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ï <ONS ISEGHEM
- INSCHRIJVINGSPRIJS 

jaar 6.00 fr,

maanden , • * 3.50 fr. ..

niaajiden l .75 fr.

jaar binnen stad 5.50 fr.

Men schrijf t$nvbij de v 

« U K  K- E R - JJ l V F. R : it

s tü a g b -D e b & s s c h e r e
paui-l.segiiem

verschijnende eiken Zaterdag

GELIJKE PLICHTEN! GELIJKE HECHTEN!!

Aankondigingen 0.15 fr. den regel

Rechterlijke aankondig. 0 50 Ir. » »

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

Verkoopingen, wij kfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmas bij 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

Aan het hoofd - van ons laatst verschenen 

nummer drukken wij dat de Iseghemnaren zich 

moesten gereedhouden om in de eerstkomende 

dagen een feest te vieren, dat in pracht, luister 

en geestdrift alles moest te hoven gaan, wat 

wij hier nog ooit gezien hadden.

Maar helaas ! helaas I helaas ! alles is mis

lukt ! Er gaat geen feest plaats hebben.

En de tranen loopen met stroomen mij langs 

de wangen, van droevige en spijtige ontroering 

zijn mijne herteslagen bijna stil gevallen, en de 

verkwikkende slaap waarvan ik iederen nacht 

genieten kon, is mij ontvlogen.

F.n steeds zucht ik : Helaas! alles is mis

lukt !

Gij weet het, geachte lezers, dat over vijf 

maanden de Heer Joseph Seynaeve in den ge

meenteraad verklaarde dat hij onzen zeer acht

baren burgemeester ging aanklagen bij het 

gerechff en dat hij zoude gestraft worden.

De Heer Seynaeve hield woord.

Het gerecht deed hier een streng onderzoek; 

tal van menschen werden onderhoord, en hunne 

verklaringen werden nauwkeurig opgeschreven.

En sedert dan is alles stil gevallen. Van tijd 

tot tijd liep de mare dat men welhaast de 

zaak ging pleiten. Maar alles bleef stil, dood

stil, men roerde niet.

Doch met al dat waren de zaken toch niet 

effen.

En men wilde die vereffenen, en daar moest 

kost wat kost een kotn-af aankomen.

DE Z E E !r t
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gemeester kreeg een geniaal gedacht. En zonder 

aan den burgemeester daar een woord te hebben 

overgesproken, zonder hem daarover te hebben 

ingelicht, ging de sleppedrager de groote koorde 

van het Leopoldsorder vragen, met gouden 

striepen aan den broek van den burgemeester.

Kost hij gelukken ! Kost hij dat bekomen !

Dan ging er niemand meer durven bevestigen 

dat de werklieden door onzen burgemeester 

verplicht werden voor den Duitsch te werken.

Dan ging er niemand meer durven houden 

staan dat de Burgemeester het Duitsch Concert 

had bijgewoond.

Dary^ing er niemand meer gelooven dat op 

zijn bevel onze weezen naar het Duitsch 

muziekfeest waren gegaan.

Dan ging er niemand meer durven verklaren 

welke wandelingen langs den Abeele naar 

Oucke plaats grepen.

De burgemeester ging wit gewasschen zijn, 

blank gelijk de lelie, rein gelijk waschgoed met 

Sunlicht zeep gewasschen.

En kreten van geluk, van vreugde en blijd

schap gingen de gansche stad door wedergalmen, 

s:oeten met onmetelijke geestdrift, gingen onze 

straten doortrekken, en duizenden, honderd 

duizenden keeren ging de kreet wederklinken : 

« Leve de beste Burgemeester van Belgie I » •

En Seynaeve ging met eene neuze staan, 

eene neuze langer of van hier tot aan Ander- 

lecht.
En de sleppedragers — natuurlijk buiten de 

wete en zonder toestemwing van onzen acht

baren burgemeester — stelde zich op gang en 

richtte zich eerst van al tot onze gemeente

raadsleden.
—- « Zoudt gij willen, sprak hij, deze lijste 

teekenen ? Wij vragen aan den Koning 

dat hij de groote koorde van het Leopoldsorder 

aan onzen burgemeester zoude geven, met gouden 

striepen aan zijn buoek, in belooning voor de 

uitstekende weldaden welke de stad aan hem 

verschuldigd is I »

Maar het onthaal was zoo koel, zou koud, 

dat men algauw er genoeg, van had, en een 

einde stelde aan ’t rondgaan om handteekens 

te vragen.
En de groote koorde met de gouden striepen, 

gaan te Brussel blijven, en ons feeste is naar 

de wip.
Helaas I Helaas ! Helaas !

^  F I J N E  H E S P E N  !
G e d r o o g d e  6 ,0 0  f r a n k  d e  k i lo  

G e r o o k t  6 ,5 0  f r .  d e  k i lo
bij L eon VERDUYN, Markt, ISEGHEM 

Vermindering voor Voortverkoopers

Wie herinnerd zich niet den woesten wereld 

oorlog wier einde pas voorbij is, en wier 

nagelaten sporen ons dagelijks nog *in het oog 

springen, ons de vreedheid ervan in het geheugen 

roepend ons toeroepend : « Vergeet niet wie 

oorzaak was vin dit alles, herinner U ; toon 

het uwe kinderen opdat hij door ons en ons 

nageslacht verdoemd worde ! »

Zoo ik mij goed herinner het was in het 

begin der November 1914.

’s Vijands, Woesle benden hadden ons land 

overrompeld. Hardnekkig hadden de onzen, zich 

tegen den vijand in geworpen, doch voet voor 

voet waren zij moeten wijken, voor dezer 
overmnchtige, dicht drommen, en moorddadig 

geschut; evenwel, ieder duim bodems met hun 

bloed verdedigend.

Hopeloos was onze toestand en geene red

ding van wege onze Verbondenen daagde.

Inderhaast hadden de weinige regelmatige 

troepen die ons overbleven, zich saamgetrokken 

en versterkt langs den oever der Yzerrivier. 

Daar stonden zij, uitgeput van het langdurig 

strijden, steeds m.et het wapen in de hand een 
nieuwen aanval van den vijand afwachtende, 

vast besloten, kost wat kost het laatste stukje 

van hun land tot den laatsten man te ver

dedigen.

Welhaast, vielen de woeste scharen- van 

’s vijands leger, angemoedigd door hun steeds 

-ZÊöfüdere», • de o»z«*n aan... dorh een heel 
'klr-Trir rftifr'orr'Te'ff hnnrt^ni moedige jongens, 
liieldèfr~fit*iï SWWk---»»»-..—-—=......   , —..-

Hardnekkig was de strijd... de vijand voerde 

steeds frissche troepen in de uitgemoorde rangen 

en de onzen, minderden maar wierden niet 

aangevuld. En toch, hun koning had gezegd :

« Houd stand » en zij hielden stand.

.... Niettegenstaande hun heldenmoed, moesten 

zij toch, bezwijken, geen einde kwam aan 

’s vijands drommen !...

Opnieuw zouden zij dus moeten wijken, en 

ditmaal zou het de genadeslag zijn. Belgie zou 

niet meer bestaan, en samen met de geheele 

wereld geketend liggen aan ’s vijands voeten.

.... Uitgeput van krachten, gingen zij dus 

moeten bezwijken, en wij waren reddeloos 

verloren !...

Maar is er dan geene uitkomst meer I ?...

Ja !!... Nog een middel!!... De Zee!!... Laatste 

hoop !!...

Pan!!... Pan!!... De machtige sluisdeuren 

vliegen de lucht in, en de Zee werpt hare 

woeste baren de vlakte in, zich tusschen de 

onzen en den vijand plaatsende, als een red- 

denden engel, en met een de grootsche plannen 

van den alleenheerscher vernielend.

Belgie, de Wereld zijn gered, en een straal 

van hoop, van geluk beglanst het gelaat onzer 

soldaten en met éen traan in het oog, ver

welkomen zij danken de wilde wateren der 

zee.

In weinige uren was de gansche vlakte 

overstroomd, en eene kleine tusschenpoos viel 

in, tot eindelijk de verbondene troepen de 

onzen kwamen bijstaan...

Vreemdelingen als gij bij toeval soms aan 

het Vlaamsehe Noordzeestrand de wateren dezer 

beschouwt of er U in verlustigd, gedenk dan, 

gij, on/e Verbondenen, dat zij het zijn, dat het 

diezelfde zee is, die U ter zege leidden ; gij, 

die centraal gebleven zijt, dat zij het zijn die 

U hebben toegelaten centraal te blijven, en den 

vijand onmogelijk gemaakt hebben, zijn over- 

heerschingsplannen door te voeren ;

Gij Belgen, en bijzonderlijk gij Vlamingen 

gedenkt dat zij het is, uwe Zee, die ook haar 

plicht van Belg gekweten heeft ; dat zij het is, 

die velen uwer jongens, wien gij nu nog steeds 

aan ’t harte drukken kunt, van een zekeren 

dood heeft verlost; dat zij het is die samen 

met uwe koene zonen, ons onze vrijheid, en 

ons geluk heeft weergegeven.

En gij duitschers, gedenkt dat zij het is, die 

uw zege deed eindigen en uwe nederlaag 

beginnen, dat zij het is die U in plaats van 

alleenheerscher, een slaaf miek- P a tr ia .

l i  EIZE1X
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Moet gij den Zondag voormiddag op reis gaan 

en hiej .vóór den trein van 10  ure eene reis

kaart temen, dan beklaag ik u.

Dat teb ik ondervonden verleden Zondag.

Daal was volk zonder einde. De kermissen 

in de omliggende gemeenten waren daar de 

schuld van.

Juist! eene halve uur voor dat de trein naar 

Kortrij| zich in gang stelde, kwam ik de statie 

binnenf

Ik ijam natuurlijk plaats op het einde der 

lange reke reizigers en wachtte geduldig mijne 

kaart (te bekomen.

In de statie was er niet een enkele bediende, 

niet een politieagent om daar wat orde te 

doen heerschen, en om eenieder te verplichten 

op zijne beurt het guichet te naderen.

Effen aan wie binnenkwam schoot hem vooruit, 

stampte, duwde, vocht om bij eenen vriend te 

geraken en hem te verzoeken eene kaart voor 

hem te vragen.

De beide guichetten waren open maar de 

twee bedienden, gelast met den verkoop der 

kaarten, waren dit werk niet gewoon, en dat 

duurde een eeuwig leven.

Drie Tchiens waren binnengekomen. Een van 

de drie, gelast met den aankoop der kaarten 

van de twee anderen, is doorgeboord en gelukt 

er iiji hel guichet te naderen. Wat hij vraagt 

verstaat dg... betonde niet. De Tchien blijft en 

als hst,~m 5 minuten geduurd heeft

geraakt . 1 weg. De menschen staan te
-5*5 \»w7p.n tk, • . . ,

roepen «wij-gaan den tn*m—w*>seri \
dai <>r geen -gcuacm' aan is eene kaart te beko

men, willen naar buiten gaan. Geen middel, 

zonder kaart mag niemand buiten.

De trein voor Brugge komt binnengestoomd. 

Men stuikt, men vecht, men werpt geld op het 

guichet. Niets aan te doen. De trein fluit en 

vertrekt. Ten minste 25 menschen, mogen naar 

huis wederkeeren, om op eene andere uur of 

op eenen anderen dag nieuwe pogingen te 

doen.

Nu is er wat min volk.

Maar de trein voor Kortrijk is daar, « Haast

u, tiert men, haast u, wij moeten naar Brussel.»

Doch de guichetten vliegen toe en 50 men

schen zien den trein voor hunne neus wegrijden.

Luid op verwenschen die menschen, en statie, 

en trein, en bedienden, en gaan ten uiterste 

misnoegd naar hunne huizen terug.

Goedkoope W a re n

Verleden Woensdag was ik in Cachtem bij 

welstellende menschen. Men sprak over dit en 

dat, over schoon en slecht weder, en ook van 

duur leven en dure waren.

’t Gaat wel, zegt de dochter van het huis, 

dat ons Komiteit nog wat voor onze parochianen 

zorgt. Ziet, sprak zij, en zij toonde mij eenen 

tabbaard, die kost 4 fr.

— « Hoe, sprak ik, hoogst verwonderd, 

maar 4 fr.? »

— « Juist, zegde zij, 4 fr. en gansch gemaakt! »

Dan haalde zij mij zokken, uit de beste wolle

gebreid, welke zij 1,50 fr. had betaald ; eenen 

grooten bundel sajette, die ook 1,50 fr. kostte; 

onderbroeken aan 3 fr., zelf een paar schoenen 

voor eenen knaap van vijftien jaren, voor 14 fr., 

en nog eenen hoop andere dingen.

Hoe valt alles toe in Cachtem, en krijgen 

wij nooit niet in Iseghem ?

Bericht  aan de OoMogs-lnvalieden

Gemeenteraad

De invalieden die zich naar de D. 1, G. van 

Etterbeek begeven oin er hunne soldij in 

eigen banden te ontvangen moeten drager 

zijn van hunne eenzelvigheidskaart.

Dezen die geene militaire- of invalieden- 

eenzelvigheidskaart hebben, moeten zich voor

zien van de burgers-eenzelvigheidskaart, afge- 

lèverd door de gemeente-besturen.

Indien de invalied geen enkel dezer stukken 

kan toonen, mag, ouder geen enkel voor

wendsel, de uitbetaling gedaan worden.

Woensdag in den namiddag kwam onze 

gemeenteraad bijeen.

De echte zitting begon ten huize van onzen 

achtbaren Heer Burgemeester. Daar werden de 

knikkers de les gespeld en gezeid wat zij zeg

gen mochten, en ook aan geduid, wanneer zij 

zwijgen moesten.

Om 2.20 ure werd de zitting geheven en 

ten 2.30 ure hernomen op het Stadhuis.

Vóór het publiek tot de zaal toegelaten werd, 

sprak de heer Em. Dierickx eene rede uit, de 

heer Burgemeester bedankende voor de uitste

kende diensten door hem gedurende den oorlog 

aan onze stad bewezen. Hij deed klaar en 

helder uitschijnen hoe moedig, hoe heldhaftig 

hij aan ons werkvolk verbood voor den Duitsch 

te werken. Hij betoonde hoe de Burgemeester 

den Duitsch voor den aap hield, wanneer hij 

de Duitsche Concerten bijwoonde. Hij zei ons 
Welken afschuw hij voor Duitschland betoonde, 

wanneer hij de weezen zond om naar hun 

ketelmuziek te luisteren. En ging onze burge

meester met zijne vrouw in gezelschap van 

eenen Duitschen officier wandelen, dan was 

het enkelijk om den Duitsch in slape te wiegen 

en hem te foppen.

Dan sprak hij van de grenzelooze genegen

heid van den Burgemeester voor al zijne 

medeburgers. Gansche dagen stond hij gereed 

om ze allen in te lichten, te aanhooren, raad 

en hulp te verleenen. En om een gedacht te 
geven van zijne alom geprezen weldadigheid, 

om de zegen praal der Belgen te vieren en om 
ónze Yzerjongens te verwelkomen, sloeg hij 

zijn bier maar in eenen keer slechts met 30 fr. 
de ton op.

Hij eindigde met te bevestigen dat het vol

komen waar was hetgeen de Burgemeester van 

zijn eigen zich zelven zeide : “ Er was in 

gansch de Belgieke, niet een betere burgemeester 
dan ekkikke ! „

Binst de lezing van dit stuk, voelden ver- 

schillige gemeenteraadsleden zich zoodanig aan

gedaan, dat zij op het punt stonden kwalijk 

te vallen. De heer Doktor Verhamme, moest 

herhaalde malen zijne zorgen toedienen.

Alsdan werd het publiek — zeer weinig talrijk

— binnen gelaten, en gansch het dagorde werd 

gestemd zonder merkweerdige voorvallen.

DAGORDE:

A. — Openbare zitting.

1 Goedkeeeingen grondafstanden gemeente
kerkhof.

2 Goedkeuring kerkbegrooting 1919.

3 Goedkeuring Schoolrekeningen en School- 
begrootingen.

4 Goedkeuring stadsrekeningen 1916-1917.

5 Stadsbegrooting 1918.

6 Vernieuwing belastingsreglement keurrechten
vleesch. •>

7 Vernieuwjng belastingsreglement op den 
dans.

8 Verleenen eener toelage voor het dekken 
der kosten veroorzaakt door de Nationale 
feesten.

9 Mededeeling plan lijnstelling Brugstraat.

10  Vaststellen toelagen aan Pompierskorps 
en Stadsmuziek.

11 Herstelling der oorlogsschade aan de ste
delijke wegenis aan de Mandelbrug, aan de 
Pastorij, aan de vaartkaai, aan den steenweg 
naar Ardoye.

12 Mededeeling aangaande de uitgaven tijdens 
de Bezetting en de intrekking der ötadsbons.

B. — Geheime zitting. d.

13 Eedaflegging Gemeente-Ontvanger.

14 Bespreking aangaande het leggen van 
Tolrechten en Kaairechten.

15 Bespreking prijzen beweegkracht en licht, 
stadselectriciteit.

16 Herinneringsfeesten oprichten gedenkmaal 
en planten vrijheidsboom, plaats, datum en 
schikkingen.

17 Vaststelling leen opmaken plans bevelen 
der duitsche bezetting.

18 Aankoop gronden Albrechtslaan.

19 Vaststellen jaarwedden gemeentebedienden.

20 Vaststellen jaarwedden tusschentijdige on- 
derwijzei*.

2 1 Benoeming Politiebedienden en Elektrici- 
teitsbediende.



ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
Zondag 9 Mei 1915.

Gedurende den Paasehtijd werd het aan 

de geloovigen toegelaten, den Zondag om 

7 ure, mis te hooren en ter Heilige Tafel te 

naderen, in de kapél van het Hospitaal

Doch na den Paasehtijd werd die mis 

afgeschaft.

Nu komt zij wederom in voege en talrijke 

personen zijn opgekomen De mis wordt 

gecebreerd door den heer Onderpastor Delaere. 

Na het Evangelie beklimt hij den predikstoel, 

en zijn eerste woorden zijn : « W ij zijn ginder 

weggejaagd, maar zij zullen weldra ook 

weggejaagd worden! »

—o—

In het laatste gedeelte der verleden week, 

hoorden wij maar zelden het' gebrom des 

kanons. — « En ’t gevecht is het hevigst, zeg

gen de menschen, wanneer wij niet hooren 

schieten. Dan zijn -er meest dooden en 

gekwetsten! »

De ondervinding heeft ons dat geleerd, en 

thans is het wederom alzoo. Gisteren werden 

menigvuldige gekwetsten hier aangebracht 

Meer dan drie honderd werden in de statig 

verpleegd. Den ganschen avond, den nacht 

door, vlogen de automobiels weg en weder, 

geladen met gewonden èn stervenden.

In het Gildenhof worden die standvastig 

ttinnengedregen. Gaat het zoo voort dat ont

zaggelijk gebouw zal weid ra opgepropt zijn.

Dezen voormiddag, rond 9 1/2 ure. komen 

twee trams aangestoomd, niet min dan 4.r>0 

gekwetsten naar de statie brengende, ’s Xa- 

aniddags ook, komen herhaaldelijk trams hier 
aan, opgetast met gekwetsten.

De automobiels hebben geenen oogenblik 

rust. ’t Is een standvastig onophoudend weg 

en wederrijden, om tallooze gewonden in al 

-de lazaretten van stad af te lossen.

Op zekere uren is hel aan het publiek 

verboden over den koornmarkt te gaan, en 

gansch den namiddag blijft den doortocht der 

teruisstraat opgeschoret.

Het is ons niet mogeljjk het juist getal 

gekwetsten alhier verblijvende op te geven, 

maar men zal niet missen wanneer zij op 

-aïfeüsciüUise honderden worden geschat.
J ,V' a a n d 9 3  I Q  Mei 1915.

'te a , l t o „ 0 f c k'Jl! W'HrllVlU^ i n  WT-rrrtrc- ^ ^ uvt v n «Cl II

brengen. Het personeel van het Rood Kruis 

wist niet waar zijn hoofd stond.

Ook hebben de Roode Kruisers gedurende den 

nacht geen oog mogen slapen.ganschen

Mem beweert dat de kommandantur de 

■Nij verliefd school gaat verlaten cm zich in dén 

Bank “ Rousselare-Thielt » te vestigen.

In de Nijverheidschool zoude men gekwet
sten leggen.

In de 

■strooi 

« Lazarett

kapel van het hospitaal ziet men 

Gaat dat gebouw ook als 
dienen ?

indragen.

Onder het geleide van eenen officier, komt 

een peloton soldaten de boetprocessie tegen, 

-die in de straten van stad haren omgang 

.doet. « Halt! » wederklinkt onmiddelijk het 

ibevel, en de soldaten blijven jn eerbiedige 

houding stilstaan, tot de gansche stoet is 
voorbijgetrokken.

Dinsdag 11 Mei 1915.

De onderstand, doorliet Nationaal Hulp- en 

Voedyigskomiteit, aan de werklouzen geschon

ken, wordt heden op het Stadhuis uitgedeeld. 

Dat geeft gelegenheid tot het verschijnen van 
iiet volgende briefken :

Aan de Iseghemsche Werklieden,

In de laatste dagen van Maart hebben wij 
■aan de werkloozen ‘laten weten dat het Nationaal 
Hulp- en Voedingskomiteit een nieuwen dienst 
zou inrichten, de werklieden en bedienden een 
recht op onderstand gevende die tengevolge van 
tie,n oorlog waren werkloos gesteld.

Den hieuwen dienst komt nu ingericht te 
worden, doch wij moeten het eerlijk bekennen, 
.hij voldoet niet aan onze verwachtingen.

Het reglement door het Nationaal Hulp en 
!Voedingskomiteit opgemaakt gaf ons de vaste 
.hoop dat in de mate van ’t mogelijke het vooruit- 
.zicht der werklieden zou aangemoedigd en het 
,eergevoel der werklieden zou geëerbiedigd worden.

Het gaf aan de Vakvereenigingen en de 
Onderlinge Bijstanden het recht mede te werken 

om door hunne tusschenkomst hunne leden in 
te schrijven en den onderstand te overhandigen.

Zoo waren wij vast besloten voor onze leden 
een dienst in te richten om den onderstand 
waarop zij recht hadden ten huize te bestellen.

Al onze pogingen om dit te moc/en uitvoeren 
zijn vruchteloos gebleven en tot ons groote spijt 
moeten de werklieden en bedienden zich per
soonlijk ten stadhuize aanbieden, alwaar zij 
hun onderstand grootendeels in bons voor waren

(verboden nadruk) — 28e vervolg

zullen ontvangen. Wij bekwamen enkel een bijzon
dere dag voor Vak"ereenigingen en Onderlinge 
Bijstanden.

Wij gevoelen ons daardoor diep getroffen. 
Zoovele deftige gezinnen die tot den laatsten 
gespaarden cent hebben ver leefd, zopvele gezin 

nen, die wonderen hebben verricht om niet te 
moeten gaan..,, vragen, die gezinnen zijn thans 

bedrogen, bedrogen In hunne verwachting. Het 
vooruitzicht, de spaarzaamheid worden niet 
erkend, ’s werkmans eergevoel wordt ond^r iIe 

voeten getreden!

Christene Werklieden, 
uwe inrichtingen worden miskend, zelfs de 
Onderlinge Bijstand!!

Maar ’t is uw RECHT om hulp te gaan, 
’t is uw recht en ’t is inv plicht te zorgen voor 
uw gezin. O ij zijt met honderden beschaamd 
om te moeten vragen, maar dezen keer is 't uw 

recht en ge zult uw recht vragen en de schaamte 
sparen voor anderen, Gij niet moet beschaamd 
zijn, deze moeten beschaamd zijn die u alzoo 
behandelen. Wij zullen keersen branden loten 
van tijd voor dat onbekend Provinciaal Komiteit! 

Het Verbond der Christene Vakvereenigingen.
N |). Ingevolge de besluiten van liet 

Plaatselijk Komiteit, zoo wordt er toekomende 

Dinsdag eene eerste ultdeejjng gedaan aan de 

ingeschreven gezinnen waarvan he| hoofd 

gansch werkloos is. Wie twijfelt of hij onder

stand zal ontvangen kan hem inlichten, voor 
onze ingeschrevenen, in het Sekretariaat, W ijn

gaardstraat, Maandag middag van I tot 3 ure. 
Iseghem, X Mei 1915.

—o—

Men brengt, wei is waar, zooveel gekwet

sten niet meer als Zondag, maar toch komen 

zij gedurig toe. De trams zijn nog immer 

zwaar geladen, en de automobiels hebben 

nog immer overvloed van werk.

Dezen voormiddag is ipep 'Ie maat gaan 

nemen van de ingangpoopf ,<|.ep Sj Hilonjps 

kerk, alsook van het portaal ifjtg^v,en.de 

rechtover de woning van den lieer Onderpastor 

Planckaert. Men is van gedacht de St Hilonius 

kerk als Lazarett te gebruiken.

—o—

De werkloozen die z. :h op het stadhuis 

aanbieden, krijgen daaj* iL^. _  .'Ie soorten

m .

ziet er hoegenaamd niet w< j  Ooit

werpt zij te midden der straat, de boonen 
weg, welke zij bekomen had.

—o—

De uitdeeling der waren door het Nationaal 

Hulpkomiteit hier toegezonden, is volop jn 

gang. De heer burgemeester komt een 

gemeenteraadslid in de Marktstraat tegen.

«Men is bezig, zegt de-burgemeester, 

met de hulp uil te bestellen aan de werk
loozen ».

\\ aar dat ? vraagt het gemeenteraadslid 

-- « Op het stadhuis • antwoordt de burge
meester.

— « Dat is nu nog wel, spreekt het gemeen

teraadslid, ik weet daar hoegenaamd niets 
van, »

— “ W ilt gij eens medegaan ? » herneemt 

de burgemeester, a jk noodig u uit. »

“ Uwe mededeeling even a|s j^we uit- 

noodiging komen te laat » zegt hef gemeente

raadslid. En de samenspraak is ten einde.
— O—

De begraving beeft plaats van drie soldaten 

in het Gildenhuis overleden. Zij worden in de 

\\ ijngaardstraat, door de poort van het Sekre

tariaat der christene vakvereenigingen. buiten 

gebracht. Het zijn de eerste die in liet gilden
huis stierven.

—O —

ln den vooravond vernemen wij zeer bijzon

der nieuws. Met morgen te beginnen en 

gedurende twaalf naeeri volgende dagen moeten 

inwoners van Iseghem om 6 ure ’s avonds

meer op straat te

a

ten huize zijn om niet 
verschijnen.

En de redenP

lussclien den ijzeren weg en den muur van 

den « Posthoorn „ leidt een nauw gangske 

naar de fabriek van den heer Van Wtberghe 

en naar het Elektriek gesticht. Daar heeft 

men op een poortje, een portret, spottend voor 

de duitschers, in kalk geteekend.
Wie heeft daaraan plichtig gemaakt? 

genoeg zoo dicht bij de 

ver aan groote straffen

zie
Wie was stout 

“ wachten » zich zoo 

bloot te stellen ?

Dat zullen wij waarschijnlijk nimmer weten.

Woensdag 12 Mei 1915.

Te midden van den nacht -  juist kwart 

vooreen ure — werd de gansche stad uit haren 

slaap getrokken, door een afgrijselijke slag, 

die deuren en vensters deed schudden en 
daveren

- « Eene bom is gevallen f » Dat zei eenieder,

Haastig sprong men uit bed, men liep naar

de vensters, doch men werd niets meer gewaar. 

Alleenlijk hoorde men rond Yper de kanonnen 

donderen, en het gedruisch der wagens, die 

den weg naar de Bosch molens volgden.

En wanneer de menschen ’s morgends vroeg 

op straat bijeenkwamen, wisten zij seffens 

alle soorten te vertellen.

— “ ’t Js de kerke van Ledeghem, die in 

lucht gevlogen is! „ Zei de eene « ’t Is de 

Leiebrqg te K' Tl rijk ! „ zei een andere. En een 

derde drukte niet zekerheid uit dat liet de 

vaartlipDg was te Ingelmunster.

Wat geflifld, en 't ?al ons wel ter ooren 

komen,
~h-

Zeer vroeg reeds jn den morgen, js men 

de kommandantur aan ’t verhuizen, ’t ls n u  

in den bank f> Rousselare-Thielt » dat de 

byreelep geyestjgd zijn. Roven den ingang 

der Nieuw straat hangt epn plankske : Hjer 

Kommandantnr.
Hangt u i t ;

STAD JSEUHEM 

B m l
Gezien de steeds rechtmatige houding der 

bevolking van Iseghem, in deze laatste tijden 
gestoord In gewant, d(>gr het plegen van zekere 
onbetamelijkheden, zooah oijder anderen :

Het stoot en van duitsche militairen dQQf burgers 

pp dn trottoirs; het maken met krijt, op eenen 

muur der stad, van m v  sphimpteekening van 
den duitschen keizer, met vlaamsch onderschrift:

Beveel ik
Dat te rekenen met Woensdag i'J Mei tot 

verdere orders de politie uur voor de burgerlijke 

bevolking zal beginnen om 7 uren 's avonds. 
Duitschen tijd.

Alwie, na 7 uren ’s avonds nog buiten zijne 

woning zal bevonden worden, zal gestraft zijn.
v. HAMEL.

Oberstleutenant & Kommandant.

—O—

’jt Is ?es pre ’s avonds. Alle menschen zijn 

t ’lpps. Nieuwsgierig staan zij aan hunne voor- 

jjeH/’ opi f.,e zjen wat er gebeuren gaat. —- 

r< Vensters toe! » fo,ept een Jdjjehjenaar, en 

kleine en groote menschen s|aan hand aan 

’t werk, en stekende watervensters dicht. De 
klaroen schalt voor het politie uur, en allen, 
schaterlachende, trekken hunne hulzen binnen,
pn hpoi* _h< mti*--——
ponderdag 13 Mei 1915. (O. H. Hemelv.)

IM F fbJ frappl van het hospitaal gansch 
met Sfrooj belegd js, gereed om in nood de 

gekwetste soldaten te on j^pgen , js hef, opmo

gelijk daar nog mj.s te doen voor het publiek.

Daapom heeft men in de groote kerk nieuwe 

veranderingen ingébracht. Me) heden te 

beginnen, voor alle aanstaande zondagen zal 

om 7 ure eene mis gedaan worden. Om wel 

bij tijds te eindigen zal men geen sermoen 

doen, opdat (je nJnitsche mis om 7 1/2 ure 

zoude kunnen aa-nvangen-

Drie groote voeren strooj worden in de 
kapel van het hospitaal bjnriengedregen. Twee 

voeren bedden komen insgelijks in dezelfde 
plaats toe.

In ’t begin der week hadden drie burgers 

eene herberg van den koornmarkt verlaten,

’s avonds kwart na 9 uren. De duitsche 

wachten hadden het gezien, maar zij maakten 

geene enkeje opmerjfjng.

Den volgenden cjag ipoesf de baas dezer 

herberg de namen opgeven der personen die 

na het politieuur nog bij hem hadden verbleven 

Gjsjepen vernamen deze drie burgers dat 

zij, mits eene betaling van ejk tjen mark, 
k wij te waren.

De gebroeders Verbeke, aan de « Concorde » 

woonachtig, zijn sedert verschillige maanden 

naar Engeland gevlucht. Eenige duitsche auto

mobiels zijn gisteren aan hunne woningen 

stilgevallen hebben een groot deel der meubels 

opgeladen en zijn er mede vertrokken.
- 41---

Treinen met soldaten en krijgsmaterialen, 

zien wij heden Rousselare optrekken. Ter 

zei ver tijde, zien wij treinen met soldaten en 

oorlogsmaterialen van Rousselare af komen.

Vrijdag 14 Mei 1915,

Het vroeg sluiten der huizen heeft nog 

« van alles wat „ medegebracht.

Bij eenen landbouwer dicht bij de stad, 

gingen de duitschers rond 7 ure ’s avonds om 

melk voor de gekwetsten. De boer had deur, 

vensters en poort gesloten. Wanneer de duit

schers eene halve uur lang gebuischt en 

geklopt hadden, gingen zij henen zonder melk.

In eene herberg, waar dagelijks eenige 

duitschers den avond overbrachtten met billard 

spelen, had men om O ure deuren en vensters 

toegedaan, De duitschers kwamen. Men 

weigerde te openen. Doch weldra kwamen 

zij terug door eenen gendarm vergezeld.

(Wordt voortgezet)

Gevaarten en Avontt^en
Achtste Vervolg — Verboden Nad’

Le M i r o i r
Bij het inkomen der stad werden onze 

boeien losgemaakt maar weer met bedreiging 

van doodschieten. Die w> orden lieten mij al 
koud.

We werden naar de gendarmerie geleid. 
Deze was gevestigd in een gesloten burgershuis 

We moesten toch gevaarlijke kerels zijn 

want vour denderde m^aKwierden wjj gansch 
onderzocht, ditmaal tot op ons vel. Niets meer 

te vinden. De rappo,”̂  Warden lerug voor 

den dag gebracht om het geschrift ervan te 
vergeljjken met het onze,

Ieder van ons beiden kreeg eenige woorden 

te schrijven. I)^t w f ons beste deden om geen 

djep letters na te maken behoort niet gezegd 

te worden. Gelukkig was er ook op geen 
enkele der rapporten één letter van m\j te 

vinden,

Een derde gendarm onderzocht nu den 
revolver. Hjj gjng buiten en loste een schot. 

Het wapen is dus geladen ? vroeg mij de wacht

meester. Ik <£on dje daad tater ook te pas 

brengen om te zeggen dat de gendarm eer^t 

de|| pe\'<>| ver ontdekt rd had om te kunnen 

schjeton, dus, dat mjjn revolver verzekerd 

was, eene groote verzachtende omstandigheid 

vo r uijj,

Kenjge onzer rapporten wierden naar het 

bureel van de geheime politie gezonden. 

Niemand was op post in djt bureel en de 

brjefken* keerden terug, onverlet.

De ketens werden rond onze handen geslagen 

en aan elkander gebonden werden wjj naar 
ons eerste gevang gelejd te Eekloo.

Het gevang te Eekloo.

Het is rond 11 ure voormiddag aip Ve aan 

het gevang kwamen. Het gebouw is omringd 
van eene hooge afsluiting in dooreengevlo* hten 

prikkeldraad. Twee posten houden de wacht 
aan den ingang 

Ware het niet van den draad en de posten 

zoo zoude men geen gevang kunnen raden 

in de muren van dit oud gebouw. Voor zo .veel 

ik heb kunnen bemerken van buiten, moet 

dit 'eene bouwvallige kapel zijn van het 

klooster. De oude Kapeldelir was vervangen 

door eene dubbele zwiiie p|}yepho|pen (jpojj.

De twee oude landstormers slaan aan voor 
defi ü'end(C»-Ul terwijl deze aan de bel snokt. 
Ze bezien o'ns bAiriy eell lmar grijnzende 

oogen waarin alle haat en verachting te lezen 
staan.

Binnen hooren we de naderende zware 

stappen van den portieren het geklingel van 
zijri bos sjeptels. ‘

Twee grendels worden ujtgesphoven de 

sleutel knarst jn het sjot.... de poort is open,

« Binnen! n klinkt het en we stappen in. 

Onze boeien worden gelost. Opgelet voor 

die mannen! vermaant de gendarm, en elk 
afzonderlijk jn £éne pe|,

De |0 cellen waren jn rij gebouwd tegen 

den zijmnur der enkele beuk van het gebouw.

Weldra trekt de gendarm terug fe iten  en 
worden we naar liet bureel geleid Dit laatste 
was gehouden in de sacristie,

We kregen bevel onze zakken om te keeren 

en alles op eene tafel uit te leggen. Meteen 

briefken erbij worden onze zaken weggelegd 
in eene der kassen.

’k Word de eerste weggeleid naar cel 5 . 

Daar moet ik zelf mijn naam schrijven op het 

zwart plankje welke aan de deur der cel hangt.

De deur wordt mij achter den rug toege- i 

snokt en ’k zat daar voor de eerste maal 

yah mijn jèyen « ejrigesfiepi 

’t Wap d,e eergte piaal, (naar ’k fiuop uif 

den grond van mjjn hert dat hej ook de 
laatste maal moclite geweest zijn, daarbij 

wensch ik iedereen dat zulk ongeluk hem 
noojt of nooit overkwame,

Wat eigenljjk dan mijne gevoelens waren 

en mijne gedachten kan ik niet beschrijven.

Alles wat ik daar zag en vond was een- 
toonig en teisterend.

Vier grauwe muren die een rechthoekige 

plaats vormden van 2,50 m. lang op 1,50 m. 

breed en 3 m hoog. Enkel een klein mat 

vensterker) van 0,40 111. op 0,50 m liet eenig 

licht en lucht binnen iomen. Dit was ver

zekerd door vier dikke ijzeren staven die 

horizontaal ingemetst waren. Geen duivel kon 
uit dit hol geraken.

In de cel was liet even armtierig en vuil 

gesteld. Slechts eene hellende houten tafel 

met papieren stroozak of volgens duitsch 

gebruik schavelingen zak benevens een klein 

talelken waren de eenige meubelen.

Eensklaps overviel mij eene zware ver

moeiing en ’k zocht niet beters dan een 
weinig te rusten.

In die kille cel was ik genoodzaakt mij te 

dekken, met de dekking die op den stroozak 
toegevouwen lag.

(Wordt voortgezet)



• _ Stad Iseghem

Al^eiVroen Overzicht der SteJelijke 
ONTVANGSTEN en UITGAVEN 

Stadskasbons en Leeninren van 1914 tot 1919

Van in het begin der vijandelijke bezetting is, door 

■ie Gemeenteraad van Iseghem, liesloten geweest — 

boor den duur van den oorlog, de Gemeeute- 

l èlastingen af te schaffen. Daardoor 74)11 de inkomsten 

■ er stail merkelijk verminderd geweest en beperkt 

gebleven : a) tot den opbrengst der Stads-Electriciteit; 

I ) tot de gelden door den Rijksontvanger aan de 

: tadkas uitbttaald ; - c) tot eenige verminderde toe- 

1 gen door den Staat aan de stad verleend.

De gewone Ontvangsten zyn niet toereikende ge

veest om de gewone jaarfl.ksche Uitgav‘ii te dekken.

Kr zijn moeten Buitengewone middels gezocht 

vorden om bet te kort tedekkpn tusschen de gewone 

(■ntvangsten en L'itgaven te betalen, veroorzaakt door 

Je onverzadelijke eischen der Duitsche bezetting en 

1 oor de bijdragen der stad in den Werkloozen 

1 nderstand.

Onder den invloed van bet algemeen gevoelen dat 

iwersdhte in bet begin van den oorlog — dat alles 

weldra zoude gedaan zijn — beeft bet Gemeentebestier 

?ich zelven de eerste dringende middels verschaft door 

I et maken van 596.000 fr. Stadkasbons, uitgegeven 

i 1 ‘t jaar 1915. Zoo doende heelt bet Gemeentebestier 

an de stad eene jaariyksche besparing verschaft 

an *5.000 fr.. 't zy' meer dan IOO.0O0 fr. gespaarde 

intresten.

Nogtans, na eenige maanden oorlog, heeft zich voor 
e stad 1e noodzakelijkheid vertoond over gangbare 

munt te kunnen beschikken. — Daarom heeft bet 

Semeentebestier in 1910 eenen oproep gedaan tot de 

liwoners der stad, om in te schrijven voor eene 

leening van 300.000 fr. aan te gaan met by zon deren.

I)e 300.000 fr. zijn met moeite kunnen samenge- 

liracbt worden en bet Gemeentebestier is genoodzaakt 

geweest, voor de volgende jaren. leeningen aan te 

-aan niet de maatschappij bet “ Gemeentekrediet van 

Helgie „ leeningen welke op heden beloopen tot bet 

ijler van 2.470.000 fr.

Daarenhoven zyn, op het einde 1917, nog voor 
£00.000 fr. Stadbons uitgegeven geworden, in briefjes 

van 100 fr. «lit om te voldoen aan dringende nood

wendigheden.

De gezamentlyke buitengewone middels, gedurende 

11 oortegrpJoor bet Stad bestier aangewend, verdeelen 

zi'h dus als volgt :

Fr. 706.000 Stadskasbons 1915 — 1917 — 1918

300.000 Leening met bijzonderen 1916

570.000 Leening met het Gemeentekrediet 1917
1.000.000 „ „ 1918

900.000 « „ 1919

Sank'ai.476 000 — dr ie millioen vier honderd zes en 

zeventig duizend frank,

Dt;e middels zijn benuttigd geweest: 

j. Oni liet te kort te denken der gewone jaarlyk- 

rtl'té o:r|yangsjefi.

On) (je kosten der bezetting te betalen.

3. Om de bijdragen der skid iu den onderstand te 

lekostigen.

4. Om de iutiesten te betalen der aangegane leeningen. 

Het uitgeven der Stadbons' het aangaan der leeningen

zijn gedaan geweest door beraadslaging van den 

liemeenteraad en onderworpen aan de goedkeuring 

1‘r hoogere Overheid.

Een nader onderzoek der uitgaven g-dufende de

0 irlogsjareji geefj je kefjnep >vejkp de jaariyksche 

v 'jhopdjiig js (.psschen de verschillende Uitgaven. — 

El *00 kan men zien dat, in bet jaar 1915, de Stad
uisschengekumeii voor eene som van 201.924 fr. 90 

iii bet betalen vnn den onderstand. — Dit is te begrijpen,
,i ar ten dien tijde bet Nationaal Hulpkomiteit nog 

uiet volledig was ingericht.

Van eenen anderen kant, kan men zien dat in 

imy de uitgaven voor kosten der bezetting niet groot 

liin geweest, in vergelijking der onkosten der volgende 

Baten. 187.500 fr. in 1915 - 860.000 fr. in 1918.

KindtlyC 7ïuui men zien dat bet sluiten der Stads- 

rikening'ii, m-t een stijgende scbadig slot, den 

(.'ildelijken toestand der- stad zoo ver heelt gebracht 

1.1 jaarlijks nieuwe leeningen moeten aangegaan 

worden om l. * verledene schulden te betelen.

Liezen toestand, noodzake'ijk inaar noodlottig gevolg 

,1 r bezetting, mo*.t veranderen : nieuwe normale geld
middels moeten gtzocht worden, indien de Stad, op 

tdelijk gebied, de.t ondergang niet wil te gemoet

1 au. '

Hier volgen de rekeningen der jarei: 1915 en 191ii. 

alsook de aanduidiuge 1 betreffende den vermoedelijken 

.1 tslag der jaren 1917 en 1918.

Rekening 1915 

iSawone ontvangsten c 

Voor orde

235,859.12

2.662.01

jïzamentiyke onjvangsjen 238.521.T3

buitengewone ontvangsten ;
Stadsbons 506,464 ir.

297,122.48 Verplichts uitgaven 

14,153.39 Vrije uitgaven

3lË275^87

794.Of) Orde

318,069.87 Gezamentlyke uitgaven.
Meer uitgegeven 73,548.74 

Buitengewone uitgaven :

Voor onderstand 261,924.90

Kosten der bezetting 187,566.06

[Verscheiden 14,430.67

, 403,921.63

h  buitengewone zaken meer ontvangen

dan uitgegeven 42,545.37

Scbadig slot 31,006.37

Rekening van 1916 

Gewone ontvangsten 321,946.89

Voor orde 2,274.08

(•ezamentlijke ontvangsten 

luitengewone ontvangsten :

leening met 

331.798.97 

14,173.31

345,912.26 

1,725.71

j zonderen 

Verplichte uitgaven 

Vrije uitgaven

324,22097 

300,000 fr.

Orue

347,637.97 "éezamentlijk uitgegeven.
Meer uitgegeven 23,417.00

Buitengewone uitgaven :

le kort der vorige rekening 31,006.37

kosten der bezetting 328,665.90

Voor onderstand 

Verscheiden
122,493.00

ri.488.74

487,055.Ot

In buitengewone zaken meer uitgegeven 187,665.01

Schadelijk slot 211,072.01

Vermoedelijken toestand voor 1917
Buitengewone ontvangsten 570,000 leening met

Gemeentecrediet.
Meer uitgegeven 175,000.00
Intrest der leening van 300,000 (1916) 9,000.00
Intrest der leening van 570,000 (1917) 28,500.00

Te kort 212,500.00

Buiteugewone uitgaven:
Te kort der vorige rekening 211,072.01
Kósten der bezetting 534,700,00
Voor onderstand 60,000.00
Verscheiden 10,000.00

815,772.01

In buitengewone zaken meer uitgegeven 245,772.01

Schadig slot 458.272.01

Vermoedelijken toestand voor 19X8

Buitengewone ontvangsten :
200,000 fr. Stadsbons

3fH),00ü ir. Gemeentekrediet

700,000 fr. Gemeentekrediet

1,200,000 fr.

Meer uitgegeven 250,000,00
Intrest 300,000 (16) 12,000.00

» 570,000 (17, 28,500.00
y o t ,000,000 |18j 55,000.00

Te Kort 345,508,00

Buitengewone uitgaven

Te kort der vorige rekening 458,272,01

Kosten der bezetting 860,000,00
Voor onderstand ■ 100,000.00

Verscheiden 10,900.00

1,428,272.01

In buitengewone zaken min ontvangen 22S,272.01

Blijft scbadig slot 273,772.01

Daar, iu Oogst 1918, de nakende verlossing van 

Belgie niet met. zekerheid kon voorspeld worden, 

heeft bet Gemeentebestier, om te voorzien in de noodige 

middels voor 'tjaar 1919, aan de Gemeenteraad een 
krediet gevraag! van 100,000 ir. te maande, makende 

eene leening van 1,200,000 fr. aan te gaan met bet 

Gemeentekrediet.

Ten gevolge der gelukkige bevryding van het Land 

en bet ophouden 1 Ier hatelijke bezetting, heeft bet 

Sehepeneollegie op deze leening slechts 900,0u0 fr. 

gevraagd, waarvan op 1 Juli 1919. reeds 600,000 Ir. 

in de Stadkas gekomen waren, en het overige bij 

maandelijksebe deelen van 50.U0U fr. zal ontvangen 

worden..

Deze leening zal verbruikt wordep yoof de uitbe

taling van achterstallige kosten def bezetting; voor 

bet dekken van (iet te kon  van liet jaar 1918; voor 

de bijdragen aap dep onderstand : voor 'ie toelagen 

aan l^et Armbestuur en Godshuizen.

De Gemeenteraad zal moeten voorzien, door liet 

vaststellen van. Gemeentebelastingen, in de noodige 

middels over dewelke het Gemeenteb&tier moet kun

nen beschikken voor zijne gewone verplichte en 

vrijstaande uitgaven.

In het jaar 1913, lieliepen deze verplichte en vrij

staande uitgaven tot. de*som van ongeveer 30U.000 fr, 

welke tot. beloop van ongeveer 125,000 fr. afgedragen 

waren door de alsdan .bestaande gemeentebelastingen: 

opcentiemen, abitppernept en andere.

Sedert 1913, bemerkt men in de verschillende afdee- 

lingen der rekeningen, eene voortdurende vermeer

dering der uitgaven (verplichte en vrijstaande) welke 

voor 1918 reeds op 100.000 fr. mag geschat worden.

300.000 en 100.000 maakt, jeeds 400.000 fr. voor welk 

bedrag eene gelijke som ontvangsten moet voorzien 

worden. Daarenboven moet men de intresten rekenen 

der 3,500,000 fr. oorlogschulden, welke berekend aan 

5 %, eene uitgave vast.st.eld van 175.000 fr.

De gezamentlyke gewone inkomsten der stad zouden 

dus moeten bedragen 400,000 en 175,000 is 575.000 fr.

Het is te hopen dat, door tusschcnkomst van den 

Staat, een der oorlogsch ulden in oorlogsvergoeding 

zullen terugbetaald worden.

Indien de Stad de vergoeding bekomt van :

1.011.000 Kosten der bezetting

544.000 Bijdragen in onderstand

345.000 Uitgaven door den oorlog veroorzaakt.

— -------  Dat ware eene afkorting van

2.500.000 fr. en er zoude enkel nog 1,000,000 fr. blijven 

ten laste van den stad. met eenen jaarlijkschen 

intrest van 50.000 fr.

In dit, geval, zoude men de noodige gewone inkomsten 

moaren vaststellen op de som van 125,000 fr., en dat 

er voor 1916 en volgende jaren - als jen beste 

geregeld wordj — eepe vermeerdering van lêjo.poo'lr. 

in gewone uijgaven voorzien wordt, 900 puilen ook 

de (3emeentebeiasj,ingen van la0,0QQ fr, moeten ver

meerderd worden en gebracht op de sonrvan 275,000 f r .»

De Gemeentelasten zullen dus moeten meer dan 

verdobbelen.

Namens het Schepencollegie :

De Burgemeester,

EUG. CARPENTIER.

Gemeente EMELGHEM

Kermisfeesten van 191?)
Ter gelegenheid der kermis zal op 

Zondag 5 October om 4 ure namiddag
eeu

P R A C H T IG  CONCERT
gegeven worden op de Dorpplaats 

door de Muziekmaatschappij der Gemeente. 
Zondag 5 October om 3 u. namiddag 

G R O O T E  V E L O K O E R S E N  30  Km.

120 fr. Prijzen.
1. Koers voor alle beginnelingen. Prijzen : 25, 18, 13,

9, 5 fr. .met premien.

2. Aaninoedigiugskoers. Prijzen : 15, 12, 8. 5, en 3 fr.

Maandag G October om 3 1 /2  ure 
Koers voor alle beginnelingen 60 fr. prijzen 30 kilom. 

20, 15, lo, 8, 4 en 3 fr.

Ieder velorijder blijft verantwoordelijk, voor de 
ongevallen die hij veroorzaakt.

Dinsdag 4 November

V ad er tan dsch e F E  ES TEN
tot herdenking der verlossing onzer Gemeente.

EMELGHEM -Ter gelegenheid der Kersmis allerhande 
feesten en vermakelijkheden opgericht door den Velo-Club 
van “ Help u Zelf 

Maandag 6 October na den dienst MASTKL1MMING, 
ZAKLOOPING en R1NGSTEK1NG per velo.

’s Namiddags om 5 ure PRACHTIGE VELOKOKRS de 
leden aangeboden. Er zullen schoone prijzen te winnen zijn.

G e m e e n t e  EMELGHEM 

Op ZONDAG 12 en MAANDAG 13 October

Luisterrijk Tooneelfeest
gegeven door de Tooneelafdeeling van den 

KRISTEN-WERKLIEDENBOND

PROGRAMMA :

Pierre de Mormant, of Een Edel Slacht

offer. — Boeiend drama in 5 bedrijven.

De Onzichtbare Roovers. Kluchtspel in één 
bedrijf.

VOLLEDIG ORKEST 

SALUT DE MATIN Pas-Rédoublé
SOUPIER Valse
SANS FA (/ON Schottisch
MADELEINE Polka
CHRISTIANNA Schottisch
OTLA Valse

Begin : Zondag om 4.30 ure Maandag om 5 ure 
EERTE PLAATS 1,25 FR. - TWEEDE PLAATS 0,75 FR.

Zondag 19 October om 4.30 ure voor de leden 
van den bond. Voor het eerste lid van het 
huisgezin 0,25 fr. Aoor hel tweede 0,50 fr.

Burgerstand van Iseghem.
Geboorten ;

Florent Vansteenkiste zv jan en Maria Sagaert — André 
Dierick zv Jules en Alphonsine Goidt — Maria Wyffels dv 
Michel en julianna Sintobin - Cecile Boone dv Joseph en 
Helena Declerck — Albert Bruggeman zv Hector en Maria 
Van F.lslande.

Overlijdens :

Maria Defauw 51 jaar winkelierster echtg. Cyriel Uytten
hove — Valère Vancornpernolle 1 maand zv Leon.en Elisa 
Bardoel Antoon Casier 8 dagen zv Camille en Maria 
Delaere Henri Dejonckheere 80 jaar wed. Maria Belaen - 
Henri Vanderheyden 5 maanden zv Charles en Adéle Ver- 
mote — Marie D’Heedene 50 jaar dv Jan en Justine Desmedt. 

Huwelijken :

Wullaert Arthur boerewerkman 29 jaar met Noppe Helena 
huiswerkster 23 jaar beide alhier — Lemiere Emile schoenm. 
31 jaar met Canniere Helena huish. 33 jaar beide alhier,

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

ZONDAG 5 en MAANDAG 6 OCTOBER
te lk e n s  o m  7  u re  ’s a v o n d s

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

HET LEVEN IS STRIJDEN - Drama in 3 d. 

EENZAAM IN DE ALPEN - Drama in 4 d. 

DE PARELOESTERS - Komedie in 2  d.

-  KOMIEK 

P rijzen  d e r  P l a a t s e n  : 

Dagvertooning : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1 fr. 

Avondvertooning : 0,50 - 1 - 1,50 - 2 fr.

H e ro p e n in g  van

—  T D R I N K H U I S  —

Koornmarkt N° 22 . ISEGHEM.
op Zondag 5 October 1919

door* W ed. Thibau (Castelein)
v ro e g e r  « In  de  B e u r s  > te  R o e s e la re

Aanbevolen aan de Vrienden Lekkere Dranken

De Notaris Vande Moortele, verblijvende 
te Iseghem, ten overstaan van den heer 
Vrederechter van het kanton Iseghem, 
zal overgaan op Dinsdag 7 October 
tot den O V E R S L A G  der volgende 
goederen, om 3 ure namiddag in de 
gehoorzaal van het Vredegerecht « In 
den Hert » te Iseghem.

Gemeente EMELGHEM, Sectie A
Koop 1. — Hofstede en (and, grootte 1 hectare 22 aren 

57 centiaren, n-378. 1504.1505. 1506a, Iö07a. 1507b,

Ingesteld 11.000 fr. 

Koop 3 — Land, grootte 33 aren 80 centiaren n 399 

• Ingesteld 1,700 fr.

Koop 3 Land, grootte 83 aren 80 centiaren n 1176

Ingesteld 5,000 fr. 

Koop 4 — Land en meersch, grootte 70 aren 40 centi

aren, n 401, 402 Ingesteld 3,800 fr.

Koop 5 Laud, grootte 21 aren lo centiaren n 1197

Ingesteld 1,000 fr. 

Koop 6 — Land, grootte 61 aren 20 centiaren n 1178

Ingesteld 5,000 fr. 

Koop 7 — Land. grootte 51 aren 20 centiaren n 1502

Ingesteld 4,400 fr. 

Koop 8 - Meersch, grootte 33 aren 10 centiaren n 

359, 360, 361 Ingesteld 1,000 fr.

Koop 9 — Land, grootte 52 aren 35 eentiaren n ex 318

Ingesteld 2,100 fr. 

Koop 10 — Land. grootte 52 aren 35 centiaren n ex 348

Ingesteld 2,200 fr. 

De koopen 1 tot en met 10 zijn vrij \an pacht. '

Koop 11 — Hofstedeken weide en land, grootte 1 hect

are 4 aren 39 centiaren n 1530b, 1528, 1524. Gebruikt 

door Romain Grymanprez aan 250 fr. 's jaars tot 1 Oct. 

1920. Ingesteld 6,000 fr.

Koop 12 — Woonhuis en land, grootte 146d ex 145e 

Gebruikt door Deschryver aan 13o fr.-’s jaars tot 1 Mei 

1920 ' Ingesteld 4,000 fr.

Koop 13 Woonhuis en land, grootte 4 aren 50 

centiaren n 146c ex 145e Ingesteld 1,000 fr.

Koop 14 — Bouwgrond, grootte 4 aren 20 centiaren 

n ex 1451 Ingesteld 1,000 fr.

Koop 15 — Bouwgrond, 3 aren 50 centiaren n ex 1451

Ingesteld 500 fr. 

Koopen 13, 14 en 15 gebruikt door Ramon aan 

10 fr. per maand

Gemeente QOST-NIEUWKERKE
Koop 16 — Land, grootte 79 aren 80 centiaren, sectie C 

n 226 Gebruikt aan 175 f r . ’s jaars op valdag25Dec.

Openbare Verkooping van

in t 11: i r o o i  / / 1 / /# :>
recht over de kerk van het H. Hert t.e Iseghem

De notarissen Vandcmoortele te Ise- 
ghem, Devos te Rumbeke cn Vermeersch 
te Ertvelde zullen openbaarlijk te koop 
bieden de volgende goederen :

Stad Iseghem —  Recht over de Kerk van het 11. Hert 
KOOP 1 — Een woonhuis met aanhoorigheden, koer 

en hof, groot 3 aren, gekend ten kadaster Sektie A deel 
\an nr 935b en 936g, palende N Wel. Ed. Heer Baron 
Gilles de Pélichy, O JVL Driessens, Z. de Rousselaregr. 
aldaar geteekend nr, 84 en W  op gemeene muren 
volgenden koop Ingesteld 8000 frank.

Bewoond door Jufvr. Bourgeois aan 425 f r . ’s jaars 
boven de lasten tot 1 Oogst-1922.

KOOP II Een woonhuis met gerieven, achterge
bouw, koer, en hof, groot 1 are 81 cent. gekend ten . 
kadaster Sektie A nr936e, 9361 en deel van 936g, palende • 
N Wel. Ed. Heer Baron Gilles de Pélichy, O op getnsene 
muren voorgaande koop, Z de Rousselarestraat, aldaar 
geteekend nr 86 en W op gemeene muren volgenden 
koop Ingesteld 7700 frank.

Bewoond door Alberic Vandezande aan 25 frank te 
maand tot 1 December 1919.

KOOP III Een woonhuis, uitmakende des hoek 
der Kruisdreef en der Rousselarestraat aldaar geteekend 
nr 88, met aanhoorigheden, achtergebouw, koer en 
hof, groot, 2 aren 00 cent. gekend ten kadaster S°ktie 
A nr 938c en deel van 937b, palende N Wel, Ed. Heer 
Baron Gillès de Pélichy, O op gemeene muren-voor
gaande» koop, Z de Rousselarestraat en W  de Kruis- 
ilreef Ingesteld 11.200 fr.

Bewoond door Camiel Deprez aan 450 fr. ’s jaars tot 
15 December 1919.

Recht van samenvoeging — 1/2 “/o instelpenning 

Toeslag: MAANDAG 13 OCTOBER 1919 om 3 un. 
in het Gasthof Hotel de la Station bij August Olivier te 
Iseghem.

UURTAFEL der TREINEN.
van 1 October  tot 2 Januari

Kortrijk -Brugge
KORTRIJK 4,27 6,13 9,20 12.53 15.13 17.23
Heiile 4,34 6,20 9,27 13.00 15.20 17.30
Lendelede 4,45 6,30 9,38 13.10 15.30 17.40
Ingelmunster 4,55 6,39 9,47 13.19 15.39 17.49
ISEGHEM 5,04 6,48 9,56 13.28 15.48 17.58
Rumbeke 5.18 6,59 10,10 13.39 15.59 18.09
Rousselare 5,40 7,09 10,20 13.55 16.09 18.19
Beveren 5,47 7,16 10,27 14.02 16.16 18.26
Gits 5,55 7,24 10,35 14.10 15.24 18.34
Lichtervelde 6,03 7,32 10,43 14.21 16.32 18.42
Thourout 6,25 7,44 10,57 14.32 16.44 18 55
Zedelghem 6,40 7,59 11,12 14.47 16.59 19.10
Lophem 6.50 8,07 11,22 14.57 17.09 19.20
BRUGGE 7,05 8,21 11,37 15.12 17.24 19.35

Brugge- Kortrijk
BRUGGE 3.57 5.44 8.25 11.06 12.28 16.00
Lophem 4.13 6.00 8.41 11.21 12 44 16.16
Zedelghem 4.23 6.10 8.51 11.29 12.54 16.26
Thourout 4.42 6.26 9.07 11.46 13.10 16.42
Lichtervelde 4.54 6.38 9.19 11.58 13.22 16.54
Gits 5.01 6.45 9.26 12.05 13.29 17.01
Beveren >■ 5.09 6.53 9.34 12.12 13.37 17.09
Roeselare 5.19 7.03 9.44 12.22 13.55 17.19
Rumbeke 5.27 7.09 9.52 12.28 14.01 17.25
ISKGHËM 5.42 7.21 10.05 12.38 14.13 17.37
Ingelmunsrer 5.52 7.29 10.15 12.46 14.21 17.45
Lendelede 5.59 7.36 10.23 12.53 14.29 17.52
Heule 6.08 7.45 10.34 13.02 14.39 18.01
KORTRIJK 6.14 7.51 10.40 13.08 14.46 18.0.7

Kortrijk- Brussel
Kortrijk 6.02 8.04 1050 12.46 18.35
Anseghem 6.36 13.20 19.13
Audenaerde 6.55 8.42 11 30 13.41 19.41
Sotteghem 7.34 9.12 12 03 14.23 21.05
Denderleeuw 8.23 9.40 1234 15.10 22.03
Brussel 9.03 10.10 13 00 15.40 22.58

Brussel- Kortrijk
Brussel 5.10 7.09 11 29 17.05 18.15
Denderleeuw 6.10 7.35 12.00 17.35 18.43
Sotteghem 7.10 8.08 13.00 18 06 19.12
Audenaerde 8.00 8.40 13.50 18.40 19.40
Anseghem 8.23 14 13,
Kortrijk 8.58 9.10 14.48 19.15 20.13

Kortrijk-Gent
Kortrijk 6.00 10.4'I 14.58
Waereghem 6.31 11.18 15,29
Deynze 7.02 11.49 16.00

Gent 8.02 12.46 16.49

Gent-Kortrijk
Gent 3.58 8.42 12.55
Deynze 4.55 9.41 13.52
Waereghem 5.26 10.12 14.23

Kortrijk 5.56 10.42 14.53

Ingelmnnster-Thielt
Ingelmunster 4.42 6.10 7.40 10.25 15.10 17.55
Meulebeke 4.54 6.22 7.52 10.37 15.22 18.07
Thielt 5.05 6.33 8.03 10.48 15.33 18.18

19.25
19.32
19.42
19.51
19.59 
20.11 
20.22 
20.29 
20.36 
21.03 
21.19 
21.34 
21.44
21.59

18.15 
18.31
18.41 
18.57 
19.09
19.16 
19.24 
19.34
19.41 
19 56 
20.07
20.16 
20.27 
20.33

21.00

21.35 
22 08 
22.39 
23.05

18.40
19.42
21.10
22.00

22.23
22.58

20.57
21.28
21.59
22.55

1828
19.47 
20.18
20.48

20.15
20.27
20.38

Thielt-lngelmunster
Thielt 5.22 7.00 8.18 12.40 15.45 19.20 20.48
Meulebeke 5.34 7.12 8.30 12.52 15.57 19.32 21.00
Ingelmunster 5.45 7.23 8.41 13.03 16.08 19.43 21.11

Ingelmunster-Waereghem
Ingelmunster 8.46 13.23 16.13 21.13
Oostroosbeke 9 00 13.37 16.27 21.27
Wielsbeke 9.09 13.46 16.36 21.36
Vyve St Eloi 9.17 13.54 16.44 21.44
Waereghem 9.23 14.00 16.50 21.50

Waereghem-lngelmunster
Waereghem 4.00 9.33 14.28 17.09
Vive St Eloi 4.07 9.40 14.28 17.07
Wielsbeke 4,15 9.48 14 43 17.15
Oostroosebeke 4.24 9.57 14.52 17.42
Ingelmunster 4 37 10.10 15.05 17.37

Thielt-Gent
Thielt 6.54 8.08 15.41 18.03 19.59
Deynze 7.29 8.30 16.16 18.25 20.24
Gent 8.26 8.58 17.13 19.12 21.14

Gent-Thielt
Gent 3.45 7.30 10.53 19.10 19.00
Deynze 4.42 8.29 11.58 19.34 19 54
Thielt 5.16 8.53 12.32 19.56 20.19

Rousselare-Yper
Rousselare 5.36 7.25 15.05 18.25
Yper 6.34 8.23 15.57 19.23

Yper-Rousselare
Yper 5.50 11.25 16.10 20.57
Rousselare 6 48 12.17 17.08 21.54



V RN DITJE VAX

M E U B  E L  S
te  IS E G H E M

ten  hu ize  van J w .  J o s e p h in e  G oudsm e t,  
Roussela  ra s t  r a a t  4 9 9

De Notaris Vaade Moortele; verblijvende t« I^KGHEM 

zal ten verzoeke van Jw . Josepliina Goudsmet, wonende 

te Iseghem Rousselarestraat 4'.)U. openhaar te koop 

aanbieden :

Op M aandag  6  O c to b e r  1919  
om 2 ure zeer stipt 

Beelden, 3 Bedden. 2 Stoven. 2 Kassen. 2 Zetels,

12 Stoelen. Beddegoed. Groote en kleine Wasclikuip, 

Piano en alle slaclr van Huisgerief.

10 u[u Verhoog. - Koinptante betaling

Kantoor van den Notaris LeCorbesier

te Iseshem

OPENBARE VERKOOPING VAN

H U I Z E N  en L A N D
te ISEGHEM

De Notaris LeCorbisier te Iseghem, daartoe in rechte 
benoemd, zal met de pleegvonneu der wet van 12 ,lani 
1816 en ten overstaan van den Heer Vrederechter 
van ’t kanton Iseghem, openhaar verkoopen.

KOOP EEN 1

Een Woonhuis zijnde Westkant eener tweewoonst 
en land, samen groot 19 a. 40 cent. staande eu gelegen 
te Iseghem, w ijk Trienhoek.

Gebruikt door Rosalie Van Robays tot 1 Oktober 1VOO.

KOOP EEN 2

Ken Woonhuis zijnde de oostkant van ’t voorgaande 
en land. samen groot 21a. 70cent.

Gebruikt door August Depreitore tot 1 Oktober 1920 

'e-mits 100 fr. 's jaars.

KOOP TWEE

Kene partij Zaailand uroot 34 n. 90 cent. gelegen te 

Iseghem bij de Bleekerijstraat.
Gebruikt door Joseph Oewitte tot 1 Oktober 19Ju 

mits 85 fr. ’s jaars.

KOOP DRIE
Een Huis met Land samen groot 10 aren staande en 

gelegen te Iseghem. Bleekerijstraat.
Gebruikt door de Wed. Al. Casier tot 1 M"i 1920 

mits 85 fr. ’s jaars.

KOÖP VIER

Eene Tweewoonst en Land samen groot, 32 a. 80 cent. 
staande en gelegen te Iseghem bij de Molstraat.

Gebruikt door Val. Eraye en Pieter Noppe. ieder 

mits 8,50 fr. per maand.

KOOP V

Eene partij zaailand groot 19 a. 20 cent. gelegen te 

iseghem bij de Molstraat.

KOOP ZES

Eene partj Zaailand groot 35 a. ao rent. gelegen te 
Iseghem bij de Molstraat.

KOOP ZEVEN

Een Huis met stalling en Land samen groot 13 a. 
20 cent. staande en gelegen te Iseghem. Molstraat.

Koopen 5, 0 en 7 zijn gebruikt door Leonard Brulez 

tot 1 Oktober 1920 mits 210 fr. 's jaars.

KOOP ACHT

Een huis en Land samen groot. 7 a. 90 cent, staande 

en gelegen t.e Iseghem. Molstraat.
Gebruikt door Joseph Brulez mits 5 fr. per maand.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.
112 °[o INSTELPENNING 

ZITDAGEN

Instel op Vrijdag 10 Oktober 1919
Toeslag op Vrijdag 24 Oktober 1919 

Telkens om 2 ure namiddag ter zittingzaal van ’t Vrede

gerecht te Iseghem.

OPENBARE t o e w ij z in g  v a n

E E N  H O F S T E D E K E N

H U IZEN , LANDEN EN MEERSCH
te  I N G E L M U N S T E R

De Notarissen Meulders te Ingelmunster en Deneckere 

te Moorslede, zullen op de hierna bepaalde zitting 

openbaarlij k toewij zen.

GEMEENTE 1N G ELMl ’ N STER
1. Een Holstedeke met gerieven en 1 hectare 47 aren 

10 centiaren. Houtprijs 150 frank. Gebruikt zonder 
pachtvoorwaarde door de weduwe Naert,-mits 375 fr. 
’s jaars. boven de lasten en assurantie. Ingesteld 9G0O i'r.

2. Eene partie Land. groot 53 aren. — Gebruikt door 
Hector Van'ieste mits 100 fr. Ingesteld 2000 fr.

3. Eene Tweewoonst, met gerieven met 5 areu59 centi- 
areu. -Gebruikt door Constant Claerhout en August 
Meulebïouck. verdeelt in twee koopen. Gezainentlijk 
jugestelu 3000 ir.

4. Eene partij Land, groot 79 aren 50 centiaren, ver
deelt in twee koopen. Gezamentlijk ingesteld 4300 fr.

5. Eene partij Land. groot 18 aren 40 centiaren, v er
deeld in twee Koopen. Gezamentlijk ingesteld 1000 fr.

0. Eene partij Meersch, groot 77 aren 50 centiaren, 
verdeeld in twee koopen. .- Gebruikt door Hector Van
neste, mits 100 frank ’s jaars boven de lasten. Geza
mentlijk ingesteld 2200 fr.

OVERSLAG:

Op WOENSDAG 8 OCTOBER 19i'.i. 
let herberg «Dé Beer» bij Jos 
te Ingelmunster.

Het  Huis Jules V e r  Eecke, Rue 
de Juliers 12 Rijssel, vraagt goede Bot- 
tienstiksters, standvastig werk.__________ _

PALM ER B 00N E, Slachter te Emelghem, 
beveelt zich aan voor het slachten ten huize.

“ Gevraagd hij AL. ROOSE-VUYLSTtKE  
Goede Meubelmakers, standvastig werk, 
gued loon._____________________________
‘ B E R I C H T

Ik heb de eer het publiek kenbaar 
te maken te maken dat ik als voor 
den oorlog voorzien ben van beste 
Kolen, in mijn magazijn aan de vaart.

G. N A E R T  V A N B E S IE N
Groote  M a r k t  1 9 ,  I S E G H E M

Genadige prijzen - Spoedige bediening.

Te koop gerievig HANDNAAIMA- 
CH1EN, merk « S in ü e r » . Zich te bevragen 
ten bureele van ’t blad.

>m 2 ure namiddag 
Vandekerckhove.

Gevraagd in de W e rk h u iz e n

D lü C O S T K R  - V  A N Ö i- V  E L
Naamlo ze Maatschappij 

te  T H I E L T

Ken bekwamen Meestergast v u u r  den 

ate'iers, op de hougte vuor het maken 

voor het maken van Brouwerij-mate- 

rialen, Transmissiën, Pompen, 1 Naai

werk en ajusteeren.

Een Meestergast vuor Ijzergieterij 

goed zijn ambacht kennende.

Robert Devolder- ferschaere
S c h i ld e r  - G la zen m a ke r

A a n n e m e r  
van alle 

S c h i ld e rw e rk

K le u re n
en

V e rn issen

G L A S

Pelichystraat  N 18, I S E G H E M

HUIS VAN V E R T R O U W E N

Ed. M A E S - N A E H T
Goudsmid en Horlogiemaker

H e rs te l l in g  van Goud en Z i lv e r
in allen aard 

Inkoop van Goud en Z i lv e r
aan de hoogste prijzen 

Spoedige en goede bediening —

Voorloopig Marktstraat 39 , van af 1 No
vember Gentstraat 4, recht op de Marktstr,

Vour uwe Corsets, Soutien-Gorgen, en 
Ceinturen, wendt U tot

-  H I M P E - f  ROMAN -
overgebracht sedert 1 October naar de

— Nederweg 2 4 ,  Iseghem.

0  H  S B H  H S  0 0  B S  S S  B S  S
S  JA N SSE N S  G EZU ST ERS  S
E  Verandering van woonst : B

S  Voorloopig: Rousselarestr. 85 B

SCH OON E KEU S VAN

B  U  F ( . F  \ M A I E L S S

B  in wolle stoffe B

r=| waterdicht (Imperméabilisé) S
r=j voo r  H ee ren , D am en en K in d e rs  M

0  Hoeden g
[ ï ]  in Caoutchouc voor Damen &  Kinders g
|VJ Voorr'eelige prijzen • Getrouwe bediening [T]

B S  B B S  B S  B B  B B  B S  B B  B

Schoenmakers, Voortverkoopers, 
voor uwe toebehoorten zooals : 

nagels, borstels, binnen- en buitzoolgarens,
wendt ii tot

J, D E C D Y P E R E -
N e d e rw e g ,  5 4 1 ,  IS E G H E M  

VERHINDERING VOOR V00RTVERK00PERS 

Ónmogelijke Concurentie

H A N D E L  IN

l l >  TA IS I E  KLOEF En
in hard en zacht hout 

TH. D EN YS-V A N ST EEN K IST E
K e rk p la a ts ,  15 , IS E G H E M

Genadige prijzen - - -  Spoeduje Indiening
Franco te huis besteld 

ON MOG ELI J K E CON C U R E N T I E

BEZOEK AAN DE SLAGVELDEN PER 
AUTOMOBIEL

Op iedere aanvraag bij de Gebroeders 

VUYLSTEKE, Rousselarestraat, Nr 28, 

ISEGHEM

AAN ZEER VÖORDï ELIGE PRIJZEN 
Geene grijze  Haren meer!!

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

Statiep laats 7, ISEG H EM

Reukartikels - Haarborstels - Kamman Stressen enz 

Herstelling en vernieuwing met uitgekamd Haar. 

Verhuring van Pruiken voor Concerten en Feesten, 

Aankoop van allerhande Haar.

FABRIEK van MEUBELS in alle Stylen
S p e c ia l i te i t  van

MATRASSEN in Schaapswoi, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

Spiegels. Stoelen, Wiegen, Zetels enz.

A l.  H O O S  F - V U  Y  l S T E K E
G e n ts t ra a t  2 3 ,  IS E G H E M .

I N G E L M U N S T E R

HUIS

C O S T E U I l  G H E K I E l i E

W e s ts t r a a t  6 6  , 
fs e g h e m s tra a t  1 8 3  \

Levert alle slach van Vensterglazen, Droogsels, 

Kieuren, Vernissen, Mastiek enz. ennz.

Matige prijzen — Spoedige bediening

A L L E  S L A C H  VAN B O R S T E L S  — 
in ’t groot en 't klein

U . S E Y N A E V E - H E R M A N

Meenenstraat I I ,  ISEGHEM.

— Mme AMEYE-HARDY -
H. Hertestraat 6, ISEGHEM

Beveelt z ich  aan  voo r het ACCOR- 
DEEREN van PIANO'S en het geven 

van MUZIEKLESSEN.

Te bekomen DROQGEN GIST « VICTORIA » 
bij CAMIEL ANSEEUW  

Roeselarestraat 1 9 1 Paterskerk ISEGHEM 

Winkeliers ! Vraagt

— Margarine " ERA  .. ■—
z ij  o v e r t r e f t  a lles

altijd versch in den Depot bij 

JU L E S  DALLE-HOLVOET
M e e n e n s t ra a t  16, IS E G H E M .

TE KOOP : Assen, Poulies, Sup
ports, Kussens enz. 

40 Marktstraat. Iseghem.

G R O O T E  K EU S VAN

S P  11E E K i l  A l  '111 E n  En
en toebehoorten

—  J .  C l e m e n t  -  C l e m e n t  —
G e n ts t ra a t  20 , I S E G H E M  Ü&fti

O D IE L  LONCKE-SOENEN
N e d e rw e g  3 7 A I S E G H E M

Maakt het geacht publiek bekend 
dat hij van heden af voorzien is van 
eenen overgrooten keus van Biscuitcn 
en Chocolade De Beuckelaer.

V e r m in d e r in g  van p r i j s  p e r  hoeveelheid 
Ó n m o ge l i jke  c o c u r re n t ie .

H u is  S A 1 815E - F L l iU I ! Iv\T

V e ra n d e r in g  van w oo ns t s e d e r t  1 S e p 
te m b e r  n a a r  de G E N T S T R A A T  35 .

Groole Keus van Gemaakte Blousen
Laatste Nieuwigheden - Matige prijzen. 

Aanzien vrij.

Handel in Speldewerkkanten
Schoone keus van alle slach van Kanten 

zooals voor Linnengoed, Stoors, Gordijnen enz.
«ff ..Viir.ltoAHÉ»».! r ■ ii-TiMMnXI ■! II■ MlllMUilIM

Heeren & Damen - Zorgvuldige Huismoeders

Vooraleer aankoopen van Huismeu- 
belen in alle geteerde houtsoorten en 
alle Stylen (Louis X V  - XV I mo
derne enz.) te doen, herstellingen of 
veranderingen te bevelen, komt zien

bij de

G c b r .  Y a m h : W a l l k

Roeselaarstraat  3 0 ,
Groote keus -Spoedige bestelling-Voordeelige prijzen 

H u is  van V e r t ro u w e n .

G R O O T E  
STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ 

GA LLEN S-NEEFFS, DENDERMONDE

Verft alle slach van Zijden. Wollen. Katoen 

Stoffen in alle kleuren

Trouwe en genadige bediening 

Staalboek op zicht bij den AGENT

LU AKI) VANDAELE
Rousselarestraat 2 4 6 , (bij ’t Kerkhof)

—  I S E G H E M

F A B R I E K  VAN

C i m e n  t b u i z e n
van alle «rootte voor Waterleiding. 

Beerputten en Cinternes. 
Watersteens en Muurdeksels. 

Steenputbuizen.

Op mijnen koer altijd verkrijgbaar : 
Artifideele Ciment - Rhijnzand 

Grenaille - Poussier, enz.

Onderneming van Cimentwerken.

Amand Denys-Hochepied
Dweerstraat. 15. ISEGHEM

W I J N E N
St Estcphe 2.25 fr. - Witte Tours 2.25 - Porto 3.50 fr. 

Ledige flesch of 25 Ci3nt. opleg.
Deze wijnen zijn garantie voor te bewaren. 

Goede Kurken aan 4 en 5 cent. ’t stuk. 
afslag bij groote hoeveelheid.

Leon Verduyn, Markt; ISEGHEM.

T e  Bekom en
Allerbeste Schaap- en PJ^Sjpon-Wollan, 

Crin, Zeegras, Pluimen, 
Windharen Matrassen üvertrókgoad 

kessoi -tkoorden

JE LES ALLEWAEU’i
Meubel- en Matrasmaker 

St Amandstraat, 5, I S E G H E M
(bij St Hiloniuskerk)

Ik gelast mij ook met het herstellen vat 

Ressortbakken en Matrassen.

Verzorgd werk. —- Spoedige bediening

K o l e n  ft Hm w s t o h  e x

JOSEPH SEYNAEM
K o r t r i j k s t r a a t  6 4 ,  I S E G H E M

Bureel alle werkdagen open
lederen Donderdag, Vrijdag, Zaterdag

kan men mij persoonlijk vinden ; de anderi 
dagen dat ik op reis ben is altijd iemand die m 
vervangt.

HUIS

]. RODSE-MilESl
Rousselaerestraat 2 9  

---  I S E G H E M

HORLOGIEËN - JUWEELEN!
Verzorgde Herstelling.

Brillen - Glazen - Neusnijpers]
Matige prijzen.

N, B. — Als voorheen worden alle reparatiënl 

van horlogiën en juweelen, spoedig en inetj 

zorg afgewerkt.

Bijzonder werkhuis voor het hcijfellen vanj 

phonographes.

Huis van vertrouwen

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

St Amandstraat 8. R0USSELAERE
Waarom wordt het huis ü. Hoet-Anne, naj 

36 jaren bestaan, door de H.H. Oogmeesters meer] 

en meer aanbevolen ? 

l u Omdat het gezicht met een nieuw stelsel van gezicht-® 
aancluider goed onderzocht wordt, die ons juist hetl
........... i ..in hal gezicht aanduidt, om mrt den eerste*
bril die men beproeft, zoo klaar te zien als op denl 
ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht| 
bewaard en versterkt wordt 

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

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

Germain H of.t -An n e  begeeft zich op aanvraag persoonlijk P 
teH huize, en heeft hoegenaamd met geene reizigersj 
commercieële betrekkingen.

Men lette goed op ons adres : (ïermaic .HOET-ANNE, fl 
St A m a n d s t r a a t  4, (tegen de Noordstraat) R&USSELAKEj

Geen Grijs Haar n ieer! !

H U IS  T H E O P H  i  ELE\
Haarkapper Haar bewerker 

Groote Markt 3, I S E G H E M .

Kapsalon met antiseptiscptische bediening 

naar de eischen des tijds.

Frictions — Champoing — Friseeren

Abonnement per kaart.

Het is aanbevolen uw uitgevallen haar te bewa
ren, daar er door mij alle soorten van Itaarwerk 
vervaardigd wordt, ik geef de hoogste waarde 
voor uitgevallen haar.

Theophiel Vandewaetere

TE BEKOMEN 
C im ent  en Ceram ique Vloeren  

bezetting met gleiersche tichels 
Spoedige bediening

M E C H E L  R L  1 S E
7,  de Pelichystraat,  I S E G H E M .

Voor uwe

E L E C T R I E K ü  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 „

F r a n s  HUYGHE & ZONEN
Dweersstraat 19, ISEGHEM.

Ook te verkrijgen

E L E C T R I E 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 er^

Te koop : EEN B IE R F O U R G O N  
in goeden staat.

Zich te bevragen ten Bureele van dit Blad.


