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ONS ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS 

1 jaar 6.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.

3 maanden 1.75 fr.

1 jaar binnen stad 5.50 fr.

Men schrijft in bij de 

D r i i k k  f . r - U i t g f . v r r :

R. M estdagh-D  ebo s s c h e r  e
Emelyhem-Dain-Iseghem

en in alle postkantoren.

versehi jneiKle eiken Zalenlag

( l E L I J K Ë  P L I C H T E N !  G E L I J K E  H E C H T E N ! !

Aankomliyinyeu 0.15 ir. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » »

Aanbevelingen 0.25 Ir. » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmas bij 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

Burgers en Landbouwers, 

gij klaagt !

Gij klaagt, Burgers en Landbouwers en niet 

zonder reden.

Gij beleeft moeilijke en lastige tijden. Gij 

weet niet hoe u gedraaid, hoe u gekeerd, gij 

weet niet wat gedaan. Gij staat alleen, onge

steund, ongeholpen, van ieder verlaten, aan 

uw droevig lot overgelaten.

Alles wat door ’s Landsbestuur wordt geregeld 

en. geschikt, is immer ten uwen nadeele.

En ver van u eene reddende hand toe te 

steken, stoot men u dieper en dieper in den 

[Mei waarin gij verzinken moet.

Belastingen op belastingen worden gestemd 

die gij betalen moet, en die de uitoefening 

van uw ambt weldra onmogelijk zullen maken.

Gij roept om hulp, doch niemand luistert 

naar u. De groote kapitalisten hebben geen 
tijd om zich met u te bemoeien, zij zien naar 

u niet om. Op u zei ven moet gij steunen en 

rekenen, op eigen krachten moet gij vooruit 

aan eigen mannen uwe zorgen toevertrouwen.

Gij klaagt dat men niets voor u doet; doch 

staakt uw klagen, duidt mannen aan, aan wien 

gij uwe belangen moogt vertrouwen, noemt 

volksvertegenwoordigers die de uwe zijn, die 

onder u leven en bij u leven, die uwe belan

gen kennen, aan wien gij ten allen tijde uwe 

klachten moogt laten hooren, en die immer 

bereid zijn naar uwe klachten te luisteren.

De welstand van den burger eu den land- 
houwer heeft voor onmiddelijk gevolg den voor

uitgang van den werkman, en daar waar handel 

en nijverheid en landbouw bloeien, zal de 

werkman gelukkige dagen beleven.

De gelegenheid om vooruit te gaan om uwe 

toestand te verbeteren is u, burgers en land

bouwers, thans gegeven. Stemt voor de katho

lieke burgerslijst.

Verzuimt ge dat, doet ge zulks niet, dan 

moogt ge nooit meer klagen. Dan zijt gij schul

dig en plichtig. De gelegenheid tot redding en 

opstanding is u gegeven : burgers en boeren, 

werpt ze niet weg, neemt ze waar. Dan, en 

dan alleen, zult gij triomf mogen vieren, 

wanneer uwe mannen, uwe vertegenwoordigers, 

zegepralend uit de stembus zullen komen.

Bekwame Mannen

Hoeveel bekwame mannen zijn er weljn het 

arrondissement Rousselare-Thielt te vinden ?

Ziedaar eene vraag die bij het eerste opzicht 

zeer moeilijk schijnt om op te lossen.

Slechts twee, en nog zijn zij te vinden in 

’t arrondissement Rousselare, de omschrijving 

van Thielt telt niet eenen.

De persoon of de weinige personen, die de 

kandidaten hebben voorgedregen waarvoor wij 

stemmen .mogen, en ook moeten, hebben er 

maar twee gevonden : « den Heer Mahieu, 

burgemeester en brouwer te Rousselare ; en de 

Heer Polydoor D’Hondt, voorman en jager te 

Iseghem.

Alle de andere inwoners komen wel honderd 

sporten leeger op den ladder der kennissen, 

talenten en bekwaamheid.

—  « Gij schudt het hoofd ? Maar hoe is het 

mogelijk? Hoe zoudt gij u nog willen plichtig 

maken aan eene zonde tegen den heiligen Geest, 

met de welbekende waarheid te bestrijden, en 

het licht en klaarte der zon in vollen dag te 

loochenen ?

De drie andere bekwamen, die door één of 

weinige personen werden aangeduid om ons in 

de Kamers der Volksvertegenwoordigers in eere, 

aanzien en achting te brengen, zijn noch min 

of meer dan vreemdelingen voor ons, gansch 

onbekende.

Twee verblijven in Gent, en één in Leuven. 

En als wij later den eenen of den anderen gaan 

wenschen te vinden om hem te spreken, om 

zijne hulp om zijnen bijstand in te roepen, 

dan gaat het schoone worden.

Te midden in den nacht uit het bed, om 

gekleed en gereed te zijn voor den eersten 

trein, en op den trein naar Leuven.

Ik wil van de kosten der reis niet gewagen.

Te Leuven gekomen is Mijnheer de Volks

vertegenwoordiger afwezig : “ Zoudt ge morgen 

avond om 7 ure niet kunnen komen ? »

En daar staat gij te schilderen !

En hadden wij eenen bekwamen in ons ar

rondissement gevonden, 't was voor ons eene 

winst van tijd en geld. Maar wij moeten niet 

zit en zagen, noch vijlen, noch pruttelen, er 

zijn geene bij ons, wij hebben niets anders 

dan dommekoppen.

Menschen, kweekt toch bekwame.

Ruzie in I Huisgezin !n

’t Was verleden Zondag. En ’k was nog 

maar enkele minuten van de Hoogmis tehuis 

gekomen, en ’k viel bijna in dolorium van ’t 

zuiver verschot.

— Weet ge ’t al ? vroeg mij een vriend.

— W at? vroeg ik maar kort af.

— De katholieke lijste is in ’| water gevallen.

Ik meende van de hand Gods geslegen te

zijn. En al hakkelen en stamelen, zuiveruit

van verschot : Hoe dat ? I loe dat ? vroeg ik 
haastig.

En mijne vriend begon le vertellen.

— De zaken, zei hij, zitten maar schuw. 

Alle soorlen van lijsten worden voorgesteld, en 

gij weet het ook, zei hij, alle hagen schudden 
wind.

Er komt eene ljjst van socialisten voor den 

dag, eene lijst van liberalen, eene lijst van 

katholieke-burgers, eene lijst van soldaten, 
zonder, weet het, wctkc nap; ai.

De lijst der zijde-katholieken heeft de poepers

gekregen. Zij ziet zoo klaar of den dag, dat de

gansche lijst niet zal doorgaan.

En ’t was nu draven en loopen, spartelen 

en springen, slaan en slampen om aan den 

kop der lijst te staan.

— Wij staan de eerste, zeiden de oude
perruiken.

— En wij staan de lafitstc niet, zei Degréve.

En ze wawn geen beetje ’t akkoord. En ze keken 

leelijk, en ze traken muilen, en ze speelden

van beide kanten op hunnen poot en volgens

het laatste nieuws is geheel de lijst in duigen

gevallen.

Wat mijn vriend mij vertelde, was uit hetgeen 

ik later te weet ben gekomen, volkomen waar, 

maar de zaak is bijgelegd.

Degrève heeft de derde plaats bekomen, en 

D’Hondt heeft de vijfde. Deze laatste doet geen 

bemerkingen, hij vindt dat alles wel is.

— - F O O T B A L L M A T C H  - -
KAMPIOENSCHAP IV DIVISIE

I S E G H E M  - C O U R T R A I  S P O R T  

Begin om 2.30 stipt 

Ingang : 0 ,5 0  en 0 ,2 5

HET BESTUUR.

Voor de Trouwlustigen.

Ik las onlangs in een buitenlandsch blad een 

jammerklacht over de duurte in verband niet 

trouwen.

De schrijver uitte zijn deernis met al de 

lieve jonge meisjes, die voortreffelijke huis

moeders zouden kunnen worden, maar die nu 

veroordeeld zijn om oude vrijster te worden 

ten gevolge van de duurte.

Trouwen is duur, beweerde de vrijgezel 

vroeger, als hij een voorwendsel wilde zoeken 

om zijn vrijgezellenbestaan te dekken.

Maar hoe moet het dan tegenwoordig niet 

zijn, nu het trouwen werkelijk met overgroote 
kosten gepaard gaat.

Men moet het toegeven, dat het inderdaad 

eene hartelijke onderneming is.

Men moet al een stevig.cn spaarpot hebben 

om er aan te durven denken een eigen huis
houden te gaan opzetten.

Zelfs de verloving is al eene kostelijke voor

bereiding. De verlovingsring, bloemen, het 

visiterijden, het uitgaan met zijn meisje, eene 

kleine attentie jegens de aanstaande schoon

moeder, dien men toch meest altijd attenties 

bewijst, zoolang ze nog aanstaande is, het 

zijn allemaal dingen die op een ongenadige

manier in uwe beurs scharrelen, en die al 

langzaam inleiden tot de geweldige kosten 

van het huwelijk zelf.

Maar men kan toch niet eeuwig gëengageerd 

blijven en van lieverlede moet men toch over 

trouwen gaan praten. En dan begint eerst 

recht de miserie.

Er zijn vroeger groote veldheeren geweest, 

die een koninkrijk hadden gegeven voor een 

paard. Maar hoe komen de jonge lieden, die 

geern trouwen willen, tegenwoordig niet aan 

een huis, noch aan een bescheiden woning.

Innig gearmd maar toch met de wanhoop 

in het hart loopen ze samen straat in, straat 

uit, op zoek naar een woning. Vroeger hingen 

de Imurbordjes bij dozijnen tegelijk in elke 

straat als vlaggen op een nationalen feestdag. 

Maar welke timmerman slaat tegenwoordig 

nog ooit een huurbordje aan ?

Te koop zijn er huizen in overvloed, maar 

wie kan zich de weelde veroorloven om een 

halve ton uit te leggen voor een woonhuis.

Men moet beginnen met een hooge premie, 

welke vroeger al een behoorlijke huurprijs 

zou vertegenwoordigen, uit te loven voor wie 

hen aan een woning helpt. Heeft men daar

door, een op honderd kansen, eindelijk ergens 

zicht op, dan moet er eerst nog wat gepraat 

worden over het sleutelgeid, en dan krijgt 
men misschien een huis.

Maar de kosten van verwen en behangen 

zijn voor den huurder, de huisbaas doet er 
niets aan.

F.n deuk- Jan gfj nog met een

sfevigen termijn van jaren uw woning kunt 

betrekken, neen, de huisheer zal zich wel 

wachten een kontrakt te teekenen voor een 

getal jaren, want na eenige maanden zelfs 

kan hij het aan een ander verpachten en ge 

begrijpt, dan maakt hij er bijna nog zoo 
veel van.

Volgt het installeeren van het huisgerief en 

de wanhoop der trouwlustigen stijgt honger 

en hooger als zij eens de winkels en maga

zijnen gaan bezoeken, om de prijzen te hooren 

waarmede ze hun inrichtingen te betalen hebben.

Daar is geen spaarpot tegen bestand. Wij 

bouwen nu al huizen, waar de gemeente 

jaarlijks geld op toelegt. De tijd is er misschien 

niet verre meer, dat gemeente ook een toelage 

zal moeten geven op het huwelijksbed en op 

het kookfornuis, wil zij het trouwen nog 
eenigszins mogelijk maken.

Heeft men dan. eindelijk na veel cijferen en 

berekenen, loven en bieden, en met de hulp 

van de wederzijdsche families, het kale nestje 

gereed, dan komt tot beider nieuwe veront

rusting, de wreede belasting die met alle 

draagkracht spot.

F.n niet zonder reden denkt het jonge paar 

terug aan het bruiloftfeest, toen alle gasten 

hun toezongen « Schept vreugde in ’t leven ! »

Ja de poezie van het trouwen raakt er wel 

af. Nog zingt men « O, Jefken is getrouwd, 

’t zit in de miserie, ’t zit in de miserie! En 

nu op onze dagen, wel meer dan ooit begint 

de zorg reeds van in de bruidsdagen.

En niet zonder zorg denken wij aan al 

de gemakzuchten, die meer dan ooit aan het 

oudersche-jonkheidsleven zullen blijven hechten 

en niet minder aan de vele flinke en lieve 

jonge meisjes, waaruit zulke kloeke huisvrouwen 

zouden kunnen groeien, en nu misschien door 

de duurte van het leven gedoemd worden 

oudersche-jonge juffrouwen te worden. Tenzij 

men noodgedwongen, weder den eenvoud van 

het leven van vroeger gaat betrachten.

Maar dien eenvoud zijn wij al lang verleerd 

en het moderne leven met al zijn hooge 

eischen ziet er niet naar uit, dat de eenvoud 

nog ooit eene maatschappelijke deugd zal 

worden.

En toch mogen we niet te pessimist zijn.

De feiten schijnen onze redeneering toch te 

logenstraffen. Want dagelijks brengt de post 

ons weer kaarten en brieven, die ons bewijzen 

dat er toch nog velen zijn die ’t durven 

wagen, spijts duurte en aldoor stijgenden 
levensstandaard.

Dat is de heerlijke levensdurf der jeugd.

Dorselivlegels gereed !
Nu wordt het tijd dat we alle lamzakkigheid 

voorgoed af breken.

De fransche pers van ons landeken gaat voort 

met alle Vlamingen te bezwadderen.

Ze doet het moedwillig en op eene sluwe 

en lage manier.

Voor haar is er maar een soort goede, brave, 

rechtzinnige en echte vaderlandsche-belgische 

Vlamingen. Dat zijn deze die zich met de 

vlaamsche beweging niet bemoeien, dat zijn 

die Vlamingen die zich nog gedwee laten foppen 

en die tevreden zijn met den toestand, zooals 

die was, nog is en nog blijven zal, zoo er geen 

kordate kerels gevonden werden, die kost wat 

kost, het tegenwoordig regiem willen breken.

De « Nation Beige » van 3 October zegt het 

duidelijk wat men met de vlaamschgezinden 

moet doen. Dit blad dat vuur en vlam en venijn 

spuwt op alles wat vlaamschgezind is, beweert 

dat men bij de naaste kiezingen maar twee 

lijsten zou moeten maken : eene lijst waarop 

de vlaamsch-hatende katholieken, liberalen en 

socialisten zouden vereenigd zijn — en eene 

tweede lijst waarop zouden staan : 

al de verraders, de halve verraders de neo- 
verraders of nieuwe verraders, germanisanten, 

neerlandisanten en internationalisten.

De verraders, dat zijn zij die tijdens den 

oorlog met behulp der duitsche bajonetten de 

vlaamsche gedachten hier hebben willen ver

spreiden.

Borms & Cie 1 Hierin geven wij iedereen
gelijk.

Maar als de « Nation Beige » « le Soir » en 

andere vlaamschhatende bladen voor neoakti- 

visten uitschelden, al deze personen die voor 

het belang van hun eigen belang strijden en 

werken, betrouwende op hun recht van belg 

en op de belofte door een koninklijken mond 

geuit bij de troonrede, welnu laat dan die

gazetten hun gal en vuil maar op ons uit

spuwen...

Doch — werklieden, boeren, burgers — ont

houdt het. Zoohaast gij, die nooit iets met 

den duitschers hebt uit te staan gehad, die den 

duitscher haat en verfoeit, zoohaast gij voor

de belangen van uw moedertaal durft opko

men, zijt ge een halve verrader — een neo- 

aktivist.

Gij soldaten die vier jaren lang tegen den 

duitschen bloedhond hebt gekampt in de loop

graven, terwijl de mijnheer van de « Nation 

Beige » veilig‘in le Havre vertoefde, gij moedige 

vlaamsche soldaten zijt ook halve verraders en 

neoakti visten.

Mijnheer van de Nation Beige kom dat hier 

in ’t dorp. eens herhalen. Kom hier in ons VI. 

land de deftige Vlamingen eens uitschelden 

gelijk ge het doet in uw  fam eus blad — dat 

toch  w aarach tig  met de centen van de lezers 

alleen niet kan bestaan.

Wat doet u zoo schuimbekken van woede ?

Is het omdat ge ziet dat de vlaamsche* ge

dachte meer en meer veld wint ?

Is het omdat ge gewaar wordt dat er bij de 

naaste kiezing eene fameuze brok van de 

franskiljonsche bucht in den dieperik zal vallen.

En begint gij daarom meer dan ooit de vl. 

partij en de vl. hoofdmannen te lasteren.

Gij schrijft dat na de kiezing Frans Van 

Cauwelaert zijne stemmen in den Haag zal 

kunnen gaan tellen. Zoudt gij na de kiezing 

uwe lezers niet in Parijs moeten gaan zoeken 

of... in Luxemburg ?

Arme Nation Beige. Ziet ge in uwen blinden 

haat niet dat, als ge modder werpt op Frans 

Van Cauwelaert ge daarmede ook een mons. 

Rutten verdacht maakt ?

Weet ge niet Nation Beige dat de Paus 

sprekende tot Mgr Segers gezegd heeft: dat 

de vlaamsche zaak eene heilige zaak is voor 

het vlaamsche volk ?

Nation Beige verander uw titel : zet Nation 

Walonne — maar eigen u het recht niet toe 

u Nation Beige te heeten, terwijl ge niets anders 

doet dan een gedeelte van de belgische natie, 

te vergruizen.

Recht is recht 1 En ’t is ons recht!
’t Recht der onze vlatnen.

(Zie vervolg 3e bladzijde)



ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
(verboden nadruk) — 31e vervolg

Vrijdag 28  Mei 1915.

Jufvrouw Vandeputte uit de Nieuwstraat 
had uit den mond van den genaamden Deprei

tere vernomen dat hij in het Gildenhuis 

duitschers gezien had die eenen Engelschen 

gekwetste te drinken gaven uit eenen pispot. 

Verontweerdigd over deze handelwijze deed 

Jufvrouw Vandeputte haar beklag aan eenen 

onder-ófficier, die bij haar verblijvende was.

De onderofficier geloofde dat niet en hij ging 

persoonlijk naar het Gildenhuis waar onmid

delijk een onderzoek werd geopend. Dit onder

zoek bewees dat het aangeklaagde feit onwaar 

was.

Depreitere werd geroepen, onderhoord en 

gevankelijk opgesloten.

—o—

Behoeftigen en werkloozen die in het begin 

der week aardappelen bekwamen, laten luide 

klachten hooren.

« ’t Is geen menschen eten meer, zeggen 

zij, ’t is maar beesten eten! En daarvoor 

worden 1 U fr. het 10 0  kilos betaald ! „

W at daarover in stad vertelt wordt is 

ongelooflijk.
—o—

In den voormiddag, valt eene machien 

eenen enkelen wagon voorttrekkende, in onze 

statie stil. Twee krijgsgevangen Belgen worden 

medegevoerd. De eene is een persoon uit 

Kortrijk, zekere kommens, de andere uil 

Emelghem.
—o—

Niet om 2 ure, maar om 4 ure gaat men 

heden tot de begravingen over. Vijf lijken 

worden uit het Gildenhuis weggedregen. Er 

is geen muziek bij.

Zaterdag 29  Mei 1915.

’t Is heden een droevige dag voor onze stad. 

Menige burger voelt diep zijn hert geschokt, 

vaagt menige traan af, bij het vernemen dat 

Em. Depreitere — de werkman waarvan wij 

gisteren spraken — tot 8 maanden gevang is 

veroordeeld. Depreitere is een doorbraaf werk

man, algemeen geacht en bemind, en luidop 

deeld eenieder in zijne droefheid en in de 

smerten zijner geliefde kinders.

In de huizen en in de herbergen, langs 

wegen en straten spreekt eenieder van Deprei

tere. Allen — geenen eenen uitgezonderd 

drukken hun medelijden uit.

Naden noen, verneemt men met blijdschap 

dat er tegen deze veroordeeling « appel » is, 

en dat men zal trachten het gevang in geld

boete te veranderen . Met hoop, maar tevens 

ook met angst, wacht de gansche stad de 

nieuwe uitspraak ai'. Vele menschen komen 

voor de kommandantur wandelen, gaan weg 

en weder, om zoo haast mogelijk het nieuws 

te vernemen.

Helaas! laat in den namiddag wordt bekend 

gemaakt dat de veroordeeling onveranderd 

blijft

- « Jammer, zegt het volk, jammer dat Jules 

Declercq afwezig is! »

—o—

Er wordt ons bericht dat de Heer Gustaaf 

Debusschere, echtgenoot van Eugenie Gallens, 

mitrailleur bij het 9e Linieregiment, geboren 

te Iseghem den 1 Juli 1885, op het eereveld 
gevallen is, in de eerste dagen van den 

oorlog, 5 of 0 Augustus laatstleden, te Barchon 

(Luik).

Een plechtige lijkdienst, zal plaats hebben, 

Maandag aanstaande 31 Mei te 8 uren, (Bel

gische uur) in St Hiloniuskerk.

Zondag 30  Mei 1915,

Dezen morgen, nog vóór 5 ure, wordt Emiel 

Depreitere naar de statie geleid, om den weg 

naar Duitschland in te slaan. Zijne kinderen, 

snikkende en weenende vergezellen hem, en 

’t is al huilen en tieren dat het laatste 

afscheid wordt genomen.

—o—

Op de poort der herberg ■ de Trompette » 

hangt de veroordeeling van Emiel Depreitere 

uitgeplakt in ’t duitsch en in ’t Vlaamsch.

Door vonnis van het Veldgerecht op dezen 

dag bijeengeroepen, werd de Belg Emiel 

Depreitere, 54 jaar oud, werkman te Iseghem, 

Meenenstraat, wegens lasterlijke achterklap, 
veroordeeld tot 8 maanden.

Op ongelooflijke lichtzinnige wijze heeft hij 

beweerd dat eene duitsch Roode Kruis zuster, 

eenen gewonden Engelschman in een Lazarett 

uit eenen pispot te drinken gaf.

. Iseghem, 29-5-15.

—o—

De misnoegdheid in stad over de veroor

deeling van Depreitere is schrikkelijk groot 

en wordt door eenieder de jufvrouwen Van
deputte ten laste gelegd.

Ik ben bij de Jufvrouwen Vandeputte gegaan, 

en die Jufvrouwen worden op eene onrecht- 

veerdige wijze beschuldigd.

Zij waren misnoegd wanneer zij vernamen 

dat gekwetste Engelschen uit eenen pispot

moesten drinken, en zij konden hunne mis

noegdheid noch verduiken noch verbergen. 

En zoodra zij den onderofficier zagen die bij 

hen inwoont, verweten zij hem het snood en 

leelijk gedrag der duitschers. Uit liefde voor 

onze bondgenooten spraken zij, meenende de 

waarheid te zeggen.

Kosten zij voorzien dat de zaak op zulk 

ongelukkige wijze ging afloopen?

Hadden zij iets gedaan om Depreitere te 

benadeel igen.

Hoegenaamd n iet!

Wat zij deden was met het beste inzicht 

gedaan maar viel slecht uit.

— o—

Gisteren was er geen ander woord of Jules 

Naert van het Claerbouts hof was voor 7 jaren 

gevang veroordeeld.

Gelukkiglijk, de zaken zijn heel anders.

Na acht dagen te hebben gevangen gezeten, 

verschijnt Naert op heden voor den rechter 

Hij geraakt er van af met tien mark boete. 

Naert wordt in vrijheid gesteld. De brave man 

springt en danst van blijdschap.

—o—

— « De burgers die bloem begeeren moeten 

zich morgen, maandag, tusschen 9 en 11 ure 

op het stadhuis bevinden. Daar zal gezeid 

worden wat hun te doen staat. » Die bekend

making wordt van op den predikstoel gedaan.

— o—

Over acht dagen had de 7 ure mis in de 

groote kerk eene volle half uur geduurd. Bad 

zulks aanleiding tot bemerkingen gegeven ? 

Heden gaat de priester in den predikstoel 

niet, om wel zeker te zijn bij tijds gedaan 
te hebben.

—o—

O]) den oostkant van stad, eenige meters 

over de lommerijke boomen van ons boom- 

foreest, tusschen de vaart en tien ijzeren weg 

van den eenen kant en de Ingelmunstersche 

kalsijde van den anderen kant, in het be 

bloemde en welriekende groen van dicht 

gebladerte hagen-en bijna gansch verdoken 

en verborgen in de wiegewagende roggevelden, 

verheft zich schilderachtig de wijd befaamde 

herberg “ de Tien Minuten ».

Daar komen sedert weken de begoede jonge

lingen van stad in den namiddag samen, om 
in geestig verdrijf en aangenaam gezelschap 

den tijd dood te doen.

Klappen over den oorlog is daar volstrekt 

verboden; wie daar een woord over rept 

vliegt buiten.

Daar moet men spelen. Men m et er bollen, 

kaarten, ringsteken, springen om ter verst, 

loopen om ter zeerst, kortom men moet zich 

aan gelijk welk spel overgeven.

Maandag 31 Mei 1915.

Om O 1/2 ure ’s morgens vaart, boven Ise- 

ghem en omliggende gemeenten, eene Bel

gische vliegmachien Briefkens worden uitge

worpen waarop in ’t vlaamsch, in ’t fransch, 

en in ’t engelsch te lezen staat:

Italië heeft Duitschland en Oostenrijk den 
oorlog verklaard.

Tot verdediging der beschaving, tot herstel
ling onzer vrijheid, trekken daarenboven een 

millioen krijgers ten strijde tegen de Germaansche 
onmenschen.

Leve Italië! Leve de Bondgenooten! Leve Belgie!
Moed en Geduld!

Het Belgie’s Vliegkorps.
’t Is de eerste Requiem mis die alhier plaats 

heeft tot lavenis der ziel van eenen Iseghem- 

schen gesneuvelden soldaat.

Ook is de St Hiloniuskerk om 8 ure, gansch 
met geloovigen vervuld

Familieleden, vrienden en kennissen waren 

komen knielen en bidden, voor den heldhaf- 

tigen medeburger, die zijn leven had gegeven 

voor de onafhankelijkheid van den geboorte
grond . ,

Aan de offerande, die in twee plaatsen 

wordt gehouden, en die gansch de mis duurde, 

werd het portret van den afgestorvene, Gustaaf 

De Busschere, zoon van Charles en Romanie 

Canniere, uitgedeeld.
—o —

Van 9 tot 11 uur biedt zich menige burger 

op het stadhuis aan om bloem te bekomen. 

Daar verneemt hij inderdaad « wat hem te 

doen staat „. \\ ie één frank bloem begeert 

moet voor twee franks I won en bijkoopen, 
anders krijgt hij niet.

De misnoegdheid en ’t gemor der burgers 
laat zich weldra hooren.

— “ lk vraag bloem voor in de saus en in 

de pap, roept de een, en ’k heb geene boonen 
noodig! »

— « ’t Zijn slechte boonen. roept een andere, 
wij kunnen ze niet eten!»

—M aar’t antwoord klinkt algauw. « Boonen 
en bloem, of niets. Er valt niet te kiezen ! »

Aan eene kennis die daar bij mij staat, 

vraag ik waarom men kost wat kost die 

boonen aan de menschen wil opdringen.

- « Luister, spreekt hij. Over eenige maan

den deed de winkeliersbond eene groote 
hoeveelheid boonen komen om onder zijne 

leden uit te deelen. Die boonen gingen 00 

centiemen per kilo kosten, en eenieder mocht 

eene hoeveelheid op voorhand bestellen, naar

mate hij dacht er noodig te hebben voor zijne 

kalanten te bedienen. Zoo vroeg men .20 kilos, 

30 kilos, 50 kilos en nog meer.

De boonen kwamen toe. Zij waren van 

geringe hoedanigheid, en in plaats van <10 
centiemen, kostten zij..; 80 centiemen.

En alle de winkeliers weigerden eenparig- 

lijk deze waar te aanveerden.

Men had de boonen aan vingers.

En nu tracht men de boonen aan den man 

te brengen zonder verlies t,e ondergaan. Van 

daar de groote liefde v^elke onze burgemeester 

in zijn hert koestert voor de boonen. »
—O—

’s Avonds rond 8 ure levert het westen een 

aangrijpend schouwspel op. Men schiet naar 

eene vliegmachien. Dat hebben wij reeds veel 

malen gezien, maar nooit zoo wel als dezen 

avond. Het vliegmachien. de ontploffende 

schrappnells worden in alle helderheid door 

de bleeke stralen der ondergaande zon besche 

nen, en op sommige oogenblikken, levert dat 

gevecht een tooverachtig uitzicht op.

De vliegmachien, dié lang boven de stad 

blijft hangen is nauwelijks verdwenen of wij 

ontwaren verre in het Noorden, een Zeppelin 

die traagzaam voorwaarts vliegt.

Dinsdag 1 J un i  1915.

Tien maanden! Drie honderd dagen ! Zoolang 

reeds zijn onze soldaten vertrokken. Hoevelen 

binst dien tijd zijn gesneuveld, hoevelen krijgs

gevangenen gemaakt? En hoevelen der nog 

overlevenden zullen wij ooit wederzien, en 
wanneer ?

—o—

Het Roode Kruis verlaat de school aan de 

Paters. De Zusters van het klooster van Maria 

gaan wederom in het bezit hunner lokalen 
treden.

Woensdag 2 J un i  1915.

De herbergiers die logement aan vreemde

lingen geven, worden gewaarschuwd dat zij 

aan niemand meer mogen slaping verschaffen, 
zonder dat deze personen zich voom/gaan- 

delijk in de kommandantur aangeboden.

— O—

In den namiddag heeft men op den Emel- 

ghem-Dam een pijnlijk ongeluk te betreuren. 

Jongens hadden kardoezen weten te bemach

tigen, en spelen er mede. Plotseling heeft 

eene ontploffing plaats en de jongen Vico 

wordt aan den knoesel gekwetst.

Een ontboden geneesheer geeft dadelijk 
zijne zorgen. *

—o—

Na de ondervinding welke hij over eenige 

maanden reeds had opgedaan, verwondert het 

mij grootelijks dat witte Jonckheere opnieuw 

nauwe betrekkingen met de duitschers aan

knoopt, Om levensmiddelen bij te halen had 

Honoré een pasport bekomen voor Brugge, 

langs Rousselare en Thourout. Honoré is in 

den terugkeer reeds Thourout voorbij. “ Dat 

ik, zegt hij, mij langs Lichtervelde riskierde, 

ik weet daar van een groot vet zwijn, en 

mogelijks kan ik nog wel 40 mark verdienen ! »

De bekoring is groot, zoo groot zelfs, dat 

witte Jonckheere er niet aan kan wederstaan 

en bezwijkt.

Maar tusschen Gits en Lichtervelde staat 

Honoré al met eens vóór de gendarmen. En 

’t is aanstonds afgewezen.

— « Terugkeeren naar Brugge en 20 mark 

boete ».
— o—

Vrouw Aleis Vandoorne van aan den Bosch 

rijdt met kar en peerd naar Kortrijk. Zij 

hoeft eene kostelijke lading mede: duizend 

kilos rogge.

Helaas! te Kortrijk wordt vrouw Vandoorne 

aangehouden, alles ontnomen en in den cinema 

van den Grooten Markt voor on bepaalden tijd 

opgesloten.
—o«-

Het verkeer op den ijzeren weg is dezen 

namiddag zeer groot. De eene trein na de 

andere komt van Rousselare, ontelbare wagens 

wegvoerende, geladen met soldaten, peerden, 

kanonnen en allerhande oorlogsmateriaal.

Donderdag 3 Jun i  1915.

De personen, in de nabijheid van den ijzeren

weg wonende, zeggen ons, dat gedurende 

den ganschen nacht, vele treinen met soldaten, 

den weg van Kortrijk zijn ingeslegen.

—O—

Politieagenten gaan van huis tot huis, en 

verzoeken de bewoners hunne belastingen 

te betalen. Zulks geschiedt op den uitdruk- 

kelijken wil van den burgemeester.

(Wordt voortgezet)

Gevaarten en Avonturen
Elfde Vervols — Verboden Nadruk

Le M ir o i r
Daarop snokt hij de deur toe.

• Nadat we ons wederzijds gegroet hadden 

en kennis genomen, bood de celmaat mij een 

stoel aan en ’k ging plaats nemen aan de 

tegenovergestelde kant aan de tafel waaraan 

hij zat.

Richard Coppens, zoo was de naam van mijn 

medegevangene zat daar in zijn hemdsmouwen 

en een paar witte groote kloefen aan de voeten. 

Naar ik mij herinner was hij juist bezig met 

iets op den muur te teekenen toen de waker 

de deur opende.

We vielen aan ’t ges|«vk en natuurlyk 
was het eerste punt over de oorzaak onzer 

gevangneming. Ik hoorde eerst hoe hij in 

’t gevang geraakt was.

Meer dan negen maanden zat hij reeds daar 

en was sedert twee maanden veroordeeld.

Eerst was hij tot de doodstraf veroordeeld

Naderhand werd zijne stiaf door een tweede 

rechtbankzitting veranderd en verminderd ge

bracht op 20 jaren dwangarbeid en eindelyk 

bij de uitspraak van het vonnis werd hij vast. 

veroordeeld tot 12 jaren vesting of gevang. Dit 

alles kwam mij niet al te natuurlijk voor 

niettegenstaande de tranen van Coppens mij 

pijn deden. De duitschers waren zoo toegevende 

niet in het afslaan der straffen.

Dan vertelde hij hoe hij gewerkt had in 

een inlichtingsdienst, — wat hij doen bombar- 

deeren had door vliegers— hoe hij na t’ huis 

komst van zijne verkenningstochten alles 

overseinde aan zijn vrienden « Den Bakker » 
die een schoon huis bewoonde aan den over 

kant van den draad, ’t is te zeggen in Holland.

Hij wist ook mannen te noemen van de 

streken Kortrijk, Roeselare die hij persoonlijk 

door den draad had gebracht en welke hem 

weenende hadden bedankt en veel betaald 

hadden en geschenken gegeten.

En tot belooning van zijn werk zat hij in 

’t gevang en liet daarbij nog eene zieke 

vrouw te huis die alle dagen zoo men hem 

geschreven had kon sterven.

W at mij echter het meest beviel was hem 

te hooren spreken over personen van St Mar

guerite en St Laureins, twee dorpkens waar 

ik mijne tien eerste kinderjaren doorbracht. 

En van die personen waren er eenige die 

met hem gewerkt hadden aan een inlichtings
dienst, met hem gevangen én veroorde» id 

waren.
En bij dit alles wist hij dat Edward Van 

Mechelen — beter gekend en door ons als we 

te samen naar school gingen genoemd met 

den naam Naartje — in de cel 75 opgesloten 

was dus nevens ons.

Ik vroeg om Naartje te kunnen spreken? 

En Coppens die reeds de verschillende middels 

kende die de gevangenen gebruikten om tegen 

elkander te spreken klopte op den muur die 

ons van Naartjen's cel scheidde. Met den 

mond op de verwarmingsbuis welke doorliep 

in de volgende cellen vroeg hij Naartje om 

aan het venster te willen komen, dat er 

iemand bij hem was die Naartje Van Mechelen 

kende, en hem wilde spreken. Ik stond reeds 

op de buis met den mond aan een der gebroken 
ruitjes van het venster dat uitgeeft op een 

der wandelkoeren.

Naartje moest ook hetzelve doen in zijne 

cel en zoo was er middel tegen elkander te 

spreken zonder dat we malkander zagen.

Op dit oogenblik had ik nooit durven 

denken iemand te ontmoeten die mij iets of 

wat zou kunnen helpen.

Dadelijk bekende ik de snijdende halve 

vrouwenstem van Naartje. Ik vroeg hem dan 

seffens naar de reden waarom hij in ’t gevang 

zat. Alles wat ik voor antwoord kreeg was, 

Pss! morgen in de wandeling! Hij zelf, deed 

mij geene enkele vraag over mijne aanhouding.

Ons gesprek ging verder over ons vroeger 

schoolleven en het verblijf onzer familieleden.

Naartje moest redenen hebben om over 

zijne aanhouding niet te spreken.

Tot slot onzer onderhouding kreeg ik de 

volgende raadgeving : op het verhoor u dom 

gebaren, liegen en stout antwoorden, daarbij 

uwe woorden staande houden zonder vrees.

Een schrikkelijk gerucht dat mij scheen 

uit het center van ’t, gevang te komen kwam 

een einde stellen aan ons gesprek. We waren 

immers bezig met het bijzonderste punt van 

’t reglement te overtreden.

Ik meende niet beter dan dat gerucht 

voortkwam door het opkomen van een bewaker 

die ons hooren srrekea had.

Ik wipte van de buis recht naar myn 

stoel. Voorzeker had ik dan de trekken van 

een kwade schoolknaap. Ik was reeds bezig 

aan ’t liegen bij mij zelven. Neen! neen, aan 

het venster zou ik niet gestaan hebben.

Niemand kwam te voorschijn, ’k hoorde 
klaar en duidelijk de celdeuren open en toe 
smijten en op mijne vraag aan Coppens ant
woordde hij mij dat het uur van het avondmaal 
gekomen was. (Wordt voortgezet)



’t Is nog geen kiezing — maar de verschil

lende polls die gehouden werden in het vlaam- 

sche land, heeft reeds menig kandidaat in 

’t stof moeten bijten omdat hij bewezen heeft 

geleverd de belangen der vlaamsehe bevolking 

niet te hebben verdedigd. Het vlaamsehe volk 

is het moede en beu nog langer door een hoopje 

vlaamschhaters geregeerd te worden.

De dorsehvlegels staan gereed.

De dorsehvlegels dat zijn de kiesliiljetten 

waarmede wij naar de stembus zullen trekken.

We mogen maar eenmaal slaan met onzen 

vlegel — maar die slag zal goed berekend zijn. 

Hij zal snerpend neervallen in uwen nek, 

vlaamschhater die ons met schoone woorden 

en ijdele beloften, lang genoeg heb gepaaid.

En ge zult stuiken stuiken om niet meer 

op te staan ; want :

Wij willen dat onze werkmenschen met hun 

vlaamsch in het vlaamsehe land overal terecht 

kunnen.

Wij willen dat de groote heeren eens voor

goed weten dat het volk niet moet buigen en 

kruipen voorde grillen van een machtig seigneur, 

maar dat een seigneur als hij zich op eene 

lijst stelt, ten dienste moet staan van het volk 

en dat hij daarover eerst en vooral de taal 

■van dat volk moet kunnen spreken.

Wij willen, dat de groote kopstukken, u 

werkman niet meer uitschelden voor imbécile 
en anitnal, omdat gij in geen sierlijk fransch 

tot die fijne typen kunt spreken. Gij hebt geen 

vijftien jaren op de schoolbanken gezeten — 

zij wel, zij hebben den tijd gehad om het 

vlaamsch te leeren, welnu, poets wederom poets, 

zeg gij nu maar : zult mijn stem niet hebben.

Werklieden, boeren, burgers, neemt uw 

dorschvlegel op.

Schaart u in de gelederen der vlaamsehe 

partij, in eensgezindheid zullen wij al die frans

kiljons en gebasterdeerde Vlamingen een ram

meling geven dat ze nooit of nimmer nog in 

hunne meetingen aan de Vlaming zullen komen 

vragen of we voor hen een stemmeken over 

hebben.

Steunt de christen vlaamsehe partijen met 

moed vooruit spijt Nation Beige, le Soir en 

de rest... W a rd je  W anne r .

Hond de Wrede/eesten

in H umheke

Zondag laatst heeft Rumbeke, met een zon

nig najaarsweder begunstigd, onder toeloop 

eener ontzaglijke menigte gevierd.

’n Aaneenschakeling van menschen die onze 

stad verlieten, om de grootsche feesten te gaan 

bijwonen ; ’t kon dus ook niet missen of ’t moest 

’n drukke beweging zijn in de straten van onze 

aanpalende gemeente.

Prachtige versiering, - prachtige stoet, doch, 

de verbeelding erin, zóó trouw weergegeven, 

in groepen en wagens, overtrof alles.

Waarlijk, schooner optocht had men tot nu 

toe nog nergens gezien. Werk en kosten waren 

er niet gespaard gebleven.

Doch, hoe roerend waren niet, de portretten 

der gevallene helden, door maagdekens gedragen, 

in wit gewaad, - zinnebeeld der onsterfelijkheid.

Menigeen wischte ’n traan weg zijne oogen 

ontvallen. En dan, ’t laatste dier portretten ; - 

’n vader van twee kleinen, gedragen door zijn 

eigen bloed, door zijn eigen leven. Ja, zijne 

kinderen, de onschuldige weezen, droegen de 

beeltenis van den duurbaren, dien ze nimmer 

gekend hadden, — wiens zoete liefdeblikken, 

wiens zoete liefdewoorden zij zich niet meer 

konden geheugen.

In hunne têere handjes hielden ze de rouw

floers hun vader inkronende.

Neen - ze verstonden de medelijdende blikken 

niet die nien hun toewierp ; - eerst later, zouden 

ze begrijpen wat ze verloren hebben... de lieve 

kleinen.

Na de optocht, de onthulling van den gedenk

steen, als aandenken der 25 gesneuvelde helden 

en 38 gevallene burgers, onder het zingen der 

Rrabangonne.

Vervolgens wierden aanspraken gehouden in 

de puinen der kerk. De heer Joseph Vanden 

Berghe, van Roeselare, sprak onder andere 

’n hartroerende redevoering uit, ’n echt letter

kundig meesterwerk.

In breede gebaren en grootsche woorden 

schetste hij het lijden der helden, der burgers, 

in een woord, het lijden van gansch de gemeente.

Met boeiende woorden trok hij de toehoorders 

tot zich; met bezieling haalde hij de gebeurte

nissen aan uit den grooten oorlog.

Met diepen indruk wist hij het doorstane lijden 

te vertolken der gemeente, da£r op de geheiligde 

plaats, waar eens de machtige beuken en slanken 

toren fier ten hemel rezen.

Hij sprak van de burgerlijke slachtoffers, 

wreed om ’t leven gebracht door de duitsche 

kuituur ; hij sprak over de helden, - hij gaf zoo 

trouw hun leven weer, hun stil innerlijk leven, 

zoo vol eenvoud ; - toen ze daar op dezelfde 

plaats ter doop gebracht werden ; - toen ze

met den glimlach op de lippen door diezelfde 

straten ter dorpschool trokken ; - toen ze bij 

’t akelig noodkleppen der klokken ten strijde 

tóogen...

Hij schetste zoo hartroerend het afscheid onzer 

jongens; — van ’t oud moederke, dat voor ’n 

laatste maal met bevende hand haren lieveling 

zegent, — van den vader die, de handen zijns 

zoons drukkende, hem nog eenige raadgevingen 

geeft en wat moed tracht in te spreken, — van 

de zuster die nog eenmaal snikkende haren 

broeder om den hals vliegt, - van de vrouw 

die haren echtgenoot omknelt tegen den zwoe

genden boezem, als wilde ze hem niet van 

’t harte, — van de kinderkes die hunnen vader 

bij de beenen omstrengelen, — van het meisje, 

die haren minnaar nog eens overlaadt met 

kussen, de voor hun ligrende toekomst als ’n 

wreede droom zien verzwindende.

Voor elkeen wist hij ’n woord ; voor soldaat 

en burger.

Trouw wist hij het lijden weer te geven van 

den soldaat, ginds in de bloedgrachten van 

d’Yservelden ; het lijden van den burger, zoowel 

onder zedelijk als onder lichamelijk gebied, in 

de wreede dagen, bij ’t invallen der woeste 

horden, in de angstvolle dagen van beschieting 

of bomaanval, als in de jaren der helsche 

bezetting — ’n waar martelaarschap.

Verheven was die redevoering; beurtelings 

deed ze het harte sneller kloppen voor Taal, 

Land en Vorst, om dan wêer te ontroeren, en 

ten slotte in jubel los te barsten, bij ’t voor

uitzicht van den heropbouw van ons duurbaar 

Vlaanderen.

Voor ’t sluiten van ’t feest, ’t zingen van 

Vaderlandsche liederen met begeleiding van 

’t muziek.
—o

Maandag, — nu, geen dag van feest, doch 

’n dag van rouw.

Om 9 ure ’n dienst voor de slachtoffers der 

gemeente, in den loop van den oorlog gevallen.

Indrukwekkend, zielsroerend mocht het wel 

heeten, die plechtigheid, tusschen de laatste 

overblijfselen der schoone Gothiesche kerk.

Om het outer, hongen weerskanten de beelden 

der 25 gesneuvelde helden, door de driekleur 

en rouwfloersen omhangen.

Binst de offerande speelde ’t muziek ’n dood- 

marsch, en binst de consecratie weêrgalmde de 

veldmarsch wijd over ’t nu vredige dorp. O ! 

menigeen wischte vluchtig ’n traan weg die op 

zijne wangen biggelde. - 

En dan, die prachtige lijkrede door E. H. 

Flips ! welk vuur, welken gloed in zijne woorden.

En ’t sloeg me aan ’t harte en mijne oogen 

wierden nat, toen ik daar, die soldaten zag 

weènen. Die mannen, verhard door strijd en 

lijden... ze snikten.

Hij sprak tot de ziel van den soldaat, en 

wees met ’n breed gebaar tot de beeltenissen 

van hunne makkers.

Hoe ze nu ook zich nogmrals met hen ver- 

eenigden ; - hoe ze als levende schimmen tus

schen hen schenen te staan, die liefde en leed 

met elkander gedeeld hadden.

Ja, zij, de gevallene helden, zij hadden met 

harden strijd de baan gemaakt, die tot de 

overwinning leidde, voor hen, die overbleven, - 

en zich dan ter eeuwige ruste neergevleid, hier 

of daar, op ’n eenzame plaats, welke ze bevrucht 

hadden met hun bloed.

.... Onstuimig werd hij toegejuicht, de spreker, 

toen hij zijne rede sloot.

Vervolgens wierden de portretten overhandigd 

aan de beproefde familiën, onder het zingen 

van volksliederen.

... Snikkend betraden ze het verhoog, om 

uit de handen, van den zeer Edelen Graaf 

de Limburg Stirum, de gedenktenis van den 

dierbare te ontvangen.

Tot tweemaal toe beklom ’n vader het verhoog,

- zijne twee zonen, zijnen steun, waren gevallen 

als slachtoffers van ’s menschens hoogmoed en 

heerschzucht.

En langzaam en het harte vol rouw keerden 

de mei.schen huiswaarts, na de zoo schoone 

plechtigheid.

Waarlijk, Rumbeke heeft zijne helden vol 

waardigheid gehuldigd. M a n d e lz e u n e .

U I T  O U C K E N E

meisjes!!.... ’t zijn zulke wondere dingskens!!.... 

poef, de jongen is mislukt!... Zoo gaat het in 
de wereld I

Laat u niet paaien met valsche beloften, en 

met: « ’k zal voor u stemmen » verstaan?

Slaaft en werkt dan uwen duivel in stukken 

voor ’t algemeen welzijn!!! En « GIJ » daar, uit 

eerbied voor beiden zwijg ik.

U I T  E M E L G H E M .
Het feest dat zou gevierd worden op 9 No

vember aanstaande, ter gelegenheid onzer be- 

vrijding cn vereering onzer Helden, zal uitgesteld 

worden tot na den Winter en dan met meer 

luister gevierd worden.

Op 9 November om 3 ure namiddag zal op 

de Plaats de VRIJHEIDSBOOM geplant worden. 

Het Muziek zal die plechtigheid opluisteren.

Onzen geachten Burgemeester, Heer Emile 

Vande Moortele komt heden Zaterdag in het 

huwelijk te treden met Mejuffer Cecile Ameye, 

van Iseghem.

Wij bieden hun onze hartelijkste gelukwenschen 

met heil en voorspoed op hunne nieuwe baan.

Uittreksel van “ De Standaard,, van 10 Oktober 1919.

Iseghem. - K. VI. V. (part.) - Met spijt neemt’t K VI.V. 
afscheid van den E. P. Sebastiaan, zijn w. n. voorzitter 
die zijn verplaatsing komt te ontvangen naar Antwerpen 
Hij was den kranigen werker die spijts alles vooruit 
moest en wilde. Het Verbond weet dat de verplaatsing 
zijn werk niet is en dat daardoor de organisatie niet in 
den grond wordt geboord. Met den Hollandschen Leeuw- 
roepen we uit : “ We houden den kop boven water! „ 
al daagde men ons nog zoozeer uit !

- — ISEQHEM -
Katholiek Vlaamsch Verbond Vrouwenafdeeling

M
Het Bestuur van ’t Katholiek Vlaamsch Verbond noodigt 

U vriéndelijk uit tot de Vergadering welke zal gehouden 
worden op Donderdag 30 October, te 5 1]2 uur, in de 
Zaal der Jongelingen-Congregatie.

Program :

1. Openingstuk.
2. Verslag der vorige vergadering.
3. Voordracht: Vlaamsehe Beweging, Zedelijke Volks- 

opbeuring en Standeneendracht door E. P. Sebastiaan.
4. Liederen - Voordracht (Klucht) -
5. Over beschaafde uitspraak door E. H. Dewulf.
6. Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief.
7. De Vlaamsehe Leeuw.

B e m . : Uw vriendinnen die wenschen lid van 't Verbond 
zullen vrijelijk toegelaten worden. Men zal nieuwe 
inschrijvingen aan veerden.

Hulde aan de achtbare Heeren van den 

gemeenteraad!!!

Zij zullen ze niet temmen — neen, niemand

— kloek, onwrikbaar worstelen zij tegen het 

«recht»! Hier een staaltje.

Dinsdag laatst, 21 October moest te Ouckene 

een nieuwen hoofdonderwijzer benoemd worden. 

Voorwaar geen klein bier! En peinst eens, 

benoemd worden door twee « helden »!? want 

met den oorlog hebben slechts de twee moedig- 

sten stand geboden! Nu tot daar.

Drie kandidaten stelden zich voor, ó. a. de 

hulponderwijzer die er sinds 12  jaren een onbe

rispelijke!! dienst heeft ukgeoefend, en waarvan 

er, ook buiten zijne school, hoegenaamd niets 

te zeggen valt.... Hoe is ’t afgeloopen? Oh die

V I  It l l i ;  \  STA Wits  LI  EU
voor de Kiezingen

Woorden van Jos. SEYNAEVE. Zang: Qitatid Madelon.

^  .1 ... , . ..; 
W  Burgerij is nu frMt van slavernij;

Al 't oorlogsleed heeft ze gansch geknakt, verplet,

De vrede bracht haar niets dan hersenschim 

En ’t Landsbestuur hield ze voor een nietigheid!

Zij wil nu voortaan niet meer lijden 

Zij heft het hoofd omhoog en eischt 

Mannen die zij zelf zal zenden,

Mannen van haar eigen bloed, 

lil ’t Landsbestuur! Provincieraad!

Gemeenteraad ! en Overal!

HERHAALZANG 

Stemt voor u Volk! O Burgerij gij voelt 

Dat iedereen zijn stand verdedigen moet;

Aarzelen is tegen uw belang,

Stopt den politieken twist,

Weg met verdeeldheid in uw rangen 

De schuld van vroeger machteloosheid.

Hand in hand! getrouw aan uwen stand!

Wint gij kracht! Zijl gij macht! Maakt gij Wet!

II
De Middenstand staat op door Belgenland,

Zijn lot bewust kan hem niets meer nederdrukken,

. Genoeg gevoelt politieke knoeierij 

Waar Burgerij een doode letter was;

Nu zullen al die heeren komen,

Beloven, geven om ter meest 

Maar gij zult hen zenden wand’len 

Met gansch hun politieken boel.

Verdroogde vijgeboom ! geworpen in het vuur!

Wij hebben onze mannen op dit uur!

III
Nog nimmer vroeg ons duurbaar Vaderland 

Een wijs bestuur, vol orde en vrede, ais heden, 

Bekwaam in geest en sterk door ondervinding 

Om handel, nijverheid weêr op te beuren 

En ’t was en ’t blijft de Burgerij 

Die ’t reuzenwerk nu zal voltooien 

En daarom moet zij 't land besturen,

In 't hoog belang van iedereen,

Verlost van al dit pofitiek gebroei 

De Burgerij verheft ons land, steeds hooger! 4

slechts uit Iseghemsche spelers. Allo dus mannen van 

W ede wat moed en ’t zal wel gaan, ’t publiek heeft 

mmer met U geweest en zal verders niet nalaten u aan

le moedigen. Zondag 26 October komt ge uit tegen

Kortrijk op eigen terrein, aan U van te toonen dat ge 

den uitslag van Zondag laatst weerdig zijn. ’t zal een 

*el bekampte match zijn, want Kortrijk heeft Zondag

laatst verloren en zal kost wat kost zijn schade willen

inhalen. Dus voor
Zondag 26  October 

KAMPIOENSCHAP IVe DIVISIE 
F. C. Iseghem II - Courtrai Sport 

BEGIN om 2 112 
Ingang : 0,50; 0.25.

Dat iedereen op post weze. De eerste equipe is bye 
t. t. z. dagt ze mogen rusten voor Zonda.

K I N D E R S P O R T
Hoe men ’t vitesserekord zou kloppen !

Twee jonge damen der Stad zouden deze week een vroeg- 
tijdigen aankoop gaan doen. De tijden vergen, dat iedereen 
zijn profijt zoekt om door de wereld te geraken en het 
schijnt dat er op de markt te Toerkonje “ Batjes „ te 
doen zijn voor wat Kindertrouseau aangaat.

En die jonge damen vertrokken — zelfs een weinig te 
laat — over Kortrijk en Moeskroen naar de markt.

De naam van hun machien is nog ortbekend maar 
't schijnt van een zware vitesse: Bewiis — De eerste 
legde den afstand - gaan en keeren - af, in 11 minuten
59 sec. en zonder eene botsing langs de baan ware ze 
de 5 minuten niet te bovengegaan. De tweede stelde hel 
nog beter en sloeg alle rekorden in duigen. Ze was 
weg en weer... in geen tijd. Hun balast hadden ze langs 
de baan moeten over boord werpen, wilden ze iedereen 
kunnen overtuigen van hun rit.

Ze hadden den trein gemist. B l a n k a -M a r o e a u .

- SPORT -
FOOTBALL -

Zondag laatst was het een ware triomfdag voor onzen 

Iseghemschen Voetbalclub. Het was den eersten dag der 

Divisiematchen t. t. z. de matchen geldende voor het 

Kampioenschap van West-Vlaanderen en Iseghem kwam 

met zijne beide equipen zegevierend uit den strijd,

Onze eerste equipe was op bezoek gegaan naar Meenen 

en behaalde er daar eene schoone overwinning van 7-3. 

De equipe was voltallig opgetreden en de uitslag betoond 

genoeg hoe goed ze ineenzit, veel zeer veel mag er van 

verwacht worden voor wat den einduitslag betreft.

Onze tweede equipe heeft de verplaatsing gedaan naar 

Brugge en ontmoette er daar den Olympique Brugeois. 

Het heeft een harden strijd geweest van ’t begin tot het 

einde. Aan de rust was den stand 1-1, In den tweeden 

halftime vond Iseghem nog tweemaal den weg naar 

Brugge’s doel, terwijl laatstgenoemde ook een punt aan- 

teekende. Einduitslag 3-2 in ’t voordeel van Iseghem. En 

of ze tevreden waren de mannen van tweede!!

Dat ze het maar voort alzoo doen, ’k wensch het uit 

den grond mijns herten want ’t zou mij waarlijks vee1 

deugd doen ze een goed figuur , te zien maken in de 

eindklasseering, want ’t is toch eene equipe gevormd

Joseph Windels bedankt den heer Emiel Vermeersch voor 
het teruggeven van een verdwaalde duif, belden van Iseghem.

T A A R T E B A K
ZONDAG 2 NOVEMBER

Ter herberg ln ’t Meilief bij Th. Vandaele 
Groote Markt, Iseghem.

Burgerstand van Iseghem.
Geboorten ;

Beatrix Clement dv Richard en Clodis Buysens — 
Petrus Lemiere zv Maurice en Irma Debel — Madeleine 
Viaetie dv Joseph en Jeanne Acx — Elisabeth Goddeeris 
dv Camille en Elisabeth Tack Marcel Slambrouck 
zoon van Marcel en Martha Schotte — Rodolf Brasseur 
zv Arthur en Jeanne Nolf Gilberte Verheyen dv Oscar 
en Irma Verhuist — Jean Heldenbergh zv Jules en 
Suzanne Dumat — Valère d’Artois zv Severin en Zoë 
Surmont,

Overlijdens :

Joannes Mistiaen weversgast 79 jaar wed. Sophie Samyn.

Huwelijken :

D’Heere Cyriel Peerdeknecht 39 j. met Beels Emma huish. 
43 jaar beiden van Iseghem BourgeoisJoseph schoenfab.
27 j. en Tanghe Julia zonder beroep 30 j . — Dewulf Joseph 
bakker 28 j. en Persyn Madeleine zonder beroep 30 j. beide 
van hier — Eeckhout Emile wever 25 ;aar van Cachtem niet 
Verfaillie Madelena bottinst. 30 j. alhier— Sabbe Remi han
delaar 31 j. met Verstraete Angele zonder beroep 31 j. beide 
van hier — Marcel Schelpe borstelhoutmaker 30 j. met Marie 
Seynaeve fabriekwerkster 28 j. beide van Iseghem.

...............  Tg, —,mmm,mmm<" ■* * ■■ i —

Belangrijk  Bericht .

Voor ’t Rechterlijk Kanton Iseghem.

De Deurwaarder Frans DUJARDIN, thans te 
Iseghem benoemd, zal voorloopig zijne spreek- 
dagen houden :

Te ISEGHEM, ten lokale des Vredegerechts, 
in den Hert, Marktstraat. Den Dijnsdag en 
Vrijdag van iedere week, van 2 tot 5 ure
namiddag.

Te MEULEBEKE, Oost-Roosebekestraat 60b 
Den Woensdag en Zondag van iedere week, 
van 8 tot 1 1  ure voormiddag.

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

ZONDAG 26 en MAANDAG 27 OCTOBER
‘ telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

HOE JOO DEEBS DETECTIEF WERD
Defectief in 4 deelen

OORLOGSDRAMA - GRENS-EPISODE
Drama in 3 deelen 

De twee zonen van den edelman Alexej. Potowski, 
lvan en Gregoire, gevoelen beiden groote vriendschap 
voor Katjuscha, dochter van Sumi een boer.

Béide familien wonen aan de grens. Het kasteel aan de 
eene zijde, de boerenhove aan de andere zijde.

Terwijl de vrede nog heerscht, gaat den omgang van 
de beide broeders met het meisje nog hartelijk voort. 
Op een heerlijke wandeling openbaart Grégoire zijne liefde 
aan Katjuscha, die verklaart hem ook lief Ie hebben.

Onverwacht ziet lvan het minnende paar. Door zijne 
liefde die ook hij het meisje toedraagt, is hij geprikkeld 
door beider houding hen te bespieden, en zoo staan beide 
broeders als vijanden tegenover elkander.

Op dit tijdstip zit het er gespannen tusschen de naburige 
staten, en men vreest voor den oorlog.

Sumi, gaat met zijne dochter naar den ouden edelman 
om inlichtingen wegens het huwelijk en den ouden Potowski 
geeft hem voor antwoord : •“ Nooit zal ik mijn toestemming 
geven tot een huwelijk tusschen mijn zoon met een dochter 
van het land dat onze oudste en onze grootste vijand is.„ 

Doch een tijd nadien overvtfint hij zijnen trost en stemt 
toe in het huwelijk.

..., Twee jaar later.... De oorlog breekt uit.., 
lvan gaat zijn regiment vervoegen, terwijl Grégoire tehuis 

blijft bij vrouw en kind. Hij verklaart dat hij zijn nieuw 
Vaderland niet kan bestrijden.

Eene vijandelijke patrouille dwingt Grégoire hun tot gids 
te dienen. De andere troepen nemen hem gevangen en hij 
wordt ter dood veroordeeld. — Het lot wilt dat juist lvan 
het bevel voert over de mannen die hem moeten fusilli- 
eeren. Grégoire wilt niet geblinddoekt worden, lvan com- 
mandeerd : vuur!... en Grégoire zinkt dood ter aarde neder 

Vaderland en oorlog vergetende overlaad lvan hei 
lijk zijns broer's met kussen.

Op dit oogenblik komt eene vijandelijke afdeeling te 
voorschijn. Zijne soldaten vluchten en lvan, door een 
kogel getroffen valt ten gronde.

Katjuscha die haar man zoekt vind slechts zijn lijk en 
ziet nu de werkelijkheid.

De stervende lvan ligt naast haar “ Kajutscha, fluistert 
hij, ik heb Grégoire gedood. Bid voor mij ! Doch hij 
sterft niet zonder de vergiffenis van Kajutscha te ontvangen.

Mannen graven een kuil. En men ziet dat beide broers 
in het zelfde graf worden neergelegd.

... En den volgenden dag ziet men Kajutscha nog altijd 
op den grafheuvel, waaronder vriend en vijand rusten

AAN DEN VOET VAN HET SCHAVOT
Drama in 2 deelen

— KOMIEK —



Venditie van 

Meubels en Landbouiralaam
en eene goede Koei

te EMELGHEM ten hove van de \V" Yietor Yens

De notaris Vandemoortele, verblijvende le Iseghem, 
zal ten verzoeke van de W e V. Vens wonende te Erael- 
«■hernplaats, openbaar te koop aanliieilen

Op Dinsdag 28 October 1919 om 1 1 2 ure zeer stipt

MEUBELS -  Tafels, kassen, stoelen, 3 bedden, 
kuipen, eemers, 1 stoveen allerhande keukengerid.

LANDBOUW ALAAM — 3 Eegden, 2 juraellen, 2 a;il- 
bakken, 1 ijzeren aalpcmp, een driewielkarre en 1 koei.

10 °/o Verhoog — Komptante betaling.

OPENBARE VERKOOPING 

van een

— w  o o n h  u i  s —
gestaan en gelegen 

te Emelghem (wijk Vijf-Wegen)

De Notaris Vande Moortele te Iseghem, zal 
ten overstaan van den Heer Vrederechter des 
Kantons Iseghem, openbaar te koop aanbieden :

Een WOONHUIS met vier aren acht centiarai 

medegaande erve, gestaan en . gelegen te Einelghein, 

bekend ten kadaster Sektie A nummer 298K3 palende 

Oost den Steenweg van Iseghem naar Ardoye, Zuid 

Alois Deforche, West Petrus Nollet, Noord August 

Bourgeois.
1/2 »/„ INSTELPENNING

Zstdagen : Instel 31 October 1919
Overslag 7 November 1919

Telkens om 3 ure (4 ure zeer stipt) in de gehoor 
zaal van het Vredegerecht te Iseghem in « Den Hert »

Studie van den Notaris Vande Moortele, 
te ISEGHEM.

OPENBARE VERKOOPING 
van een

Groot H A M )E L S H U S
genaamd “ DE KLOKKE „ 

hoek der de Pelichy- en der St Hijoniusstraat 
bewoond door Jufvrouwen Delannoy 

en van een

-  B U R G E R S H U I S
St Hiloniusstraat 

bewoond door M. Paul Lietaert-Bouckaert 

te ISEGHEM

1]2 ojo instelpenning.

Instel : Dinsdag 2S October 1919
Overslag: Dinsdag 11 November 1919

Telkens om 3 ure namiddag, in het Vredegerecht 
te Iseglierr.

UIT OORZAAK VAN VERTREK

De Notaris Meulders te Ingelmunster zal ten verzoeke 
van M "s Gust. Van Ooteghem, openbaarlijk verkoopen :

Eene ruime welgelegene

— TI EEREN WONING —
met achtergebouwen allerlei grieven en aan pn lende 
fruit en moestuin alles ten eén^n hlokke staande en 
liggende Ingelmunster Marktplaats, liévattehde Op het 
gelijkvloers : breeden ingang, groot salon, trapzaal, 
eetplaats, enz. er.z. — op de stagie : ruime gerieflijke 
slaapplaatsen. Zeer geschikt voor handels- of rente- 
niersiiuis. Groot volgens titel lo aren 17 ca. Onmid- 
delijke ingebruiktreding.

TOESLAG Donderdag 30 October 1919
Telkens om 2 ure namiddag in « ’t Oud Gemeente

huis» hij G. Yerstraete te Ingelmunster-plaats.

Kantoor van den Notaris Du pont te Ardoye.

I. Maandag 27 October. om 2 ure namiddag, in 

liet Gemeentehuis,

Instel van 4 Woonhuizen te Ardoye-Dorp, langs 

de Hemel- en Beverenstraten, verhuurd per maai.d.

Toeslag 10 November, zelfde uur en plaats.

II. Dinsdag 28 October, om i  ure namiddag, te 
Ardoye Kruipendeerde, in het Konijntje,

Instel van een huis en 27 aren 70 centiaren land te 
Ardoye, Kruipendeerde, en een huis en 8 aren 10 cen
tiaren erve, Herberg Het Trapken, te Emelghem, 
Vijiwegen, Kalsijde naar Ardoye.

Toeslag Dinsdag 4 November 1919, zelfden ir en plaats.

III. Woensdag 5 November, om 2 ure namiddag, te 
Ardoye, in het Gemeentehuis,

Toeslag van 0 woonhuizen te Ardoye. Dorpplaats 
langs de Kaaistraat. Verhuurd per maand.

Instel Woensdag 5 November 1919, zelfde uur on 
plaats.

TE KOOP : Een onlangs nieuwen TOOG 
2 m. 50  lang, dienstig voor herbergiers 
of winkeliers.

Zich te bevragen ten Bureele van ’t Blad.

Door verandering van Woonst

TE KOOPEN :

2  onlangs nieuwe en 3  reeds 
gebruikte Stoven (tortue).

Verdere inlichtingen, ten bureele van ’t Blad.

Men verlangt te koopen :

TWEE GOEDE OUDE NAAIMACHIENEN
Zich te wenden :

Meester-Kleermaker 

Ooststraat 4-8, Roeselare.

TE K O O P : ~

Een goede Mans vel o (Occasie)
bij Emiel Vermeulen 

Meenenstraat 71, Iseghem.

V E R L O R E N  :

EEN ZILVEREN DAMEN-UURWERK
Maandag avond, gaande door d’Hondstraat 

naar de Statie.

Terug bezorgen ten buieele van ’t Blad 
mits goede belooning.

Gevraagd bij AL. ROOSE-VUYLSTfKE  
Goede Meubelmakers, standvastig werk, 
goed loon.

UIT TER HAND TE KOOP :

1. Cylinder voor Stovekoppen te maken 
met modellen,

2. Machien voor Stovekelen te maken
met 17 verschilige modellen.

3. Machien voor Stovehalzen te maken
met modellen.

4 . Machien voor Plate te pressen met
2 3 5  Kilos gesneden Plate.

5. Machien voor het maken va;i Pot-
banden met bank.

Zich wenden ten bureele van ’t Blad.

PALMER BOONE, Slachter te Emelghem, 
beveelt zich aan voor het slachten ten huize.

B E R I C H T
Ik heb de eer het geacht publiek 

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

Gr. N A E R T  - V A N B E S IE N
Groote Markt 19, I S E G H E M

Genadige prijzen - Spoedige bediening.

KLEEDEREN en STOFFEN
worden het best

geverfd en gekuisclil
bij C. W E Y T S - V A N  R O B A E Y S

St Pieterstraat 1, I S E G H E M  

T a  M F  J T ) T  f  1  R
voor uwe

F O Ü R R ,  U R E N
wendt U tot de

Gezusters V ERSCH EL R E
Roeselarestraat 29 .  ISEGHEM

(Huis R o o se - M a e s )

Alle veranderingen en herstellingen 
worden aanveerd.

Zorgvuldige en spoedige bediening
Laatste modellen en nieuwigheden

Te Bekomen

Allerbeste Schaap- en Flocon-Wollen, 
Crin, Zeegras, Pluimen, 

Windharen Matrassen Overtrekgoed 
Ressortkoorden

JIJLES ALLEVVAEliT
Meubel- en M$£rasmaker 

St Amandstraat, S, I S E G H E M

(bij St Hiloniuskerk)

Ik gelast mij ook met het herstellen van 

Ressorlbakken en Matrassen.

Verzorgd werk. — Spoedige bediening.

Huis SAIWE-FLEUKENT
Verandering van woonst sedert 1 Sep

tember naar de G E N T S T R A A T  35 .

Groote 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.

AAN ZEER VOORDE ELIGE PRIJZEN 

Geene gr ijze Haren  meer! !

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

Statieplaats 7, ISEGHEM

Reukartikels - Haarborstels - Kammen Stressen enz 

Herstelling en vernieuwing met uitgekamd Haar. 

Verhuring van Pruiken voor Concerten en Feesten. 

Aankoop van allerhande Haar.

<;<>EI) iM ElW SÜ !
Iedere week aankomst van

t MPEHMEA ÏÏLES
(extra kwaliteit)

uit de grootste firmas van Londen
Bijzondere keus van

M a n s '  e n  S r o u w s t o f f e n
in ’t groot en ’t klein ^

C. P Y P E - A M E 1 E
OOSTSTRAAT 7, (bij de Groote Markt)

- -  R O U S S E L A R E  - -

G R O O T E  K EU S  VAN

S P R  EEK M A CH IEN E I%
en toebehoorten

— J. C l e m e n t  - C l e m e n t  —
Gentstraat 20 , I S E G H E M

Te bekomen DR00GEN GIST « VICTORIA » 
bij CAMIEL ANSEEUW  

Roeselarestraat 1 9 1 Paterskerk ISEGHEM

HUIS

1 HOOSE - MAËS
R o u s s e la e re s t ra a t  2 9  

------  I S E G H E M

HORLOGIEËN - JUWEELEN
Verzorgde Herstelling.

Brillen - Glazen - Neusnijpers
Matige prijzen.

N. B. — Als voorheen worden alle reparatiën 

van horlogiën en juweelen, spoedig en met 

zorg afgewerkt.

Bijzonder werkhuis voor het herstellen van 

phonographes.

W I J N E N
St Estèphe 2 .2 5  fr. - Witte Tours 2 .2 5 -Porto 3 ,5 0  fr. 

Ledige flesch of 25 cent. 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.

Schoenmakers, Voortverkoopers, 
voor uwe toebehoorten zooals : 

nagels (fransch koper) bin-en buitzoolgarens
wendt u tot

J. D E C U Y P E R E - V A N D B O H H E
Nederweg, 541, I S E G H E M  

VERMINDERING VOOR VOORTVERKOOPERS 
Ónmogelijke Concurentie

Robert Devotder- Verse hoeve
Schilder - Glazenmaker

Aannemer 

van alle 

Schilderwerk

Kleuren

en

Vernissen

G L A S

Pelichystraat  N 18, I S E G H E M

H U IS  VAN V E R T R O U W E N

Ei». MAES-NAEKT
Goudsmid en Horlogiemaker

Herstelling van Goud en Zilver

in allen aard 
Inkoop van Goud en Zilver

aan de hoogste prijzen

— Spoedige en goede bediening — -

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

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

-  H IM  PE- V R  OM AN —
overgebracht sedert 1 October naar de

— Nederweg 2 4 ,  Iseghem.

H A N D E L  IN

F  tl\ T A /S I E KLOEFEl\
in hard en zacht hout 

TH. DENYS-VANSTEENKISTE
Kerkplaats, 15, I S E G H E M

Genadige prijzen - - -  Spoedige Indiening
Franco te huis besteld 

ON iM OGELIIKE C O N C U REN T IE

FABRIEK van MEUBELS in alle Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

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

Gentstraat 23 , I S E G H E M .

HUIS

COSTEUK GIIEKIERE
Weststraat 66  t 

Iseghemstraat 183 < I N G E L M U N S T E R

Levert alle slach van Vensterglazen, Droogsels, 

Kleuren, Vernissen, Mastiek enz. ennz.

Matige prijzen — Spoedige bediening

Winkeliers ! Vraagt

— Margarine “ E R A  „ —
zij overtreft alles

altijd versch in den Depot bij 

JU L E S  DA LLE-H O LV O E T
Meenenstraat 16, I S E G H E M .

TE BEKOM EN 

Cim ent  en C eram ique  Vloeren  
bezetting met gleiersche tichels  

Spoedige bediening

M I C H E L  R U  I  S E
7, de Pelichystraat,  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 grootte voor Waterleiding. 

Beerputten en Cinternes. 
Watersteens en Muurdeksels. 

Steenputbuizen.

Op mijnen koer altijd verkrijgbaar : 
Artificieele Ciment - Rhijnzand 

Grenaille - Poussier, enz. 
Onderneming van Cimentwerken.

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

F ran s  IIIJYGHE ft ZONEX
Dweersstraat 19, ISEGHEM.

INRICHTINGEN VERANDERINGEN

ELEKTRISCHE KRACHT
L I C H T  en V E R W A R M I N G  

Alle benoodigheden 
Lampen : PHILIPS en ARGA

Gebr. m : n i  SSCH EK E
Brugstraat 37 , ISEGHEM

Huis van vertrouwen

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

St Amandstraat 8 . ROUSSELAERE
Waarom wordt het huis G. Ho e t -A n n e , na 

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

en meer aanbevolen ?

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

2“ Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en 
alle verschillige modellen van Bril- en Pince-nez- 
monturen uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, 
Engeland en Amerika, in goud, zilver, doublé, nickel 
en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentien 
zijn. Glazen, op recept der H.H. Oogmeesters voor
geschreven, worden kunstlijk afgewerkt, Brillen en 
Pince-Nez van af 3 fr. ’t stuk. Allerfijnste geslepen 
glazen, met fijne monturen 6 a 7 fr.

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

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

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

Heeren &  Damen - Zorgvuldige Huismoeders

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

bij deGcbr. V ande W alm-
Roeselaarstraat  8 0 ,

Groote keus -Spoedige bestelling - Voordeeliye prijzen 
Huis van Vertrouwen.

G R O O T E

STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ 
CA L LE N S -N E E FFS , DENDERMONDE

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

Trouwe en genadige bediening
Staalboek op zicht bij den AGENT

MFA1U) VANDA ELK
Rousselarestraat 2 4 6 ,  (bij ’t Kerkhof)

— I S E G H E M  —

i M M  t  Êè M M  m
SCHOONE KEUS VAN

R E G E N M A N T E L S  $
I M P E R M E A B L E S
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voor Heeren, Damen en Kinders jfts-
(voor Damen vanaf 55 fr.) 

H O E D E N  in C A O U T C H O U C

voor Damen en Kinders

W O LLESTOFFEW ATERDICHT .1*
(impermiabilisé) f f#

—  voor Mantels —  m

T e Bekomen bij

J a n s s e n s  G e z u s t e r s  a ï ï

voorloopig

Roeselarestraat 85,
Voordeelige Prijzen

Trouwe Bediening

ISEGHEM f a


