 

ontvangt hij onmiddelijk het bezoek van den 

heer Commissaris en van eenen politie-agent. 

De rogge wordt aangeslegen naar den koer 

van den Burgemeester geveerd, um daar op 

de rechtveerdigste wyze onder alle onze bak

kers verdeeld te worden.

zaterdag 13 Februari 1915.

’t Is my iets aan de statie! In vredestijd 

zelf werd dat nooit gezien, nimmer werd op 
onze loskaai zooveel gelost als nu.

Er zyn kolen toegekomen in groote hoeveel

heid. En menige wagons is men aan ’t lossen. 
De pryzen zyn verschillend. Men bestelt er 

aan 3 fr. 60, aan 4 fr., aan 4 fr. 30, natuurlijk 

geschiedt zulks volgens de hoedanigheid.

Geheele wagens cokes, die nu ook gedurig 

toekomen, worden afgevoerd.

En de duitschers ook zijn volop aan ’t werk. 

Haver, hooi, conserven, ingeleid vleesch, rijst, 

suiker, boonen, die met geheele treinen hier 

aankomen worden naar de fabrieken der heeren 

Adam, Bral en Desmet, overgebracht. Deze 

fabrieken zyn nu tot stapelhuizen van voor

raad ingericht.
*

* *
Zeer veel winkels van stad leveren thans 

een gansch buitengewoon en teenenmale onbe
kend uitzicht op.

Wie had hier ooit vitrienen gezien volzet 

met uitstellingen van kanten? En nu is dat 
in menige plaats het geval.

In plaats van lintjens en strekskes, van 

bloezen en rokken ziet men niet anders dan 

kanten. W ij hadden niet eens durven peizen 

dat deze nijverheid in zulke groote maat, 

alhier was uitgebreid.

Men verzekert ons ook dat de kanten ver

koop zeer groot is en dat de duitschers,. alhier 

verblyvende, groote bestellingen doen, die 

alsdan naar bun land worden opgezonden.

zondag 14 Februari 1915.

Yan op den predikstoel wordt aan de 

bevolking melding gedaan, dat de twee leegste 

klassen van het St Josephsgesticht, die tot nu 

toe gesloten bleven, morgen ook zullen open
gaan.

De huizen waar men aan den telefoon 

geabonneerd is, ontvangen heden het bezoek 

van duitsehe soldaten. Zonder hoegenaamd 

het minste spel er aan te maken, breken zy 

het spreekgetuig af, en doen het mede.

»\

Het bevel dat om 7 1/2 ure zich niemand 

meer op straat bevinden mag, werd in de 

laatste dagen zeer streng toegepast. Reeds 

vóór dat uur, werden menige burgers aange

sproken, en verzocht hunne stappen te ver

haasten en zich naar huis te begeven.

Zoo gebeurde het nu met eenen braven 

burgerszoon, dat zyne horloge w$s stil geval

len, en dat hij 120 minuten na den gestelden 
tijd, haastig naar huis liep.

Niet te verwonderen dat hij werd aange

houden. Aan zijn bidden en smeeken om los 

gelaten te worden, gaf men niet het minste 

gehoor. Hy werd gedwongen den nacht in de 

kommandantur over te brengen, en om elf ure 

’s voormiddags, na 20 Mark te hebben betaald, 

bekwam hij de vrijheid weder.

Maandag 15 Februari 1915.

Van in het begin dat de duitschers onze 

stad hadden bezet, werden onze geneesheeren 

verwittigd dat zij alle betrapelijke en besmet- 

telijke ziekten, waarvan zij kennis hadden, 

aan de duitsehe overheid moesten kenbaar 
maken

Het geval deed zich gisteren vóór.

Een geneesheer werd geroepen om een ziek 

kind te verzorgen. Hij zag onmiddelijk dat 

hy een geval van kroep voor handen had. 

Dadelijk begaf hij zich naar de Kommandantur 

om de opgeleide verklaring te doen. Doch de 

doktor had de noodige serum niet om het kind 

in te spuiten Ten uiterste bereidwillig bekwam 

hy het medikament door de.duitschers Onge

lukkiglijk, korte oogenblikken na het toepassen 

van den serum, stierf het kind.

En wat doen de duitschers in dit geval ?

Aan den doktor werd last gegeven alle dagen 

een bezoek te brengen in het huis waar dat 

kind is overleden, en alle de personen, daar 

inwonende, nauwkeurig te onderzoeken. Van 

zyn bezoek, moet hij alle dagen verslag geven.

Aan het huis, dat men seffens ontsmet heeft, 

wordt een plankske gehangen, met deze woor
den : « Hier is ziekte ».

Dat doet men in Belgie niet. De duitschers 

gaan beter en doelmatiger te werk.

Dinsdag 16 Februari 1915.

’t Is niet te verwonderen dat er vandaag 

ongelukken met de automobiels gebeuren : 

zoo menigvuldig in getal, zoo rap en geweldig 

zagen wij ze nooit. Eerst rond 9 ure ’s mor- 

gends, komt een automobiel met zulke snelheid

de Markstraat doorgevlogen dat hij, aan den 

knok gekomen, onmogelijk de Rousselarestraat 

kan indraaien. Hij botst met zulke hevigheid 

tegen den boord van het gaanpad, dat een 

der voorwielen breekt, en dat gansch het 

machien schokt tegen den muur der woning 

van den Heer H. Clement De volder.

Later in den voormiddag, staan menig 

Abeelenaars met den herteklop. In duizeling

wekkende snelheid stormt een automobiel 

Iseghem op. Plotseling wedergalmt eejh 

schreeuw, en van onder een automobiel kwaui 

een zwart gedaante te voorschijn. Al schrikkejri 

en beven, meenende dat een mensch overredejn 

is, komen de inwoners van den Abeele toeg®- 

loopen, en zij vinden den hond van M. Jaap 

Doorns. Het arm beest gaf reeds geen teeHen 
van leven meer.

**  *

Nog in den voormiddag doorkruisen ver- 

schillige dragonders alle de straten van stacL 

Geene enkele straat blijft onbezocht.

Te lande ook vindt men die soldaten beur

telings op alle wijken. Blijkbaar zijn zij naaj" 

’t een of ’t ander op zoek. Maar naar wat|

’t Duurt niet lang of het geheim komt uitf 

Men is op zoek, verklaart een welweter, naar

35 soldaten die van den slag weggevlucht zijö'r
*

* *
Sedert de duitsehe overheid er wat ruw 

doorging om koten en kroegen te zuiveren, 

leefden alhier veel personen van het schoon 

geslacht in diepe droefheid en groote mis

noegdheid. Er was hier nu “ TE weinig leute I »

Gevieren, twee gehuwde vrouwen en twee 

jonge dochters, waren zij naar Beythem 

gegaan. Daar ging, zonder gevaar, meer 

leute zijn. *

Doch ’t heeft van geenen duur geweest.

Heden wordt dat propere volkske gepakt, 

en gevangen naar Rousselare gevoerd,
*

* *

Op de beide oevers van de vaart, van 

Iseghem naar Ingelmunster, is de doorgang 

opnieuw toegelaten.

Woensdag 17 Februari 1915.

Aan al de beenhouwers van stad wordt de 

mare gedaan dat zij eens te weke de vellen 

hunner geslegen beesten naar het stadhuis
***oo ton  i n d r o g o n  U a n  z u l  I o n  dorzo v o lh > n  na ,

Ledeghem gestuurd, en vervolgens naar Brus 

sel worden verzonden. In deze stad zal men 

de noodige schikkingen nemen om zoohaast 

mogelijk de beenhouwers te betalen.
*

* *

Binst de drie laatste dagen, 's nachts zoowel 

of binst den dag, wordt er onophoudend met 
de kanons geschoten.

Menige keer, had ik ’s avonds buiten gestaan, 

en getracht uit te rekenen op welken afstand 

de kanons stonden. Doch de lichten die ik 

ontwaarde, konden mij geene duidelijke be

wijzen geven, daar het gerucht van verschil- 

lige kanons te veel door malkaar liep.

Doch dezen avond hoort men alleenlijk de 

zware slagen der groote kanons. Bij het los 

branden ziet men eene klaarte in de lucht 

en 32 sekonden later verneemt men het donde
rend gedommel.

Herhaalde malen wordt deze proef hernomen, 

telkens met den zelfden uitslag. Daar het 

gerucht zich verspreidt met eene snelheid 

van ongeveer 330 meters per seconde, zoo 

komen wy te wete dat de kanons op eenen 

afstand staan van 10560 meters. Bijgevolge 

wat meer dan 2 uren van hier in vogelvlucht 

gerekend.

Gezien de richting door de weerlichten 

aangeduid komen wij tot de overtuiging dat 

men schiet op het grondgebied van Moorslede.

Donderdag 18 Februari 1915.

In de officieele lijst der Belgische gesneu

velde soldaten vinden wij de namen van 

twee stadsgenooten. Het zijn de twee eerste 

medeburgers, waarvan wij de volle zekerheid 

hebben dat. zij hun bloed voor ’t vaderland 
hebben vergoten.

Het zijn de genaamden Debo en Debruyne.
Vrijdag 19 Februari 1915.

Men luidt geen klokken, men speelt geen 

muziek, alhoewel in honderden plaatsen, op 

geel papier, in ’t duitsch, ’t vlaamsch en 

’t fransch, het volgende wordt aangeplakt:

Z. M, Keizer Wilhem II, aan Z. M Keizer 

Frans Joseph.

Met den genadigen bijstand van God is het 
ons gelukt de Russen beslissend te verslagen. 
Tot nu toe zijn 52.000 krijgsgevangenen 44 
kanons en 60 mitrailleuzen, in onze handen 
gevallen. Het overige van het Russisch leger 
is op de vlucht in de bosschen van Augustowo 
en is door onze troepen vervolgd.

Wilhelm I. R. 

zaterdag 2 0  Februari 1915.

20 Oktober 1914 — 20 Februari 1915.

De slag in West-Vlaanderen duurt heden 
vier maanden.

Een ware zomerdag. Blijde zonne, warm 

weder. En ook de eerste dondervlaag. Na den 

noen, wordt de lucht met zwarte wolken over

trokken, en ’t dondert. De regen valt met 

stroomen neder.
*

* *

Om 2 ure ’s namiddags, heeft eene begra

ving plaats. Doch op den oogenblik dat men 

met ’t lijk op het kerkhof gaat, was men bezig 

een negentienjarige jongeling te ontgraven, 

om zijn lijk naar Duitschland over te voeren. 

De ongelukkige vader van den gesneuvelden 

soldaat bevond zich op het kerkhof wanneer, 

muziek aan ’t hoofd, men eenen nieuwen 

gesneuvelde aan den schoot der aarde kwam 

toevertrouwen.

En wanneer de arme vader, dien stoet zag 

komen, wanneer hij dat muziek hoorde, viel 

hij plotseling ten gronde neder, om daar lang 
in bezwijming te blijven liggen.

zondag 21 Februari 1915.

De menschen zijn waarschijnlijk niet haastig 
om hunne belastingen te betalen. Een nieuwe 

oproep wordt immers onder alie de missen 

gedaan. De belanghebbenden, zegt men, zijn 

verzocht nog in den loop dezer week hunne 

gemeentebelastingen te betalen, zooniet zullen 
zij vervolgd en gestraft worden.

Men maakt ook op dezelfde wijze bekend, 

dat al wie aan de stad iets te goed heeft, zijne 

rekening moet indienen in het sekretariaat. 

Men zegt niet of de schuldeischers gaan 
betaald worden.

***

De menschen die rond 2 ure, door de 

Rousselarstraat voorbijgaan, staan verwonderd 

te zien naar eene samenscholing van een 

groot getal personen, aan de poort der been

houwerij van Pieter Berlamont.

W at mag er nu hier gaande zijn I

’t Is vleeschdeeling. Aan alle de dischge- 

nooten, wordt door de duitschers een schoon 

en lekker stuk vleesch gegeven.
*

* *

In de Kerk van het H. Hert, wordt aan 
de geloovigen, in hunne gebeden, de ziel aan

bevolen van Eugène Bincquet, krijgsgevan

gene, overleden te Seidel, provintie Hanover, 
I^uitschland.

*
* *

Heden wordt het duitsch kerkhof, en den 

gedenksteen welke men er heeft opgericht, 
officieel ingehuldigd.

Het uur der plechtigheid is gesteld op 2 ure.

Eenige minuten vroeger reeds bevind ik 

mij op het kerkhof, en in afwachting breng 

ik een bezoek aan de begraafplaats der 
gesneuvelde duitschers.

Over de kapel, links, heel ’t einden, juist 

over het Kruis dat op het graf van Jufvrouw 

Maria Debrabandere staat, is eene plek grond 

van ’t andere gedeelte afgescheiden.

Het is gansch omhaagd.

Met den eersten oogopslag biedt dat kerkhof 

een lief en bevallig uitzicht aan. Door een 

middenweg is deze plaats in twee verdeeld. 

De linkere kant is in grooten deele met graven 

ingenomen. De dooden liggen twee en twee, 

en door iedere twee graven staat een klein 

geel houten kruiske, waarop de namen der 

dooden staan geschilderd. Op ieder kruis hangt ' 

eene kroon, uit groene lauwerbladen gevlochten.

’t Einden den middenweg, dicht den wester- 

muur heeft men eenen steenen vloer gemetst. 

Drie trappen op, bevindt zich de gedenksteen» 

nog met eene duitsehe vlag omhuld.

Langs beide zijden van den gedenksteen, 
groeit eene linde.

Volgens de inlichtingen welke ik bekom, 
werden thans alhier begraven :

1 Belg, 1 Engelschman, I Neger, 8 Fransch- 
mans, 82 Duitschers.

In alles dus 93 soldaten,

Doch (> duitschers werden door hunne 

familien opgeëischt, ontgraven, naar hun 

vaderland terug gestuurd, om aldaar hunne 

laatste rustplaats te vinden.

Nog ben ik bezig met deze cijfers op te 

nemen, wanneer ik plotseling de toonen van 

’t muziek hoor wedergalmen. De stoet stapt 

het kerkhof op. I)e plechtigheid gaat beginnen.

Voorop komen beurtelings kommandant 

von Haniel, het personeel der kommandantur, 

de burgemeester van stad, katholieke en pro- 

testantsche geestelijken, vele officieren alhier 

verblijvende. Dan volgt het muziek, dat een 

treurmarsch uitvoert. De stoet wordt dan 

gesloten door een groot getal landstormers, 

verschillige mannelijke en vrouwelyke leden 

van het Rood Kruis, en dan de bakkers.

Eene eerbiedige en ingetogene stilte heerscht.

Een koorzang wordt aangeheven en door 
het myziek begeleid.

De katholieke priester stapt dan vooruit, 

en voor zooveel ik verstaan kan, spreekt hij 

van de heldhaftigheid der gesneuvelde soldaten, 

van hunne liefde voor den geboortegrond,

voor den loon die hun, bij God, in den Hemel 

te wachten staat.
De duitsehe vlag wordt nu weggenomen 

en de gedenksteen is onthuld. Hij is geheel 

eenvoudig, uit gewoon baksteen, opgemetst. 

Vierhoekig gemaakt, is hij omtrent een meter 

hoog. In den voorkant treft men eenen arduin 

steen aan, waarin men de volgende woorden 

heeft geteiteld:

Niemand hat grossere liebe 
denn die dass er sein leben lasset 

für seine freunde.
JOH. 15.

Op den platten bovenkant van den gedenk

steen is ook een arduinsteen ingemetst, waarin 

een kruis is gebeiteld, eene keizerlijke kroon, 

de letter. Wr, en jaartal 1911,
Nauwelijks is de duitsehe vlag- van den 

gedenksteen of een bevel wederklinkt. Offi

cieren en soldaten, bieden de wapens en 

’t muziek speelt.
l)e Heer Commandant von Haniel houdt dan 

eene korte aanspraak.
Na hem, komt de protestantsche priester 

lezing geven van eenige regels uit den bijbel.

De plechtigheid eindigt met het luid opzeggen 

van een gebed, met het samen bidden : Onze 

Vader die in de Hemelen zytl 
Nogmaals wederklinkt het muziek, en 

eerbiedig verlaten allen het kerkhof.

Maandag 22  Februari 1915.

Aan de poort van de kommandantur, hangt 

in het duitsch en in het vlaamsch, iets in 

dezen zin te lezeu :
— « Meermalen reeds is het gebeurd dat 

personen van deze stad zich in omgelegen 

gemeenten bevonden, zonder drager te zyn 

van een in regel zijnde pasport.

Voor zulk feit werden de genaamden Cyriel 

Meulebrouck en Gustaf Rommel voor den 

rechtbank gedaagd, en veroordeeld tot 10 dagen 

gevang.
Zoo dusdanige overtreding in het toekomende 

zich nog voordoet. zullen geeue pasporten 
aan de Iseghemsche bevolking nog gegeven 

worden ».
*

* *

Aan de « Kwakkelmuite „ op do partij land, 

rechts der Lendeledestraat gelegen, was men 

zaterdag begonnen tenten te bouwen.

lieden staan er niet min dan twaalf, lot 

wat die tenten dienen zullen, geraak ik niet 

te weet.
*

* *

Onze bisschoppelijke kollegen zijn geopend, 

doch t’ huis liggers worden niet aanveerd.

Zoo komt het dat verschillige leerlingen 

onzer stad alle dagen te voet, weg en weder, 

den weg naar Rousselare afleggen, om hunne 

studiën in ’t Klein Seminarie voort te zetten.

Heden hebben die leerlingen aardig staan 

zien I

Binst de lessen, werd gansch het Klein 

Seinitiarie_door duitsehe soldaten omsingeld. 

Aan alle poorten, deuren, uitgangen werden 

wakers gesteld, en onmiddelijk werd het over

groot gesticht, van onder tot boven, in alle 

hoeken en kanten, doorsnuisterd en doorzocht.

Twee soldaten, een engelschman en een 

franschman, in den strijd gewond, werden 

vroeger naar het Klein Seminarie ter verple

ging gebracht. Nu zijn zij ontvlucht. En de 

duitschers geven zich vergeefsche moeite om 

ze weder in handen te krijgen.

Dinsdag 2 3  Februari 1915.

Van den oorlog wordt er maar zeer weinig 

meer gesproken.
De menschen weten eigentlijk niet veel, en 

wordt er hun nog iets wijs gemaakt, zij onder

vinden algauw dat het al vertelsels en dwaze 

verzinsels zijn.

— ’t Zal lange duren I zeggen de menschen, 

bereid tot veel moed en tevens groote ver

duldigheid.
Veel meer, oneindig meer, wordt er gespro

ken van levensmiddels. « W at staat er ons 

onder dat opzicht te wachten l dat is de 

algemeene vraag.

— « Melk en boter gaan wij weldra niet 

meer krijgen, er zijn bijna geen koeien meer.
Zwijnenvleesch, dat tot nooit gekende pryzen 

is gestegen, gaat volkomen uitgeput zijn.

Tarwe en rogge, zullen dees jaar niet rypen. 

Men zal het strooi nog groen afmaaien om 

aan de peerden te geven.

Doch laat men die vruchten nog groeien, 

er komt geen meststof in, en ’t zal geen 

beschut geven.

En nu reeds vindt men geen graan I »

Bij verschillige Itoeren eener aanpalende 

gemeente had ik tot 50 fr. geboden voor 100 

kilos tarwe. Telkens kreeg ik voor antwoord 

dat zij geen meer hadden, « en, voegden zij 

erbij, moesten wij er nog hebben, zij zoude 

van ons hof niet gaan, min dan 70 fr. I »

(wordt voortgezet).



De processie op de Parochie van het
H. Hert. — Verleden Zondag, spraken wij met 
veel lof van de H. Sakraments processie, wij 
zeiden geern met hoeveel voldoening wij de 
verschillige groepen aanschouwden.

Maar wij moeten bekennen dat de processie 
van het H. Hert ver deze van St Hiloniuskerk 
overtreft.

Alles is er beter opgevat en geschikt, de groepen 
zijn meer levendig, meer roerende en spreken 
tot het hert.

Hoe eene kleine parochie er in gelukt zulk 
een heerlijke stoet samen te stellen, verwondert 
eenieder.

De inrichters der processie die er in geslaagd 
zijn zulk werk in te richten verdienen den lof 
en den dank van alle inwoners der parochie.

#
* *

Hooge Onderscheiding. — Mijnheer Emile 
Qheysens, is tot Ridder benoemd van het Order 
van Leopold 11.

Aan onzen geachten medeburger, biedt ons 
blad zijne beste gelukwenschen.

Vlamingen vergeet den 11 Ju l i  niet.
De tijden zijn immer slecht. Het volk schijnt 

onverschillig aan al wat rond ons omgaat. Het 
onderteekenen der vredesvoorwaarden werd zelf 
niet gevierd. Hier zagen wij niet de minste 
geestdrift.

Wij vragen dus noch stoeten noch betoogingen, 
doch, Vlamingen, laat op de gevels uwer huizen, 
de vaandels wapperen.

Vergeet den 11 Juli niet.

IN G E Z O N D E N  S T U K K E N .

Heer Opsteller,

’k Zit in nesten, in schrikkelijke nesten, en 

ik kom naar u om raad en advies.

Gij gaat aan mij niet bedrogen zijn. ’k Ga 

luide biechten, openhertig biechten, u zonder de 

minste omwegen verklaren waaraan ik mij 

plichtig heb gemaakt.

Als ik jongmaji was, ging ik den Zondag 

namiddag naar de Congregatie, ’k ging er zeer 

geern, ’k ging nergens liever, ’k vond er steeds 

verzet en vermaak. Maar als ik schrijf dat ik 

«nergens liever ging » is daar een klein leugentje 

bij. En om alles zoo echt, zoo waar mogelijk 

te schrijven, zoude ik moeten zeggen: « Als 

ik den Zondag niet vrijen ging, was ik in de 

Congregatie ».

Zoo was het.

Doch ik trouwde, iets dat door veel wijze 

en ook door veel domme menschen wordt ge

daan. Zet mij bij de soorte die gij uitkiest, 

’t kan mij niet schillen.

En getrouwd zijnde, ging ik naar de Con

gregatie niet meer. Maar.....  en daaraan hield

ik, ’k bleef eerelid van het Muziek. Voor niets 

ter wereld had ik aan den titel van Eerelid 

willen verzaken, en daar was geen geld dat 

ik mét blijder hert uitgaf dan de 5 fr. die mij 

den titel van eerelid verzekerde.

Maar, wat er in de wereld al voorvalt!

’t Jaar elve kwam. ’t Was kiezing voor de 

Gemeente. En ik stemde naar mijn gedacht 

maar volgens mijn geweten en conscientie, ik 

stemde als ware katholiek, als overtuigd christen,

ik stemde tegen......  M. Carpentier.

Peizende dat ik zeer wel gedaan had, ver

zweeg ik zulks niet, ’k vertelde het aan Pier, 

Jan en Klaai.

Maar, janverdore, ik had het geitje verkocht. 

Ik verloor mijnen titel van Eerelid van het 

Congregatie Muziek. En ’t was mij voortaan 

verboden achter het Muziek te gaan wanneer 

het uitstapkes deed. En wat veel, veel, zeer 

veel slechter was, ’k mocht op het Ceciliafeest 

niet meer gaan eten met het muziek.

Nooit zoudt gij kunnen peizen, Heer Opsteller, 

wat verdriet het verlies van mijnen titel van 

Eerelid mij gekost heeft. Zie, het is onbe

schrijflijk en ’k ga er niet aan beginnen om 

het te beschrijven, ik zoude niet kunnen ook. 

En wie gaat nu dat peizen!

Verleden week komt mij een gedrukt briefke 

toe. Ik lees het, en t’einden gekomen vraag ik 

mij af of ik wel gelezen heb, of mijn oogen 
wel klaar hebben gezien. Ik herlees, ’t Is toch 

wel zoo; ik ben niet gemist, ik heb wel 

gelezen. Ik slaak een blijde kreet, een triomf

kreet, ik neem mijne twee minste kinders vast 

en steek ze omhoog in de lucht, roepende dat 

het galmt : « lk ben Eerelid I Eerelid van ’t 
Congregatie muziek! » En aan mijne verbaasde 

vrouw en aan mijne dutsen van kinderen, - zelf 

aan deze die nog niet lezen kunnen - steek 

ik het briefken onder de neus.

’k Stond om zot te worden, zot van blijd

schap, zot van vreugde, zot van geluk. En 

immer kwamen mij die woorden over de lippen : 

Ik ben Eerelid! lk ben Eerelid! ’k Betaalde 

over tijd vijf franken, ’k ga er nu tiene geven! » 

lntusschen had mijne vrouw het briefken 

gelezen. « Zet u daar, sprak zij, en luister 

eens goed : Gij werd uwen titel van Eerelid 

ontnomen omdat gij voor M. Carpentier niet 

had gestemd ? ’t Is zoo niet waar ? »

— « Ja, zeker, ’t is zoo! »

— « Er gaat weldra wederom kiezing zijn. 

Gaat gij dezen keervoor M.Carpentierstemmen?»

Ik sprong op.

— « Wat riep ik uit, wat? Voor M. Carpen

tier stemmen ? Van mijn leven niet, ’k zoude 
liever tien jaren lang voortdoen met water en 

droogen brood dan voor die vent stemmen! »

— « Als het zoo is, hernam de vrouw, wordt 

geen eerelid. Betaal niet, want zoodra de kiezing 

voorbij zal zijn, wordt gij wederom buiten

gesteken. »

— « Maar als wanneer zij mij zoo schrijven 

’t is dat de toestand veranderd is. ’t Is dat 

wij voortaan tegen M. Carpentier zullen mogen 

stemmen en toch eerelid blijven. »

— « Steek dat in uw hoofd niet, sprak mijne

vrouw, de fanatieke gedachten van zekere per

sonen veranderen hier zoo gauw niet. Spreken 

wij daar nu niet meer over. Stem tegen 

M. Carpentier, ik zal het ook doen, en onze 

kinders ook. Maar.....  behoudt uw geld. »

’t Was uit en gedaan.

Daar! Heer Opsteller, nu weet gij waarmede 

ik in nesten zit. Wat .zoudt gij mij aanraden 

te doen ? Als ’t u beliefd, zeg het mij.

Uw verkleefde, 

CAMILLE.
Ons antwoord :

Doe, wat uwe vrouw u aanraadt. In vele 

omstandigheden heeft de vrouw het meeste 

verstand.______________________________________

De taal d er  Puinen.
(Huwelijksdicht) 

Een adem zweeft alover ’t land 

van uit de doode streken 

waar jarenlang de wereldbrand 

zijn woede los kwam breken.

Een adem zweeft alover ’t land 
van uit de koude puinen 

van aan den koele ijzerrand 

van aan de grijze duinen.

Een adem zweeft alover ’t land 

uit ’t graf van onze helden, 

verlaten met het kruis beplant 

waar zij hun hoop op stelden.

Een adem zweeft, een adem spreekt 

een adem zucht al beven,

Geen adem die ons harte breekt 

Maar spoort naar zoet herleven;

Naar moed, herstel en wederbloei 

naar nieuwe haarden, krachten 

die ’t welzijn en den hoogren groei 

van ’t Vaderland betrachten.

Een adem komt alover ’t land 

langs groene en malsche weiden 

langs ’t reuzelige duinenzand 

zich melodisch verspreiden.

Zijn lied is zoet, zijn lied is zacht 

zijn zangen leven wekken 

zijn zangen ons den droeven nacht 

der moedloosheid ontrekken.

Een adem zweeft alover ’t land 

en sluipt de harten binnen 

en snoert die in den zoetsten band 

van eeuwig trouwig minnen.

Een adem zweeft, een adem spreekt 

uit puinen en vernieling 

Een adem bidt, een adem smeekt 

Heropbouw en vernieuwing. 
_____________________________________ G. G.

M A A R S C H A L K  F O C H
Maarschalk Foch, opperbevelhebber der Ver

bondene legers en leider van het groot offensief 

van 1918, hetwelk de verplettering van Duitsch

land voor gevolg had, is een diepgeloovig christen 

en een voorbeeldig katholiek. Men weet dat 

maarschalk Foch zijne studies gedaan heeft bij de 

Jesuieten en den grootsten eerbied koestert voor 

zijne vroegere meesters en opvoeders. Zulks 

deed onlangs nog de voorzitter van de Fransche 

Akademie, in eene plechtige zitting uitschijnen. 

De voorzitter der Akademie bracht tevens hulde 

aan maarschalk Foch, dien hij, onder algemeene 

toejuiching, noemde: de grootste, de verstan

digste en vernuftigste veldheer van Frankrijk, 

die het Vaderland en de Bondgenooten tot de 

overwinning heeft geleid, de redder der bescha

ving en de bestraffer van het onrecht en het 

brutaal geweld.

Maarschalk Foch steekt zijne katholieke over

tuiging noch onder stoelen noch onder banken, 

maar laat geene gelegenheid voorbijgaan om 

Frankrijk het prachtig voorbeeld van zijn een

voudig en diep christelijk geloof te geven.

De ouders van maarschalk Foch woonden te 

Tarbes, waar zijn vader algemeen-sekretaris der 

prefectuur was. Het was alsdan in de jaren 

1858, toen Bernadette te Lourdes de verschij

ningen van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

kreeg. Bernadette was eene huisvriendin der 

familie Foch en al de leden der familie beminden 

het meisje om ter meest. De moeder van maar

schalk Foch was in Maart 1858 aanwezig bij de 

verschijning van O. L. Vrouw aan Bernadette.

In Frankrijk heeft men lang aan de verschij

ning van Lourdes getwijfeld. De familie Foch 

ieverde uit al hare krachten, om het geloof in 

deze verschijningen in Frankrijk te doen door

dringen. Moeder Foch plantte haren zoon een 

diepe godsvrucht in tot de H. Maagd en de 

groote maarschalk heeft zich nooit gesehaamd 

steeds openlijk deze godsvrucht te belijden.

Er is een tijd geweest in Frankrijk dat ver
waande en godsdiensthatende politiekers alle 

wetenschappelijke, militaire en andere hoedanig

heden betwistten aan katholieke Franschen. Die 

tijd is voorbij, en nu zien wij de antiklerikalen 

in bewondering staan voor het groot militair 

genie, maarschalk Foch.

De engelsche maarschalk French schrijft het 

volgende over Foch : “ Ik beschouw maarschalk 

Foch als een der beste krijgslieden, als de 

bekwaamste der legeroversten. Uit heel zijn 

wezen straalt wilskracht, vastberadenheid en 

onverschrokkenheid, en de oorlog heeft geleerd 

dat Foch met een eersten blik den ingewikkeld- 

sten toestand doorpeilt, en onmiddelijk de pas

sende maatregelen weet te treffen. Door zijne 

krijgskundige bekwaamheid gelijkt hij het meest 

aan zijn grooten meester: Napoleon.

Maarschalk Foch is de rechte man op de 

rechte plaats geweest en was de groote bewerker 

van de overwinning der Bondgenooten. Zijne 

taak was ontzagelijk, zijne verantwoordelijkheid 

was verschrikkelijk, maar Foch was voor zijne 

wereldtaak opgewassen en heeft ze tot een goed 

einde gebracht. »

Verschillige iNieuwsjes

Nog over de decoraties. — Verleden week 
deelden wij een schrijven mede uit De witte 
Kaproen waarin er gezegd wierd dat V E L E  
komiteitsleden beter hadden in ’t gevang ge
zeten dan gedecoreerd te worden.

In dit artikel wierd er in ’t algemeen ge
sproken, en nergens zal men gelezen hebben 
dat er komiteitsleden van eene afzonderlijke stad 
of gemeente beknibbeld werden.

Dus.....  hebben wij daarin de komiteitsleden
van Emelghem niet bedoeld, want wij persoon
lijk hebben niets tegen hunne handelwijze in 
te brengen, en daarbij, wij gelooven hoegenaamd 
niet dat zij van deze soort « V E L E N »  zouden 
moeten deel maken.

***

Binnenroepen der klassen. — Het is nu
vast en zeker dat de klassen van 1914 en 1915 
zullen binnengeroepen worden op 19 Juli aan
staande.

’t Zal eenen dag zijn van veel verdriet 
want alhoewel de ouders weten dat hunne 
zoons naar ’t front niet meer moeten, toch 
hebben zij ze liever t’huis.... En dan al die 
jonge vrouwen en dochters die hunnen liefsten
man of minnaar zullen zien vertrekken.....  ja,
’t zal verdriet zijn, maar voor hoelang ?.....

#
* *

Cachtem Ommegang. — Dit jaar heeft 
deze zoo gunstig gekenden Ommegang eenen 
kolosalen toeloop van volk naar deze gemeente 
teweeg gebracht. Nu, ’t en kan niet anders 
ook, want de vreemdelingen hebben vier jaren 
lang aan « St Jan » geen bezoek kunnen brengen 
en daardoor is de toeloop grooter geweest dan 
naar gewoonte, en de neeringdoeners van 
Cachtem hebben vast en zeker goede zaken 
gemaakt, hetgeen wij hun natuurlijk uit ganscher 
herte jonnen.

* *

Ook al niet wel. — Wanneer wij verleden 
week schreven dat eene goede schoenmaker 
kon 6000 fr. per jaar verdienen, dan wilden 
wij daarmede in geener deelen zeggen dat zulk 
een loon overdreven was, want hoe meer geld 
de menschen winnen hoe beter.

De tijd der hongerloonen heeft lang genoeg 
geduurd en ’t geeft nu ten minste moed om 
te werken.

UIT EMELGHEM

O O R L O G S S C H A D E .

De Burgemeester van Emelghem, maakt de bevolking 
bekend dat het gemeentebestuur in 't bezit komt gesteld 
te worden van een gedeelte der formulieren voor oorlogs
schade.

De ingezetenen worden verwittigd dat zi] die druksels 
kunnen bekomen in het gemeentehuis van DIjnsdag
8 Juni tot 's zaterdags 13 Juli eerstkomende, ’s namiddags 
van 5 tot 7 1/2 ure (den zaterdag van 2 tot 7 1/2 ure 
namiddag.

De formulieren voor de volgende schade zijn ter be
schikking :

SOORT A. — Schade rakende goederen dienende tot 
het handels-, nijverheids- en landbouwbedrijf. (Niet be
grepen diegene opgegeven onder soorten E, F en O.)

Namelijk:
1. Handelshuizen, nijverheids-, handels- en landbouw

inrichtingen, enz., en alle bijkomstige gebouwen;
2. Mijnen, koolmijnen, groeven, enz.;
3. Machines, gereedschap van allen aard (tilbaar of niet), 

vervoermiddelen, wagens, paarden, trekdieren, locomotieven 
en spoorwagens;

4. Werktuigen;
5. Koopwaren, voorraad, grondstoffen, afgewerkte of in 

fabricatie zijnde produkten;
6. Bouwland, in de schuren binnengehaalde of te velde 

staande oogst, vee;
7. Woudondernemingen, enz.

SOORT B. — Schade rakende goederen die niet tot 
het handels-, nijverheid- of landbouwbedrijf dienen.

Namelijk:
1. Woonhuizen en verschillende gebouwen;
2. Tuinen, parken, vijvers;
3. Bouwgronden.

SOORT C. — Schade betreffende roerende goederen, 
die niet tot het handels-, nijverheids- of landbouwbedrijf 
dienen.

Namelijk:
1. Stoffeerend huisraad (meubelen);
2. Huisgerief;
3. Linnen, bedde- en kleergoed;
4. Bibliotheken, kunstvoorwerpen, juweelen ;
5. Rijtuigen, automobiels, paarden die niet tot hei han

dels-, nijverheids- of landbouwbedrijf dienen;
6. Voorraad, eetwaren, brandstoffen ;
7. Wijnen;
8. Huis- en neerhofdieren.

SOORT E. — Schade betreffende handelingen van de 
vijandelijke overheid.

Namelijk:
1. Opvorderingen;
2. Inbeslagnemingen, wegvoeringen, gedwongen verkoop;
3. Oorlogsschattingen in geld o( in natura;
4. Boeten;
5. Huisvesting en voeding van vijandelijke troepen;
6. Dwangbeheer, gedwongen likwidatie.

SOORT H. — Schade onder de andere soorten niet 
vermeld.

Voor eenieders gemak gelieve men zich aan te bieden 
in volgende orde:

Dijnsdag: letters A B C ;  Woensdag: letter D tot en 
met Devroe; Donderdag: overige D alsook van E tot L 
met Loncke; Vrijdag; overige L tot en met U; Zaterdag: 
van V tot Z.

Voor iedere soort schade worden afzonderlijke formu
lieren in dubbel afgeleverd Deze moeten na invulling, 
mits toevoeging der bewijsstukken door de belangheb
benden neergelegd worden in ’t gemeentehuis, tegen ont
vangstbewijs op zelfde dagen en uren ten laatste tegen
31 Juli 1919.

B E R I C H T .
Gezien het Plaatselijk Hulp- en Voedingskomiteit zijne 

werkingen staakt, en ten einde de algeheele vereffening 
te kunnen doen; worden al de personen welke nog fak- 
turen in te dienen, te ontvangen of te betalen hebben, 
vriendelijk verzocht dit voor den 15 Juli aanstaande te 

doen.
Terzelfder tijde brengen wij de bevolking ter kennis 

dat al de komiteitbons welke in omloop zijn moeten 
ingetrokken worden. De uitwisseling der zelfde zal ge
schieden in de bureelen van het PI. kom. iederen DON
DERDAG DER WEEK van 9 tot 11 ure en van 2 tot
4 ure.

Na 31 Juli 1919 worden geene bons ter uitwisseling 
meer aanveerd,

- SPORT -
R O N D E  V A N  F R A N K R IJ K

in 15 ritten 5578 kilom.
1* RIT PARIJS-LE HAVRE 388 km.

Om 3 ure wordt het teeken tot vertrek gegeven aan zes 
en zestig rijders.

ORDE DER AANKOMST

1 ROSSIUS JAN (Belg) in 15 uren 56 min.
2 Pélissier Henri in 15 uren 57 min. 15 sec.
3 Vandaele Jozef in 15 uren 58 min. 10 sec.
4 Cristophe Eugeen in 16 uren 1 min. 41 sec.
5 Scieur Leon in 16 uren 5 min. 22 sec. 6 Steux Alfred.

7 Buysse Lucien. 8 Tiberghien Hector. 9 Masson Emiel. 
10 Lambot Firmln. 11 Masselis Jules. 12 Buysse Marcel.
13 Goethals F. 14 Alavoine Jan. 15 Duboc Pol. 16 René 
Vandenhove. 17 Juseret Charles. 18 Chassot René. 19 Dhers 
Eugeen. 20 Neinpon |ules.

2  ̂RIT LE HAVRE-CHERBOURG 364 km.

Om 2.50 ure wordt het vertrek gegeven aan 40 rijders. 

DE AANKOMST

1 PEL1SSIER HENRI in 15 uren 51 min. 13 sec.
2 Pelissler Frans in 15 uren 51 min. 14 sec.
3 Barthélemy In 15 uren 55 min.
4 Alavoine Jean in 15 uren 55 min.
5 Rosius Jan in 15 uren 35 min. 53 sec.
6 Masson in 16 uren 7 minut. 7 Christophe. 8 Lambot.

9 Goethals. 10 Anseeuw. 11 Coomans. 12 Steux. 13 Defraye.
14 Mottiat. 15 Masselis. 16 Vandaele.

3« RIT CHERBOURG-BREST 405 km.

Om 2,30 ure wordt het vertrek gegeven aan 26 rijders. 

DE AANKOMST

1 PELISSIER FRANS in 16 uren 30 min. 5 sec.
2 Pelissier Henri op 3 lengten.
3 Alavoine Jean in 16 uren 33 min. 24 sec.
4 Goethals in 16 uren 36 min. 14 sec.
5 Masselis Jul. 6 Masson. 7 Cristophe. 8 Steux. 9 Louis 

Mottiat. 10 Barthelemy. 11 Juseret. 12 Heusghem Louis.

-  DUIVEN —
ISEGHEM. — Uitslag der Prijsvlucht uit RUMES van 

zondag 29 juni bij Jos. Verhaeghe met 80 prljsduiven.

1 Duthoit Lendelede 234 Verhelle Iseghem 6
Bombeke „ 51 Tanghe Iseghem 39

n n 25 Degrendele „ 6

Seynaeve „ 23 Kimpe , 69
Bourgeois Iseghem 63 Seynaeve Lendelede 11

Dekelrschieter » 113 Gryinonprez Iseghem 8

Verhelle » 7 Degrendele „ 6

Verhaeghe „ 7 Dekeirschieter „ 2

Verhelle Iseghem 7 Verhelle „ 2

10 Verscheure Emelghem 22 Heldenbergh 2

— RUMES van Maandag 30 Juni bij Frans Spriet, met 
57 prijsduiven.

1 Bombeke Lendelede 229 10 Vermeersch Iseghem 21

Verscheure Emelghem 202 Decoene „ 12
Bombeke Lendelede 63 Seynaeve Lendelede 3
Kimpe Iseghem 93 n n 2

Decoene „ 37 Tanghe Iseghem 2

Verhaeghe » 12 Seynaeve Lendelede 2

Vermeersch „ 12 Degrendele Iseghem
Seynaeve Lendelede 272 Tanghe „
Bombeke 11 Uyttenhove „

CACHTEM. — Zondag 13 Juli Eierkoers per velo langs 
de gravier van Cachtem naar Rousselare 10 frank prijzen. 
Inschrijving le herberg In  Boma bij de Wed. Deschryvere.

Iseghem. — Prijskamp met de T R A B O L  
op Zondag 6 Juli 1919, in de overdekte tra 
bij IVO DEBLAUWE in de Nieuwe Koningen 
Rousselarestraat, 99. — 15 fr. vooruit en het 
inleggeld erbij.

C IN E M A  L U X E
Z A A L  G R E T R Y K R I N G  

Statiestraat 9, ISEGHEM.

G R O O T E  9 E R T D D N I N G E N
op specialen Doek “ UNIC»

ZONDAG 6 en MAANDAG 7 JULI
telkens om 6 1/2 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 l |2  ure
ALGEMEEN PROGRAMMA :

Groote Erfenis - Drama in 4 deelen - 1563 m. 

Amarant - Drama in 3 deelen - 1200 m.

De Duitschers in Noord-Frankrijk 

Oorlogsfilm in 2 deelen - 700 m. 

Engelsche Journal 

Geschiedenis van den Overjas. Komiek

P r ijze n  d e r  P la a t s e n  : 

Dagvertooning : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1 fr. 
Avondvertooning : 0,50 - 1 - 1,50 - 2 fr.
De Kaarten zijn den dag der Vertooning op voorhand 

te verkrijgen bij Robert Huysentruyt, Nieuwstraat 17.



U it  t e r  hand te  verkoopen.
Een W OON HU IS  met zes aren een 

en veertig centiaren medegaande erve 

gelegen te Iseghem langs den steenweg 
naar Lendelede.

Zich te wenden bij den Notaris Vande 

Moortele, Iseghem.

Studie van 
den Notaris VANDE MOORTELE,

te ISEGHEM.

OPENBARE VERKOOPINGEN VAN

B. Goederen gelegen te ISEGHEM.

1. EEN HERBERG « De N ie u w *  St P ib t e r  » met 
magazijn en erve hoek Kortrykstraat en Meenenstraat 
groot 580 m i verpacht aan W* A. Vandewalle tot 1 Mei 
I9ÜÜ mits 800 Irank ’s jaars boven de lasten. Verdeeld in
2 koopen.

Ingesteld met 14.650 fr.

2. Aanpalende woonhuis en w inkel groot 83 m2 ver
pacht aan E. Lemiere mits 14 Ir. per maand.

Ingesteld met 4050 Ir.

3. EEN TWEEWOONST in land, w\jk « De G e it  » 
groot 61 a. 80 c. verpacht aan C. Delaere mits 122 Irank 
rs jaars en aan C. Lemiere mits 110 Irank. ’s jaars tot 30 
September 1919.

Ingesteld met 3000 Ir.

4. WOONHUIS met land, w jjk  « D e G e it  » groot 40 a.
38 c. uerpacht aan W* Vanthuyne mits 19 Ir. te maande.

Ingesteld met 2000 lr.

5. Woonhui* met land w yk  « De Sloor e » groot 36 a. 
90 c. verpacht aan Louis Plets tot 1 November 1919 mits 
160 Ir. ’s jaars.

Ingesteld met 3000 Ir.

Overslag op DONDERDAG 10 JULI.
Telkens om 3 ure namiddag stipt in « D e  N ie u w e  St 

PiïT iR  by M“ W* A. Vandewalle.

1/2 %  Instelpenning te winnen.

C. Goederen te ISEGHEM.

1. EEN GROOT HANDELSHUIS met hol groot 4 a.

30 c. gelegen in de Gentstraat onmiddeiyke ingenot- 

tredding. Ingesteld met 9825 Ir.

2. EEN HANDELSHUIS met hol groot 2 aren 80 cent. 

gelegen in de Gentstraat verpacht aan Pieter Vande 

Moortel mits 30 lr. te maand. Ingesteld met 6200 tr.

Definitive Toeslag DINSDAG 15 JULI 1919.

telkens ter herberg « D e n  G r o o t e n  H e r t  » by de W* 

Aug. Verstraete te iseghem om 4 ure stipt.

1/2 •/, Instelpenniug, te w innen.

Gemeenten 

Ardoye, Meulebeke, Emelghem, Wijk 
Bloemgat (Ardoyeveld)

APDOYE

1. Een hofstede met velde en landen groot 4 h . 6 a. 20 c.

sectie C. nrs. 1243, 1244, 1245, 1247a, 1248, 1249, 1250, 
1851, 1252, 1253 en 1254 Boomprys 500 Irank.

MEULEBEKE
2. Land 31 aren 62 centiaren sectie F. deel nr 74.
3. » 46 aren 5 centiaren sectie F. deel nr 74.
4. » 1 h. 12.aren 33 centiaren sectie F. deel nr 74.
5. » 1 h. 8 aren 30 centiaren sectie F. deel nr 76.
6. » 75 aren 10 centiaren sectie F. deel nr 75.

EMELGHEM

7. Land 38 aren 11 cent. sectie A. nrs 1002a en 1006a.
8. » 55 aren 20 centiaren sectie A. nr 991.
9. » 57 aren sectie A. nr 977.
10. » 72 aren 70 centiaren sectie A. nr 976.
11. » 85 aren 50 centiaren sectie A. nrs 975 en 975bis.

INGELMUNSTER

12. Tweewoonsten land 32 aren 80 centiaren sectie A.
nrs 388a, 388c, en 388d. ^

13. Een hul», tuin en, land 35 aren 73 cent. sectie A. 
nrs 371, 372, 373 en 376 a.

14. Een hu il en land 21 aren 30 centiaren sectie A. 
nrs 374 en 375.

15. Land 38 aren 30 centiaren nr 366.

Koopen 1, 2, 3, 4, 6, 7, en 8 zyn verpacht, aan de 
kinders Verlote mits 1000 lr. ’s jaars boven de lasten 
tot 1 October 1920.

Koopen 5, 9, 10 en 11 zyn verpacht aan Cyr. Vande- 
putte mits mits 406 Ir. boven de lasten tot 1 Oct. 1919.

Koop 12 is verpacht aaii W* Verhaeghe en A. Priem 
mits samen 130 Ir. ’s jaars tot 1 Nov. 1919.

Koop 13 en deel koop 15 aan A. Dalorche mits 117,50 
Irank ’» jaars tot 1 Nov. 1919.

Koop 14 en deel koop 15 aan E. Devaere mits 140 Ir. 
’s jaars tot 1 Nov. 1919.

1/2 °/o Instel penning te winnen.
Overslag : WOENSDAG 9 JULI.

Telkens om 2 ure (3 ure stipt) ter herberg De oude 
S t Pieter, bij Lelevere te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING
VAN EEN

W O O N H U I S
met Bakkersoven en Hof

dienende voor B akkerij en an d er bedrijf 
gelegen in de Ameyestraat te Iseghem.

De Notaris Vande M o o rte le  ver
blijvende te Iseghem, zal de op hierna 
gestelde zitdagen openbaarlijk verkoopen

Een Woonhuis met Hof en Bakkershoven dienende voor 
alle bedrilf gelegen in de Ameyestraat groot 2 aren 49 ca, 
Sektle D n' 889q palende West de Ameystraat, Noord de 
W ' Adolf Dejonghe & Kinders, Zuid Alex. Slntobin en 
Oost Mrae Vandekerckhove & Kinders.

Bewoond door Emiel Decoene mits 15 fr. te maande.

lngenottreding met 15 Juli.

,  Ingesteld met 4600 fr.

1/2 °/o Instelpenning. 
O V E R S L A G  : Dijnsdag 8  Juli.

Te lkens om 3  ure ’s nam iddags ter herberg  
“ De Geijkte P in t  „ bij JO S E P H  V A N K E IR S -  
B ILC K , N ederw eg  bij de Paters.

VENDITJE VAN

VRUCHTEN TE VELDE
te CACHTEM (Kruipend'aerde).

De Notaris Vande Moortele, verbiyvende te Iseghem, 
aal ten verzoeke van M, CONSTANT DEVOLDER, 
landbouwer wonende teCachtem aan Kruipendaerde, 
openbaar te koop aanbieden :

Op Donderdag 17 Ju li 1919, om 1 u re : 71 aren Rogge,
27 aren Tarwe, 20 aren Aardappelen.

Comptant Geld met 10 Oio verhoog.

VENDITIE VAN

Vruchten te Velde Alaam en Meubels
te INGELMUNSTER (bij de Statie)

De Notaris Vande Moortele verblijvende te Iseghem, 
zal ten verzoek van M. Camiel Plancke, landbouwer 
wonende te Ingelmunster langs den Steenweg van 
Ingelmunster naar Kortryk, openbaar te koop aan
bieden op Woensdag 16 Juli 1919 

Om 1 ure: Stoelen, kleine Meubels, alle slach van 
Landbouwalaam : Eegden, Spook, Beer, IJzerrolle,

Driewielkarre, JumeUe, Aalkartee en Kuipen, Kern- 
machien, Airoomer, Melkkuipen, Koeigreelen, W ind 
molen, Zwingelmachien, Lijnwaadkleed 12 op 12.

Om 3 u re : VRUCHTEN : 80 aren Tarwe, 70 aren 
Rogge, 50 aren Vlas, 80 aren Aardappels, 35 aren 
Peerdeboonen, 20 aren Beeten, Hooi en Strooi.

Comptant Geld met 10 °/o verhoog.

VENDITIE VAN

Vruchten te Velde Alaam en Mtëubels
te ISEGHEM, (Boerslinde).

De Notaris Vande Moortele te Iseghem zal opentear 
verkoopen, ten verzoeke van W w e Eduard Dejonghe 
wonende te Iseghem aan Boerslinde op Vrijdag 11 Juli.

Om 2 ure : Huismeubels, Alle slach van Landalaani 
Aardappelploeg, Kortewagen, Bascule met gewichten 
Lylrolle, Boothamer, Koorden en Ketens, Ladder*,
13 ijzeren planken voor steenovens Zeelden, Eegden, 
Spaden, Timmermansalaam met hout en diltepersen, 
Metsersgeriel en eene schoone Hondenkar met harrias- 
suring.

Om 4 ure : Vruchten te velde: 5 aren Rogge,
16 aren Haver.

Comptant Geld met 10 °/o verhoog.

KANTOOR 
van den Notaris LE OORBESIER, 

te ISEGHEM.

Openbare verkooping

Van EEN GROOT WOONHUIS met stagie, koets
poort, stallingen en koer, zijnde tegenwoordig de 
herberg « Nieuw Amerika » St Hiloniusstraat te lse- 
ghem, west by de groote kerk.

lngenottreding eene maand na den toeslag.

Toeslag op 11 JULI.
Telkens om 2 ure namiddag in de zittingszaal van 

’t Vredegerecht, te Iseghem.

Met tusschenkomst van den Notaris Lowie te Deinze.

OPENBARE VERKOOPING VAN

6  WOONHUIZEN met HOVING
te ISEGHEM - GENTSTRAAT 

Koop I.

Een schoon groot Woonhuis met stagie, nu dienende 
voor W inkel en 4 a. 70 cent. erve, Zuid de Gent
straat, verpacht aan Heer Dejan mits 375 lr. ’s jaars 
boven de lasten, tot 1 Januari 1923,

Koop H.

Een Woonhuis zijnde Herberg « H et  H a a n t je  » en
3 a. 20 cent. erve, Zuid der Gentstraat, verpacht aan 
Ernest Deleu, brouwer te Rousselare, mits 325 Ir. 
’s jaars, lasten vrij, tot l Januari 1921.

Koop III.

Twee aan elkander houdende woonhuizen, m e f 
60 cent. erve, Zuid der Gentstraat. Samen maande- 
lijks verpacht aan 19.50 Ir. lasten vrij.

Koop IV.

Twee aan elkander houdende woonhuizen en 20 a. 
60 cent. erve, Zuid dar Gentstraat. Samen maande
lijks verpacht aan 23 Ir. lasten vrij.

Instel op Woensdag 9 Juli 1919

Toeslag op » 23 » »

Telkens om 2 ure namiddag te Iseghem, ter herberg 
St Hilouius, bij de groote Kerk.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

OPENBARE VERKOOPING VAN

Eene schoone en allerbeste Hofstede

en Bouwgrond
langs de Rousselarestraat.

Samen groot 17 H. 80 a. 20 ca.

te ISEGHEM, Zuid bij de Paterskerk.
verdeeld in 42 koopen

Verpacht tot 25 December 1922 aan VVwe Constant 
Dejonghe-Claerbout, mits 2700 Ir. ’s jaars boven de 
lasten. Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

ZITDACEN :

INSTEL op DINSDAG 22 JULI, ter herberg « De 

O u d e  St P ie t e r  ».

TOESLAG op DINSDAG 5 OOGST, ter herberg 
«  ’t  K o n in c s h o f  » .

Te Iseghem, telkens om 2 ure namiddag.

Met tusschenkomst van Notaris Vuylsteke, te 
Schaarbeek.

PALMER BOONE, slachter Emel
ghem (Plaats) beveelt zich aan voor 
het slachten van alle slach van vee 
ten huize.

Goede M eubelm akers  en halve 
gasten worden gevraagd bij OM ER 
VANDEWALLE, Rousselarestraat, 80, 
Iseghem.

Occassie te  koop : Eene K00KST00F 
menagère met twee ovens en bain marie.

Adres ten bureele van dit blad.

(Jam iel Verhelst-Depuydt
Voerman, L E N D E L E D E ,  (b ij het Zaagske).

aanveerd op aanvraag 
alle vervoervracht naar plaatsen dooi
de klienten zelf aangeduid.

Goedkoop en spoedige bediening.

SCHOONE KEUS VAN

R E G E N M A N T E L S

(im perm eabels)
AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN 

te bekomen bij Janssens Zusters
Statieplaats, ISEGHEM

C. Bourgeois-Wybo
M A R K T S T R A A T ,  29 ,  I S E G H E M

Magazijn van alle slag van

R00KGERIEF
Tabak, Cigaren, Cigaretten, Pijpen, Tabokzakken, 

Cigaar- en Cigaretten Kokers en Dozen.

REUKWAREN en TOILETARTIKELEN
voor alle doeleinden en van alle merken.

SCHRIJFGERIEF  
LEDER ARTIKELEN

Brief- Geld- en Handtaschen

Groote keus van POSTKAARTEN
Prijzen buiten alle konkurrentie. 

Bijzondere voorwaarden aan voortverkoopers.

Corset H-V op maat.
W i l t  gij E lle g e n t z ijn  laa t uw e Corsets 

en  S o u tie n- G o rg en  m ak e n  o p  m aat. 

L a a t  u geen C orse ts  o p d r in g e n  d o o r  

w in ke lie rs , d ie  geso ldeerd  z ijn  v an  v o o r  

den  oo r lo g  en geheel ve rs to rven . 

D o o r  m ijn e  goede p a tro ne n  heb  ik  

steeds den besten u its lag  bij de  zwaar- 

lijv igste  en geb reke lijk s te  d am en  en 

ju fv ro u w e n . 

1 n k o o p  en v e rk o o p  van  Lacures-ba le in , 

re so rt- bu isch en , resistans, enz. 

H IM P E - V R O M A N
Voorloopig: Electriciteitslaan, 3 , Iseghem.

Huis SABitE-FLEURENT
voorloopig nog in het huis

J. R00SE-MAES Rousselarestraat, 29 ,
Groote keus van gemaakte blousen

& Singerie Artikelen.
Laatsts Nieuwigheden - Matige 'prijzen. 

Aanzien vrij.

Handel in Spellewerkkanten
Men vraagt goede Spellewerksters, 

___________  GOED LOON.

A .  D e B i e - B o u r g e o i s

M E ESTE R -K LE ER M A K ER
Kerkplaats, 10 , I S E G H E M

laat aan  z ijne  ta lr ijk e  k lie n te n  w eten  

dat hij w e d e ro m  v o o rz ie n  is van  beste 

E n g e l s c h e  S t o f f e n  zu iv e re  w o l. 

Genadige prijzen buiten alle concurentie.

H U IS

Henri D ’Hooghe-Reissel 
PASTEIBAKKER - SPIJSBEREIDER

M ark ts traa t, 7 , I S E G H E M  

Bereiding op aanvraag van Eetmalen 
binnen en buiten de stad. 

VOLLEDIG TAFELGERIEF.

F A B R I E K  VAN

C i m e n  t b u i z e n
van  alle  groo tte  v o o r  W a te r le id in g . 

B ee rp u tte n  en C in te rn e s . 

' W a te rs te ens  en M uu rdek se ls . 

S te e n p u tb u ize n .

O p  m ijn e n  k oe r  a ltijd  v e rk r ijg b a a r  : 

Artificieele Ciment - Rhijnzand 
Grenaille - Poussier, enz. 

O n d e rn e m in g  van  C im e n tw e rk e n . 

Amand Denys-Hochepied  
Dweerstraat, 15, ISEGHEM

Voor uwe

E L E C T R  I E K E  V E R L I C H T I N G  
en B E W E E G K R A C H T

wendt u tot

Frans HUYGHE & ZONEN
Dweersstraat 19, ISEGHEM.

Ook te verkrijgen 

E L E C T R IE K E  M O T E U R S
in alle grooten.

De Moteurs bij ons gekocht, wordt de plaatsing 

er van GRATIS gedaan.

Men gelast zich ook met het vermaken en her- 
winden van onbruikbare moteurs.

— Verzorgd W erk —

Geene grijze  H aren  m e e r il

H u i s  G u s t a a  f
HAARKAPPER -  HAARBEWERKER

S t a t i e p l a a t s  7 ,  I S E G H E M

Reukartikels - Haarborstels ■ Kammen Stressen enz 

Herstelling en vernieuwing met uitgekamd Haar. 

Verhuring van Pruiken voor Concerten en Feesten. 

Aankoop van allerhande Haar.

— A L L E  S L A C H  VAN B O R S T E L S

in ‘t groot en ’t klein

H. SEYNAEVE-HEKMAN
Meenenstraat I I ,  ISEGHEM.

Vermindering aan Voortverkoopers 
Genadige Prijzen — Ónmogelijke Concurrentie.

Fabriek van

-  ALLE SLACH VAN BORSTELS -

P I E R R E  A N K E Y E
Krekelstraat, 65 , I S E G H E M

Voordeelige prijzen tegen alle concurentie. 

Benoni Delos en Zusters 
Rousselarestraat, 168, ISEGHEM

maken de inwoners bekend dat bij hun te be
komen is eene schoone keus

M a n s - en Vrouwstoffen
Zeer matige prijzen.

H u i s  M a u r its
HAARKAPPER, 33, Nieuwstraat, ISEGHEM. 

H a a r s n i j d e n  S c h e e r e n

50 c. 25 c.

30 c.
voor het zetten 
een scheermes.

60 C.
voor het slijpen 
een scheermes.

SPOEDIGE BEDIENING

Aan de schoenmakers  
en schoenhandelaars

Ik maak bekend dat ik een Magazijn kom 

te openen van alles die hunnen handel betreft 

zooals : zoolleer, flanken, ehevraux, boxcalf.

Alle slach van nagels, houten talons, was, 

vernis, ringen, ringmachien enz. enz.

Door mijne genadige en goede bediening hoop 

ik met uw bezoek vereerd te worden.

Huis B illiet - Delannoy
Groote M a rk t  21, IS E G H E M .

fl ekaniehe Sch rij nwerkerij

J ules  D eja eg h ek e
R ousselarestraat 2 3 4 ,  Iseghem.

Men aanveerd alle Zaag- SchaaJ- 
en Topiewerk. 

Genadige prijzen — Spoedige bediening
Ónmogelijke Concurrentie

Handel in K ru ideniersw aren  
Spec ia lite it  van Kloefen

Fr. Vandommele - Reynaert
W ijngaerdstraat I S E G H E M

Verandering van Woonst naar de 
K ru iss traa t 4 3  tegen 1 Juni 1919.

J ul . Bo u r g e o is  - JV1 aks

Herberg « DE ROODE POORT  » 

K oornm ark t Iseghem
Komt zich te vestigen als VOERMAN 

en HUURHOUDER, neemt alle voer- 

vracht aan.

t Goedkoope en spoedige bediening.

I N D E  PLASTRO N

R a y m o n d  M A E S - G E L D H O F
MARKTSTRAAT 44, IS E G H E M .

Buitengewone schoone keus van 
M a n s - en Vrouwstoffen  

W I T T E  en F A N T A S I E  A R T I K E L 8

aan zeer voordeelige prijzen 
alsook: Hemden, Cols, Plastrons, 

Manchetten, Bretellen, enz.
Verkoop van Margarine in ’t Groot.

HUIS

CallebBPt'Oan Calbergh
Ooststraat, 92 , R O U S S E L A R E

Magazijn van 
Zijden -  Panen -  Crêps  

Pasm enterien  -  Broderien
en allerhande laatste Nieuwigheden

GROOTE KEUS -  GROOT EN KLEIN  

Houthandel Vergracht 
Voorloopig: Rousselarestraat, 150, Iseghem

Invoer van deelen Hout, brut en 
geschaafd.


