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

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

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdae

Aankondigingen 0.15 ir. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » »

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

GELIJKE PLICHTEN! GELIJKE RECHTEN!!

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmas bijP
den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

wm

cejezers!

ü a a e ’ ahdêfe 

■óp touw gezet en wij kunnen 
de werklieden daarin geen ongelijk 
geven, want in verhouding met het ge
durig stijgen der levensmiddels is er 
nooit genoeg gewonnen.

Het papier heeft niet 1 Februari eene 
nieuwe verhooging van 30 per honderd 
ondergaan.

Daardoor verkeeren de nieuwsbladen 
in eenen zeer moeilijken toestand, en 
de bladen die door de eene of andere 
partij niet ondersteund zijn moeten ver
dwijnen.... In Belgie zijn in de laatste 
14 dagen minsten 30 gazetten verplicht 
geweest hunne uitgave te staken. In 
de provincie Limburg alleen zijn er 15....

Zooals iedereen weet is het blad 
« Ons Iseghem » onafhankelijk en is 
van geen enkele partij ondersteund, en 
ware het niet geweest van zijne groote 
oplage, dan ware ons blad al lang niet 
meer verschenen.

Toch heden doen zich nieuwe moei
lijkheden voor, en wij zien ons verplicht 
te beginnen van toekomende week de 
prijs op 15 c en t iem en  per nummer 

te brengen.

Daarbij zullen wij vanaf toekomende 
week een « Steunfonds » openen en
doen een beroep aan al de begoëdé
burgers het hunne bij te brengen opdat 
ons blad de moeilijke krisis zou kunnen 
doorworstelen, want anders zullen wij 
ons verplicht zien tijdelijk onze uitgave 
te schorsen.

En dan?.... Ja, dan zal de fanatieke
partij jubelen, die niet dulden kon dat
een ander Cinema-vertooningen inrichtte, 

die niet dulden kon dat eene Tooneel- 
maatschappij bestond waarin zij hun 
niet te moeien hadden, en tot slot een 
nieuw blad uit gaven omdat Ons Iseghem 
te veel de waarheid zegde, niettegen
staande zij er van overtuigd waren dat 
hun nieuw blad nooit zijne onkosten kon 
opbrengen en zij verscheidene duizende 
franken zullen moeten toedragen.

Daarom, geachte lezers, blijft ons blad 
getrouw, want wij blijven bij onze 
leus : Gelijke rechten, gelijke plichten!

Onze Invoer

De kwestie van den wisselkoers, met andere 

woorden van de weerde van het geld, houdt 

tegenwoordig alle geesten op. In alle landen 

wordt er over gesproken en geschreven, bij

eenkomsten gehouden om den toestand te ver

beteren en op te lossen.

En niet te verwonderen ! De wisselkoers is 

de ware barometer van de voortbrengst en 

van het verbruik in iedere land, en bijgevolge 

ook van het goedkoop of duur leven.

Waar meer voortgebracht wordt, stijgt de 

wisselkoers, waar meer verbruikt is, daalt hij. 

Waar min voortgebracht wordt, daalt de wissel

koers, waar mirt verbruikt is, stijgt hij. Anders 

ge/eid, hoe meer voortgebracht en hoe min 

verbruikt wordt, in een land, hoe meer het 

zal kunnen uitvoeren en hoe min het van den 

vreemde zal noodig hebben. Dus ook hoe 

min het zal moeten uitgeven.

Zekerlijk iedereen is niet in staat meer voort 

te brengen. Daartoe is kapitaal en arbeid noodig, 

die samen nuttig kunnen aangewend worden. 

Maar... iedereen is volkomen in staat miti te 

verbruiken, en wel vooral waar het zuiver 

luxe-artikels, die daarbij nog van het vreemde 

herkomstig, zijn geldt.

Tegenwoordig ts onze frank, in verschillige 

landen waar wij aankoopen doen, zooals

Amerika, Engeland, Holland en Zwitserland, 

nog nagenoeg veertig centiemen weerd ! En ’t is 

waarlijk te verwonderen, tkt- zi|pe^v^gj[4 
rft^-Tnwr ^ejWrrtfcrf

De statistieken van onzeri in- eti "üitvoer rijn

diensaangaande aller welsprekendst! In 1919 

werd in Belgie voor. vijf miljard vijl en zeven

tig miljoen franken INgevoerd en slechts voor 

twee miljard twee honderd zes en negentig 

miljoen UITgevoerd !...

Het is waar en vatbaar, onmiddelijk na den 

oorlog was ons land totaal uitgeput. Vele, 

alles, om zoo te zeggen, moest ons uit den 

vreemde toegevoerd worden, en dat den invoer 

aldus den uitvoer overtreft zal wel niemand 

verwonderen.

Doch, was het waarlijk noodig juist voor 

zooveel in te voeren ?.. Benevens de allernood- 

wendigste levensmiddelen en kleedingstukken 

die wij hoogst ontbeerden, benevens de ge- 

wenschte grondstoffen voor onze nijverheid, 

zijn er geene andere overtollige uitgaven en 

verkwistingen in het buitenland gedaan geweest ? 

Wanneer het tijd was, meer dan tijd, van in te 

houden en te sparen, zijn er geene aankoopen 

gedaan geweest van lux- en vermaakartikels die 

wij best hadden kunnen missen ?

Een kijkje in de statistieken van den in- en 

uitvoer, voor het jaar 1919, is diensaangaande, 

nuttig en leerrijk. Onze lezers zullen ons dus 

wel verontschuldigen indien wij hier voor één

maal met de cijfers spelen, maar willen zij 

deze aandachtig lezen en vergelijken ze zullen 

er groote en heilzame lessen kunnen uit trekken.

Benevens de lijst der onmisbare levensmid

delen, vinden wij daar als voorplatjes of hors-
d’ceuvres- sommetjes vair 1  •rrrtljbeirzes'hotidÉW Mfr.r.-.-' * vroegere aardsted«sr; en dat

duizend frank voor oesters uit Zeeland, drie 

honderd vijftig duizend frank voor vetlever van 

Strasburg, en twee honderd duizend voor 

caviar of salumandereiers !

Bij de uitgaven voor fruit is dat nochtans 

maar eene kleingiheid! Luistert liever ! Vier 

miljoen drie honderd veertig duizend frank voor 

amandels, zeven honderd duizend voor bananen, 

drie en dertig miljoen en half voor appelcijnen 

en citroen, acht miljoen zeven honderderd vijftig 

duizend voor vijgen, een miljoen twee honderd 

vijftig duizend voor appels, 2 miljoen voor 

arbricots, zes honderd veertig duizend voor 

ezelvijgen, vijf honderd veertig duizend voor 

kastanjen, twee honderd vijftig duizend voor 

noten, zes honderd duizend voor perzikken, drie 

miljoen voor pruimen en zeven miljoen vier 

honderd duizend voor druiven !

Een echte miljoenen-dans. Is het niet om 

stom te staan van verbazing ? Zekerlijk en 

waarom niet, kan er toch wel wat vreemd 

fruit op onze markt komen, maar als men eens 

overdenkt dat er daarbij alzoo nog vier en 

twintig milloen verteerd geworden zijn, in één 

jaar, voor gedroogd fruit, waarvan de helft 

rozijnen en corenthen ! Waar gaat dit naartoe?

Doch daarbij zijn onze zoete-moridjes nog 

niet te vreden ! Verre van daar ! We lezen 

verder : twaalf miljoen en half is uitbetaald 

geweest voor chocolaad, uit het Buitenland, en 

zes en twintig miljoen voor cacao. Ook nog 

een miljoen zeven honderd duizend frank voor 

kanneele, een miljoen drie honderd duizend 

voor vanille, drie miljoen voor bombons en 

tien miljoen voor confiture!..

Moet het iemand verwonderen dat zoovele 

zoetigheden dorst verwekken?... duistert! Op 

onze tafel kwam voor zeventien miljoen zeven 

honderd twintig duizend frank engelsche bieren, 

honderd en zes en vijftig miljoen fransche en 

spaansche wijn, vier miljoenen en half likeuren 

en 18 miljoen en half bruischaard !

En lijk met een fijn glaasje gewoonlijk een 

fijn sigaartje wel samen gaat, hebben wij aldus 

bij al ’t voorgaande nog eene kleine nota te 

voegen van acht en vijftig miljoen en half frank 

voor onbewerkte tabak, rond de zes miljoen 

voor cigaren, drie miljoen voor snuif en chique- 

tabak en... dertig miljoen voor cigaretten!

Het meestendeel dezer cigaretten komen ons 

uit Engeland toe, alwaar ze streng en hevig 

vervolgd worden, van den opium die ze bevatten 

en die uiterst schadelijk is voor de gezondheid. 

Maar wat wilt ge daaraan doen ?.. Wat zou

nier; hedendaags denken van een jongeling, om 

niet te zeggen een jongen, die geen cigaretje 

Jfchen de lippen geplakt draagt!

.en kan nu ook wel denken, dat het juist 

ïT jfjgeene arme huizekens, en noch veel min 

in de oude loopgrachten en spelonken van het 

front is, dat men zulke tafel houdt!... Ook 

niet1, dat men in vodden loopt wanneer men 

zulke dineetjes geeft!.. En ziet hier eene nieuwe 

lijst van verkwistingen !..

Een miljoen en half voor vogelpluimen en 

drie miljoen voor gevlochten stroo om het 

hoofd van onze eleganten te versieren, meer 

dan drie en vijftig miljoen voor zijdene stoffen 

voor hunne toiletten, elf miljoenen en half voor 

hunne pelsen en katten, zeven en veertig miljoen 

voor hunne verlakte en verniste schoentjes, 

acht miljoen voor diamanten en evenveel voor 

juweelen, en op hunne toiletstafel acht miljoen 

voor reukwater en meer dan vijf en twintig 

miljoen en half voor geparfumeerde zeepen !

Is het nu al ? Wacht nog een beetje ! Acht 

miljoen en * half werden uitgegeven voor luxe- 

meubels, vijf miljoen zeven honderd duizend 

voor gleiërwerk, een millioen voor porcelein, 

een miljoen drie honderd duizend voor muziek 

en om onze hooge wereld te vervoeren acht 

en veertig millioenen voor automobielen !...

’t Is genoeg ! Al deze en nog andere kleine 

buitensporigheden geven ons aldus een totaal 

van iets meer dan zes honderd en zestig miljoen 

frank ! Meer dan een half miljard verspeeld en 

verbrast voor weelde... in het vreemde, ... op 

’t oogenblik dat iedereen klaagt en zucht van 

te kort en ellende, dat zoovele van onze land- 

genooten zitten te weenen over de puinen van

de
dat wij

roep
voordooi1'- gansch het land opgaat 

rarilvf^p ondérgang staan !

Mt^er zeggen wij niet!.. Welsprekender dan 

alle bewoording en betoog, klaarder dan alle 

andere opheldering in overwegingen, staan 

bovengemelde cijfers daar! Dat «zijn feiten... 

maar eilaas treurige feiten !. Aan ieder ze zeif 

te overwegen... en ingevolge zijné levenswijze 

en zijne betrachtingen te schikken !

Wilt ge nu nochtans, het oordeel over dezen 

toestand kennen van de financiën der geheele 

wereld, onlangs te Geneve en Zwitserland ver

gaard : Luistert:

« Voor alle landen die in den Oorlog be

trokken geweest zijn, (dus ook wel Belgie) is 

het de drievoudige en de heilige plicht, de 

voortbrengst te vermeerderen, het evenwicht te 

brengen’in de begrooting van’ uitgaven en in

komsten en het verbruik te verminderen.

Wordt dat niet gedaan, dan zal van deze 

landen geen krediet meer gegeven'worden, dus 

geene hulp meer aan levensmiddelen, katoen en 

wol, en dan zal ook in diezelfde landen de 

anarchie en het Bolchevismus weldra boven

kraaien ! »

Aan alle landen die oorlog gevoerd hebben, 

is door de groote wereldlandsche krediethuizen 

dat ultimatum gesteld. « De toestand, verklaarde 

minister Delacroix deze week in de kamers, is 

erg, is ernstig, is gewichtig! »

Gij allen, burgers en werklieden, die dank 

aan uwe groote winsten of aan uwe hooge 

dagloonen, tegenwoordig misdoet in den luxe- 

en miljoenen dans, peist er op ! V rij.

Mols en Molhoopen!

Het staatsblad van zondag laatst kondigt een 

koninklijk besluit af, luidend als volgt:

« Overwegende dat de mollen een groot getal, 

aan den landbouw schadelijke insekten verdelgen; 

dat zij, ten gevolge van het stelselmatig uitroeien 

waaraan zij heden blootgesteld zijn, allengs meer 

en meer verdwijnen ; dat er derhalve maatresfelerj 

dienen getroffen om hun behoud te verzekeren.:

Is het van heden af, in gansch het land ver

boden mollen te vangen of te verdelgen, te ver

voeren, te koop te stellen, te verkoopen of te 

koopen, hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk » 

eriz..

Wij waren van gedacht, dat tegenwooidig 

een tijdstipt gekomen was, van reusachtiig werk 

te verrichten.

Wij verwachten van onze nieuwgekozene wet-

heeren,, dat zij, zooniet het aanschijn der aarde, 

dan toch ten minste het uitzicht der constitutie 

gingen veranderen, en dat zij ons nieuwe groote 

wetten zouden schenken.

En wat zien wij ?...

Ze houden, zich bezig met een molhoop!...

Met recht zou men in ’t fransch zeggen: la 

montagne a accouchée d’une.... taupe !

of... zouden ze misschien de mollen beschermen, 

om ermede de holen en de gaten te laten uit

graven en verbeten voor de ongelukkige bewoners 

van onze verwoeste streken ?...

O voorzienigheid ! Wie had dat van u kunnen 

denken... en verwachten. Civis.

Kood of geen Brood

Neemt onverschillig welke gazet in handen en 

gij hebt 95 kansen op 100 dat gij de woorden 

Rood of geen brood zult er in lezen.

Zoo bedoelt men door deze enkele woorden, 

de vervolgingen die de socialisten doen onder

staan aan alle de werklieden die niet goedkeuren 

wat zij besluiten, en zich niet onderwer

pen aan hunne bevelen, die niet aanstonds alle 

socialistische gedachten en gevoelens aankleven.

Door die woorden ook bewijst men den afschuw 

die men gevoelt voor eene partij die door ver

volgingen hare stelsels wil doen aanveerden, die 

door het benadeeligen in zijne stoffelijke belan

gen iemand wil ten onder brengen.

Niets is hatelijker, niets afschuwelijker dan 

deze manier van handelen. Zijt wat gij wilt, het 

gaat u aan, en u alleen. Een ander weze wat 

hij wil, hij beeft dat recht. . _ .. .

Deelt~gij ü&” pó«fléfcë' opiniën niet van uw 

gebuur haat hem niet, misprijst hem niet, vervolgt 

hem niet. En zoo gij wilt dat hij uw jnanier 

van denken deelt, redeneert met hem, spreekt 

met hem, overtuigd hem, bewijst hem dat hij 

eene valsche baan heeft ingeslegen, en dat hij 

in z:jn voordeel, in zijn nut, niet verder die 

baan mag bewandelen. Zoo zult gij beter werk 

uitvoeren, zoo zult gij gemakkelijker en zónder 

uwen gebuur in iets te kwetsen of in iets te 

benadeeligen tot betere gevoelens roepen. En 

als die man ^iet dat gij waarlijk uit liefde tot 

hem, uit liefde voor de waarheid zoo hebt ge

handeld, hij zal u geern zien, hij zal u dankbaar 
blijven.

Passen de socialisten het stelsel Rood of geen 

brood aan andersdenkenden toe, ik weet het .liet 

daar ik buiten de socialistische partij leef en me't 

geen socialisten in gang ben. Maar ik geloof 

geheel gemakkelijk dat zij dit droevig stelsel 

toepassen, en dat zij zoo handelende, navolgen 

wat hier immers katholieken en liberalen deden.

Dat men niet betwiste wat ik hier schrijf, ik 

heb de persoonlijke ondervinding van hetgeen 

ik hier schrijf, het grootste deel der feiten die 

ik hier zal aanhalen, heb ik zelf ondervonden.

’t Is reeds eenige jaren geleden en een jon

geling van vooren aan twintig jaren had eenige 

malen te kort geweest in de Congregatie. « ’k 

zal u vinden, Kerel! had hem de onderpastor 

gezeid en hij ging naar het méisje !waarmede 

hij alsdan in kennis was en dat nu zijne vrótiw 

is. Hij zegde aan dat méisjè dat zij die jongen 

moest laten, dat zij er niet mocht mede 

trouwen, want later zoude ! haar dat gespeten 

hebben. Hij komt naar de congregatie niet;ifert 

hij zit overal waar hij niét -zitten mag, en wdar 

een deftige jongeling géén zaken heeft l 1)*1 Nu 

richtte de jónge dóchter haar op: zoo moógt 

gij niet spreken, Mijnheer, was hstar antWoord, 

telkenmale dat rrtijn vrijer naar de Congratte niC; 

is gekomen, dan was hét om met mij te gaan 

wandelen. Als hij dezen avond mij bezoeken kemt 

zal ik hem zeggen dat hij nooit geenen voet 

meer in Uwe congregatie stellen mag. .

Een dood arme jongen volgde niet regelmatig 

de lessen der zondagschool. De bestuurdergihg 

bij zijnen patroon en vroeg dat hij uit Straf hem 

allé werk zoude ontnomen hebben.

Omdat hij niet gestemd had gelijk zij hét* 

begéerden werd het onmogelijk te werk gesteld 

om eenen proprietaris te bewilligen eenen pachter 

buiten te steken waarvan hij geene redenén tot 

klagéh hadde.

__________  Ü ;
(Zie vervolg 3e bladzijdej.

Alle soorten van WIJNEN zijn voortdurend te bekomen bij LEON VERDUYN, Iseghem.



ISEGHEM BINST DEN
Vervolg van Maandag 6  September 1915.

Hun weggaan had eene groote menigte 

nieuwsgierigen langs de straten en aan de 

statie uitgelokt.
—o—

Met de landstormers verdwijnen ook eenige 

officieren, mannen van aanzien, en door 

eenieder gekend.
Schröder,. hauptman, die in het huis ver

bleef van den Heer August Deryckere; Remy, 
bij den Heer Neyrinck-Vandomrnele inge- 

kwartierd; de Baron von Bulow die in den 

Bank Delaere woonde, en nog eenige anderen, 
—o—

De dienst voor de overledene parochianen 

heeft plaats gelijk op andere jaren. Altijd 

gaat er veel volk dien dienst bij wonen, om 

voor hunne ziel, als kermis, een vurig gebed 

te storten. Maar nooit is er zooveel volk in 

de kerk geweest als heden. Onze overgroote 

tempel is stampvol.
—O—

Tusschen den « Mol» en den « Klaren Gracht» 

kom ik in den namiddag eenen mijner naaste 

gebuurs tegen.
Dac verwondert mij grootelijks, ik weet 

immers zeer goed dat mijn gebuur er niet 

aan houdt te lande te gaan.
— « Gü loopt verloren, Jan? » spreek ik 

hem aan.
— In ’t gehoele niet is het antwoord, maar 

ik ben uit mijn huis weg geloopen.

— Weggeioopen ?
— Ja, weggeloopen! ’t Is niet meer ver

dragelijk! Dat knotteren en pruttelen van 

mijn vrouwe kan ik niet meer hooren.

— Nogthans, Jan, uwe vrouw is....
— Een eerste brave, vrouw, onderbreekt 

Jan, er zijn geene betere. Maar ’t gaat algelijk 

ver ook. Dezen morgen heeft zij ons boter 

gezonden en die kost 4,/O fr. de kilo
° Verleden jaar ten dien tijde stond de boter 

aan 3 fr.
Daar men de waschte gaat beginnen, zond 

zij ook om 3  kilos zeep, en betaalde daarvoor

4,50 fr.
Verleden jaar kostte de zeep 40 centiemen.
Aan onzen boer heeft zij in deh voormiddag 

eenen zak tarwe gevraagd, zij kan een 

hebben voor 80 fr.
Verleden jaar goldt de tarwe 20 f r . !

’k Moet niet verder meer hooren, en ’k versta 

al te wel waarvoor de brave vrouw van Jan 

nu knottert en pruttelt, en na Jan eene goede 

reize gewenscht te hebben, ga ik ook mijn

wegen voort.
Dinsdag 7 September 1915.

Een kind uit de herberg « de Kapel » aan 

den Abeele een jongentje van rond de vijf 

jaren oud, wordt in den morgen door eenen 

automobiel omgestooten. De “ chauffeur „ 

houdt onmiddelijk stil en doet aanstonds eenen 

geneesheer roepen. Gelukkiglijk, het kind 

klaagt van niet het minste letsel, en schijnt 

niets te weten van het groot gevaar waarin 

het heeft verkeerd.
—O —

Al het lijnzaad dat zich in het magazijn 

van Madame W e Constant Vandemoortele 

bevindt, wordt aangeslagen.
—o—

De opvolger van den Heer Backhausen is 

toegekomen en doet reeds dienst in de kom

mandantur.
Woensdag 8  September 1915.

Zoude er gisteren een enkele stedeling 

wederstaau hebben aan de uitnoodiging der 

warme zonnestralen, om in het wijde veld 

de schoonheden der prachtige natuur te 

bewonderen ? '

Leon Terryn toch niet!
En hij stapte vooruit onder den helder- 

blauweri hemel; vooruit over die lachende 

wegen en straten ; vooruit de gezonde frissche 

lucht inademend; vooruit wijl hij een leutig 

deuntje mompelde dat uit zijne dichterlijke 

muziekale ziele betooverend en verrukt op

welde.
En hij was al droomen en mijmeren zoo ver 

gegaan, zoo ver. dat hij slechts wist dat hij 

op het grondgebied van Rumbeke was, wanneer 

een automobiel aan zijne zijde stil hield en 

een gendarm hem zijn pasport vroeg.

Dat kost dezen morgen aan Leon, de zeer 

geringe boete van 3 mark.
—o—

Er zijn vrouwen die waarlijk gloeiende 

spoken in hun lichaam hebben!

Eenieder weet dat het streng verboden is 

in omliggende gemeenten, met welkdanige 

waren ook, te leuren, zoo men van geen 

pasport voorzien is.
Veel personen - en bijzonderlijk vrouwen

— hebben reeds groote onaangenaamheden 

tegen gekomen.
Dat belet niet dat er gisteren in Beythem 

vier Iseghemsche vrouwen werden aange

houden om te leuren zonder pasport.

(verboden nadruk) — 44e vervolg

Heden worden zij alhier in de Nijverheid- 

school opgesloten.
— o—

Gustaf Declercq uit de Doodstraat is een 

rappe lijnvisscher. Dat weet men niet alleen 

in Iseghem en aanpalende gemeenten, maar 

dat is overbekend in Holland, in Frankrijk, 

en verder nog, ja zelf tot in Dixmude Opsom
men hoeveel visschen « Stafke Clerk » gevan

gen heeft zoude onmogelijk zijn. ’t Is hem 

genoeg een uitstapken tot aan de vaart te 

doen om met een volle nette grondelingen, 

bazen en blieken naar huis te komen. Zijne 

overheerlijke vangsten grenzen soms het 

mirakuleuze. Palingen van vier kilos, karpels 

eene bil dik, snoeken van tien, vijftien ja 

twintig kilos hebben menigmalen aan zijnen 

haak gehangen en werden op meesterlijk 

kundige wijze op het drooge gebracht.

Dezen morgen ook zit Stafke langs de 

vaart, het oog onbeweeglijk gehouden op het 

vlottende kork. Plotseling, op een honderd 

stappen van hem, hoort Stafke eenen plons 

in ’t water, hij ziet op de vlakte iets slaan, 

draaien en keeren en geweldige gebaren 

maken. Maar al met eens wordt alles stil, en 

men ziet hoegenaamd niets meer roeren noch 

bewegen

— ’t Is een snoek, zegt Stafke, een snoek 

van ten minste tien k ilo !

En zachtjes, zachtjes, maar haastig toch 

naüfert Stafke de plaats waar hij de bewegingen 

van den visch denkt gezien te hebben.

Maar opnieuw komt iets boven, geweldig 

wordt het water omroerd en rondgespat.

Stafke ziet toe, en hij bemerkt dat het een 

jongen is van acht jaren oud, die in de vaart 

gevallen en met de dood worstelt.

Rap als een schicht vliegt Stafke vooruit, 

springt het water in, grijpt den ongelukkigen 

drenkeling vast, en komt er mede behouden 

op den oever.
Stafke had een jongen van de dood gered! 

Schooner vischvangst had Stafkes hert nimmer 

met zooveel fierheid en geluk doen kloppen! 

—o—

Maandag, in den namiddag, werden door 

onze bondgenooten bommen geworpen op 

Rousselare en Lichtervelde.

Helaas! lieten er duitsche soldaten hun 

leven bij, ook burgers werden gedood.

Te Rousselare werd de veertienjarige zoon 

van den Heer A. Muylle het leven ontnomen.

Te Lichtervelde vielen menige slachtoffers, 

niet min dan zeven personen zijn er gestorven.

De familie van den Heer Apotheker Van- 

deputte werd wreedelijk getroffen. De Heer 

Apotheker ê i een zijner zonen werden op den 

slag gedood. De meid, een meisje van ongeveer 

negentien jaren werd zwaar gekwetst en blind 

geslegen. Dat meisje werd alhier in het 

gesticht der Paters binnen gebracht, om de 

zorgen van eenen oogmeester te bekomen. De 

geneesheer hoopt een oog te kunnen redden.

Donderdag 9 September 1915.

In het begin der verleden week werd de 

genaamde C. Druppels, aan Claerbouts hof 

wonende, door de duitschers in hechtenis 

genomen. Zooals wij het reeds schreven, was 

Druppels een Belgische soldaat, die na de 

inname van Antwerpen, het leger was ont

vlucht.

Druppels had maar een enkele dag in het 

huis zijner ouders verbleven. Hij werd ge

dwongen te verklaren waar hij zich had schuil 

gehouden, en hij bekende t’ huis geweest te 

zijn bij zijnen oom Adolf Samoy-Declercq, te 

Lendelede op den Westhoek, woonachtig.

Adolf Samoy is ook niet lang meer op vrije 

voeten gebleven; hij werd in zijn huis aan

gehouden, naar Dadizeele gevoerd, waar hij 

voorloopig gevangen zit
—d—

Op het klooster der Fransche Zusters waaide 

sedert lang het vaandel van het Rood Kruis, 

en op een planske, aan de ingangpoort vast

gehecht, stond te lezen « Revier-Stube ».

Al de gekwetsten, al het personeel hebben 

heden het klooster verlaten, en hebben hunnen 

intrek genomen in het huis van den Heer 

Gheysens-Doutreligne, ook in de Gentstraat 

gelegen.
Roode Kruisers, korts alhier aangekomen, 

zijn in het klooster der Fransche Zusters 

ingekwartierd.
Vrijdag 10 September 1915.

De aardewerkers die gisteren avond naar 

huis terug kwamen, vertelden aan al wien 

ze ontmoetten, dat men de klokken op den 

overkant van ’t front had hooren luiden. Er 

was geen de minste twijfel meer mogelijk, de 

Dardanellen waren gevallen.

Dit nieuws heeft bliksemsnel de ronde van 

de stad gedaan en dezen morgen wordt van 

niets anders gesproken dan van de Dardan- 

n ellen.
Daar ik niet zeer lichtgeloovig ben — zelfs

OORLOG.
wanneer goed nieuws verkondigd wordt - 

wacht ik van triomf te roepen tot nader beves

tiging.
—o—

Onze kommandantur gaat weldra uit een 

geheel nieuw personeel bestaan.

Jean — beter gekend onder den naam van 

“ de zwarte „ is heden vertrokken om in 

Rousselare te verblijven.

En nu vernemen wij dat de Heer Kom

mandant von Haniel, toekomende week zijne 

bediening in Oudenaerde gaat uitoefenen 

Alhier wordt hij vervangen door den Kom

mandant van Oudenaerde, die den graad 

draagt van Generaal.
—o—

Onze tramlijn Ardoye-Iseghem heeft thans 

haren allerlaatsten snik gegeven. Over eenige 

weken had mende riggels losgevezen en naar 

eene onbekende bestemming weggevoerd.

Nu heeft men al de zware houten balken, 

waaraan de riggels waren vastgemaakt, uit

gedolven en insgelijks medegedaan.

Latere tijden zullen ons bewijzen of deze 

tramiyn nog ooit zal herleid worden.

—o—

— Zoudt gij mij niet kunnen zeggen op 

wat men zich gesteund heeft om aan iederen 

landbouwer aan te duiden hoeveel tarwe, hij 

ter beschikking der duitschers moet houden?

Dat vraagt mij heden een boer.

— Als GIJ dat niet weet, is mijn antwoord, 

hoe zoude IK dat weten ?

En die landbouwer geeft mij eenige stalen 

dezer verdeeling, die zoo zij waar zijn, stof 

tot verwondering geven.

— Boer V. S. zegt hij, heeft acht en veertig 

honderd lands tarwe staan, en men eischt 

van hem 0500 kilos graan.

BJer L. N. bezaaide achtien honderd lands 

tarwe, en hij moet ,2300 kilos leveren.

Boer R. V. had vier en twintig honderd 

lands tarwe staan — de schoonste van de stad

— en die kan hem uit slag trekken met 

300 kilos.

En nog veel zulke voorbeelden worden mij 

gegeven.

— Als dat al te maal waar is, zeg ik, ’t is 

raar en onverstaanbaar!

Zaterdag 11 September 1915.

De duitschers zijn vandaag aan ’t visschen 

in de vaart. Daartoe maken ze zooveel kom- 

plimenten niet als wij, en zijn ver van het 

geduld onzer lijnvisschers na te volgen. Zij 

werpen zekere stof in rt water — is het car- 

bure ? — en na enkele oogenblikken komt de 

visch boven en hij doolt. Met eene schepnet 

vangt men visch bij hoopen.
—o—

Uit een huis, op den Mentenhoek gelegen 

en aan Mme W e Hinnekint Verraes t ebehoo- 

rende, waren • de pachters ten gevolge van 

verschillige onvoorziene omstandigheden, ver

huisd. Om deze woning te betrekken had 

men geene nieuwe pachter gevonden, en sedert 

eenige maanden stond dat huis ledig.

Maar wie zoude in staat zijn de geschiedenis 

van dat onbewoond huis te schrijven ?

Verkeerden er daar spoken ? w&ren daar 

binst de stilte van den nacht wederkeerende 

geesten aan het dansen en springen, aan het 

feesten -en zotteboMen ?

Niemand zal dat ooit weten!

Maar de geburen zagen alle dagen veran

deringen aan dat huis zonder er de oorzaak 

van te kennen.

Pan voor pan verdween van het dak, de 

kaaf stortte in, de deuren waren weg, de 

vensters werden niet meer vindbaar, van de 

planken der zoldering bleef geen spoor meer, 

de muren brokkelden uit en gaven vrijen 

toegang aan menschen en dieren, aan den 

woesten regen en den stormenden wind.

En om ongelukken te vermijden heeft Me 

Hinnekint heden wat nog recht stond doen 
plat leggen.

Doch wat met dat huis is omgegaan, zal 

zeker nooit een sterfling weten.

Zondag 12 September 1915.

Vandaag wordt in de St Hiloniuskerk geene 

Mis meer gedaan voor de duitsche katholieke 

soldaten. Daar hun getal onbeduidend werd

— over acht dagen waren 13 soldaten in de 

Mis tegenwoordig — heeft de duitsche pastor 

er van afgezien nog Mis te doen voor de 

soldaten, en hèt gewoon orde onzer goddelijke 

diensten te stooren.

Onder de 7 ure Mis zal voortaan, zooals 

vroeger, eene onderrichting plaats hebben, en 

de 8  ure Mis, die nu kwart voor 9 ure begon, 

zal wederom om 8  ure aanvang nemen.

—ow

Onze politieagenten hebben thans lastig 

leven. Gisteren avond reeds hebben zij straat 

in straat uit mogen loopen om aan officieren 

en soldaten — onverwacht toegekomen — 

kwartier te bezorgen.
(Wordt voortgezet.)

Gevaarten en Avonturen
Zes en twintigste Vervolg — Verboden Nadruk

Le M i r o i r
Hij zou trachten zijn half brood mede te 

geven met een der bewakers.

Eenklaps hoor ik gerucht aan de deur mijner 
cel. ’k Spring^van de buizen.

De deur wordt geopend en daar staat onze 

onmensch-be waker.

Hij roept en tiert lijk al de duivels, hij 

heeft mij aan het venster gezien en zal mij 

zonder eten zetten indien het nog gebeurt. 

Maar ik strijd af en beweer aan het venster 

niet gestaan te hebben. Met een handvol 

scheldwoorden en vloeken trekt hij zich terug 

buiten en snokt de deur toe.

Nauwelijks is hij de deur uit of ik sta 

weder aan het venster. Ik ben reeds lang 

genoeg hier om overtuigd te zijn dat de 

bewakers veel woorden in de wind sturen.

Adolf zal reeds des middags schrijven aan 

zijne verloofde om haar te vragen het adres 

van M. Paul Decoene te willen opzoeken.

Rond zes ure van den avond kijk ik even 

door het venster. In eene der vensters van 

het tweede verdiep der huizen die met hun 

achtergevel uitgeven naar den koer van het 

gevang, zie ik een juffer staan.

Op een groot bord schrijft zij eenige letters 

waarvan ik niets versta. Nieuwsgierig blijf 

ik door het venster zien en tracht te weten 

met welke cel zij in gesprek mag zijn.

Nu en dan hoor ik eenige woorden roepen 

uit eene cel die niet ver van de mijne kan 

verwijderd zijn. Bij het hooren van die woorden 

moet ik mij meer en meer overtuigen dat 

het Adolf is die roept.

Zou het wellicht de juffer zijn waarover 

hij mij sprak die in het venster staat, ’t Is 

mogelijk!

Ik waag het eens, naar Dolf te roepen. 

Seffens heeft hij mij verstaan en roept naar 

de juffer dat ik het ben die naar het adrcs 

gevraagd heb.

Met een verrekijker tracht de juffer mij te 

kunnen zien. Zij doet mij "teeken dat ze mij 

niet goed kan bekijken daar het gat van het 

gebroken ruitje te klein is. Zonder ommezien 

neem ik een stuk borstel dat nog in mijne 

cel ligt en duw het overige stuk der ruit uit

De wacht uit den hof bekommerde zich niet 

om ons en deed alsof hy noch hoorde noch zag.

W ij namen dan verder de gelegenheid te 

baat om aan het gesprek voort te doen.

De juffer beloofde mij het adres op te zieken. 

Indien ik nog iets verlangde behoefde ik het 

maar te zeggen aan Adolf. Hij zou het haar 

laten weten.

Reeds des anderdaags had de juffer eenige 

pakjes cigaretten in de mand van Adolf gelegd 

waarin zijn eten gebracht werd.

Adolf was reeds in goede betrekking met 

den bewaker van het eerste. Deze dronk nu 

en dan een « snaps » bij Adolf en zoo deed 

hij wat Dolf hem vroeg.

’t Was ook Hendrik, de waker van ’t eerste 

die mij de pakjes overhandigde.

In briefwisseling zonder Censuur.

Het scheen mij eerst eene onmogelijkheid 

van uit het gevang met den buitenwereld in 

betrekking te komen.

Langzamerhand ondervond ik dat er brief

wisseling bestond tusschen gevangenen en de 

menschen die nog op vrije voeten liepen en 

dit zonder dat de duitschers er den neus 
tusschen staken Adolf Demeulemeester had ook. 

een middel uitgevonden.

Iederen dag verschafte zijne verloofde hem 

zyne eetmalen. Des morgends zond ze hem 

koffie en brood; ’s middags werd zijn noen

maal gebracht in eene mand. Bij zijne ver

schillende spijzen vond hij ook twee flesschen : 

de eene gevuld met bier of wijn, de andere 

hield melk in.

Er was gezorgd ‘dat de melk in cyder 

flesschen gedaan werd, die gestopt was bij 

middel van het gewoon vijsstupsel eigen aan 

die flesschen soort.

Dolf werd ook van den eersten dag voor

zien van alle schrijf benoodigheden, waaronder 

ook eene soort fijn papier. Het was van-deze 

laatste soort dat hij gebruik maakte om alles 

over te brieven wat hij verlangde

Wellicht was het een weinig te veel gewaagd 

voor Adolf maar zijn systeem lukte opperbest.

Benevens de bewakers waren er ook eenige 

gevangene die vrijer waren dan andere celliers. 

Deze trokken de soepkarrekens van de eene 

cel naar de andere, brachten de manden aan 

de deuren voor gevangenen welke bevoorraad 

werden uit de stad en kuischten, dweilden 

en schuurden de beuken van het gebouw. Die 

bevoordeeligden droegen den naam van “ fat- 

tiek ». Het waren meest die mannen die 

medehielpen aan de smokkelarijen van brieven 

op gevaar hun poste kwijt te geraken. Ook 

betaalden ze ook wel eens hunne goedheid 

door eenige dagen of weken verlang van 

hunne straf. (Wordt voortgezet.)



Hoeveel neeringdoeners, winkeliers, herbergiers 

werden niet benadeeligd, werden hunne klienteel 

afgeloopen omdat zij in tijden van kiezing hun 

gedacht wilde doen. En moest ik op dit kapitel 

voort schrijven, ik vulde er seffens 50 bladen mede.

En wat werd er niet gedaan tijdens de gevloekte 

schoolwet van 79. Aan welke droevige vervol

gingen heeft zich de liberale partij niet plichtig 

gemaakt ?

Hoeveel tranen van droefheid werden er dan 

niet gestort ?

Alle partijen, ’t is al gelijk dewelke ei zijn 

geene uitzonderingen, gaan te ver, zijn overdreven.

Nu, komt de reactie.

Nu, moet men van geen kleur politiek meer 
weten. Nu kent men niets anders meer dan de 

strijd om te leven, de strijd om meer en meer 

geld te winnen met het minst mogelijk te werken, 

de strijd van 't plezier.

Onze Beste Dank

Drie weken achtereen hebben wij het groot 

genoegen onze vier wakkere Volksvertegenwoor

digers te mogen uit den grond des herten 

bedanken voor hunne moedige houding in de 

Kamers voor het verdedigen onzer rechten.

Zij zwijgen hoe langer, hoe meer.

Deze week werd de Minister ondervraagd 

wanneer hij schikt eene vergoeding te schenken 

aan de soldaten die op het front stonden om 

ten prijze van hun leven het Vaderland te 

verdedigen. Niet een onzer plaatselijke helden 

deed den mond open, tenzij om te geeuwen.

Dan ook wierd er gesproken over den toestand 

waarin Antwerpen verkeerde door kolengebrek.

De verlichting met electriek is er niet meer 

mogelijk, en de nijverheid ligt er stil. Men voegt 

er bij dat de glasfabrieken moeten sluiten, bij 

gebrek aan kolen, en men zendt er alle maande 

een millioen tonnen naar Frankrijk. Onze vier 

volksvertegenwoordigers vonden dat zwijgen, 

onverbeterlijk was'

Op ’t einde van Januari kwam zooals gewoonte 

het schrift uit, met de vragen door volksver

tegenwoordigers en senators aan de Heeren 

Ministers gedaan en met de antwoorden door 

de Ministers aan die vragen gegeven 170 ver

schillige volksvertegenwoordigers hadden ’t een 

of ’t ander aan den Minister gevraagd.

Onze katholieke volksvertegenwoordigers wa

ren er deftig op hunne plaats. M. Mahieu had 

twee vragen gesteld, en onze socialist Dierkens 

vier

Ik weet zeer wel dat zulke artikelen niet 

mogen geschreven worden, dat zij geen goed 
maar veel kwaad kunnen doen. Maar wie kwam 

altijd voort de waarheid bewimpelen, verduiken 

en verbergen ? De brieschende onderpastor zegt 

men was in ’t begin dezer v/eek onderhevig aan 

de schrikkelijkste heilige kolerie en gaf bevel 

aan vijf mannen overal op zoek te gaan, totdat 

zij de pen en de tonge van onze vier volks

vertegenwoordigers wedervonden. Te naaste 

weke zullen wij zeggen hoe zij gevaren hebben.

De Slaapziekte

Wij lezen in “ Het Nieuws van den Dag „ 

van deze week :

“ De slaapziekte die in Frankrijk en elders 

reeds verwoestingen aangericht heeft is nu 

Overgewaaid naar België waar men ook eenige 

gevallen kon aanstippen.

We beginnen te gelooven dat ook de voor

aanstaande leiders van de Katholieke Partij, 

door die ongelukkige kwaal aangetast zijn. Im
mers, waar men ook het oog keere of wende, 

nergens is er een spoor van werking waar te 

nemen in de katholieke rangen, ’t Is eene echte 

droevige en zeer ontmoedigende bestatiging. 

Al de oproepen, die tot hiertoe gedaan werden 

aan hunne werkdadigheid bleven, ongelukkiglijk, 

onbeantwoord, ’t Is alsof de slaap waarin ze 

gedompeld liggen, een doodslaap is waaruit ze 

niet kunnen wakker geschud wórden.

Intusschen waakt de vijand en houdt oogen 

en ooren breed open. Het socialism werkt en 

ievert met volle kracht en tracht zich in te 

dringen daar waar de katholieken altoos hunne 

sterkste gelederen vonden. De socialisten houden 

kongres op kongres om den toestand te onder

zoeken en te bespreken, om hunne batterijen 

te richten en om hunne leerstelsels te kunnen 

verspreiden overal waar ze, tot hiertoe, met 

misprijzen bejegend werden. De roode partij 

wordt, op alle gebied, stevig ingericht; er heerscht 

daar leven en vooral rustelooze werking. Aan- 

gemoedigd door den bijval in de kiezingen, willen 

de socialisten het ijzer smeden terwijl het heet 

is. Ze hebben besloten een hardnekkigen kamp 

te voeren om ook den buiten te winnen voor het 

socialism om de stevigste katholieke bolwerken 

stormenderhand te kunnen veroveren.

En de katholieken slapen... en blijven slapen 

juist alsof ze onbewust zijn van wat rondom 

hen gebeurt of, liever, juist dat alles hun geen 

ziertje kan schelen 1 Met geestdrift zouden wij 

hem begroeten die als een nieuwe « Pieter de 

Eremijt » zou opstaan om overal de sluimerende 

katholieken te gaan opwekken uit hunne on

verschilligheid ; die onder den kreet « God wil 

het ! » de katholieke leiders zou gaan overtuigen 

van de zware verantwoordelijkheid die op hen 

rust: die in hen zou doen terug opbruisen dat- 

vurig, krachtig, frissche leven, welk hen vroeger 

tot grootsche daden in staat stelde ».

Naar onze bescheidene meening komt deze 

oproep, hoe krachtig en welgemeend hij ook 

zij, te laat! De onmacht der katholieke partij 

tijdens de laatste kamerkiezingen, het lamlendig 

spiktakel dat onze katholieke volksvertegenwoor

digers thans in de kamers geven, waar ze de 

dienstknechten en sleppedragers der socialisten 

geworden zijn, is niet geschikt om maar een 

sprankel hoop over te laten !

Maar daarbij bestaat de katholieke partij dan 

nog wel in werkelijkheid ?

Dat er kristene syndikaten voor het verde

digen der stoffelijke belangen van den werkman, 

naast de socialitische syndikaten bestaan, dat 

is eene werkelijkheid, maar dat kristene syndikaten . 

pure en ware katholieke propaganda maken, ! 

dat is geene werkelijkheid ! Dat er in de Kamers 

zelfs in minderheid eene echte katholieke partij 

bestaat is evenmin werkelijkheid ! In werkelijk

heid is die zoogenaamde partij erg en hoofdzakelijk 

verdeeld in kapitalisten en democraten, in fla

minganten en franskiljons, in voor en tegen 

’t program van den Havre,... in een woord in 

voor en tegen ieder punt dat op ’t dagorde 

der kamers komt.

Is dit wel eene partij, dezen naam weerd, 

die noch doel, noch program, noch eenheid in 

zienswijze en werking bezit ? Maar onze meening 

stemt zulke partij regelrecht voor den ondergang!

Ondertusschen, in ’t stille, zonder trommels 

en trompetten, maar met bewuste zekerheid rijst 

het vaandel der vrije Middenstansdbeweging naast 

dit der vrije werkersbeweging op 1... Zijde aan 

zijde, elk voor zijne belangen, maar zonder haat 

en nijd, zonder klassenstrijd, niet tegen elkaar 

maar naast elkaar gedijen de twee partijen stille 

maar krachtig, in harden kamp om het bestaan 

in machtig streven naar recht en lotsverbetering ! 

En indien d’ oude katholieke partij, en nog veel 

meer d’ oude liberale partij, die slechts nog eene 

schim is van ’t verleden, zulks over het hoofd 

zien, deerlijk zullen het zich eens berouwen 1

Daar is maar iets dat ons België voor den 

volledigen ondergang kan vrijwaren en redden: 

en dit is, eene nieuwe groote ekonomische partij, 

onafhankelijk van alle oude kleurenpolitiek en 

conservatieve kieskapellekens, eene partij die 

enkel en uitsluitelijk de moreele en materieele 

intresten van burgers én werklieden verzoend 

en nastreeft, eene partij *waarin burgers en ar

beiders niet tegenover elkaar maarnaast elkaar 
staan in eendracht, verstandhouding en broeder

lijkheid tot heil en vootspoed van ons Vaderland.

Algemeene Vergadering van den Midden
standsbond ” Iseghem en Omliggende ,, op 
Zondag 8 Februari, ten lokale ” De Gouden 
Leeuw „ Gentstraat, te Iseghem.

Bij 't openen der Vergadering neemt de heer, Jos., Sey
naeve liet woord als afgevaardigde van liet Midden
bestuur. In korte aanspraak bedankt hij de talrijke 
aanwezige leden, zegt Wifarvoor ze opgekomen Zijn 
en wakkert nogmaals iedereen aan tot krachtdadig 
werk en strijd. Hij deelt het ontslag‘ mede van het 
voorloopig bestuur en kondigt aan dat zal overgegaan 
worden tot de kiezing van het definitief bestuur van 
den bond.

De lieer Leon Yanderhaeghen verontschuldigde den 
ht er Henri Strobbe, ondervoorzitter, die in de onmo
gelijkheid is aan de vergadering deel. te nemen, 
teagevolge van liet afstervan van zijn broeder, den 
lieer Jos. Strobbe. Dit afsterven is een gevoelige slag 
voor onzen boud. Jos. strobbe, immers, miek deel 
van het voorloopig bestuur on was onze ,zaak met 
hert on ziel toegedaan. Spreker maakt zich dan ook 
den tolk dpr vergadering om eene wanne hiflde te 
brengen aan zijne nagedachtenis.

De heeren P. Dekeirschieter en R. Mestdagh laten 
zich per brief verontschuldigen op de vergadering te 
moeten afwezig zijn.

Zeventien nieuwe leden geven hunnen naam op 
en schrijven in als lid van» den bond. Daarop wordt 
overgegaan tot de kiezingen, die in ' volle vrijheiden 
geheim plaats grijpen. Volgende tien leden worden 
in het bestuur gekozen : J. Seynaeve, A. Clement,
H. Strobbe, P. Deblieck, L. Vanderhaegen, C. Smalle, 
D. Gits, R. Gits, G. Daenens, H. Pattyn.

In name der gekozenen bedankt de heer A. Clement 
de leden voor het vertrouwen dat iii hen gesteld 
wordt en drukt de hoop uit dat zij dat vertrouwen 
ten volle zullen kunnen beantwoorden. (Toejuich.)

• Eindelijk worden de standregels, zonder opmerking 
goed gekeurd, en de leden verlaten de zaal in de 
beste stemming en met blijde hoop' op de toekomst.

Na deze algemeene vergadering, kwam  het bestuur 
te samen, en stelde als volgt zijn bureel aan.

Voorzitter : Alphonse Clement
Ondervoorzitters : Henri Strobbe 

Hénri Pattyn
■ Schrijver : Daniël Gits

Schatbewaarder : Pierre Deblieck

Kr werd ook beslist een afgevaardigde der ver
schillende vakken en bedrijven bij het bestuur toe te 
voegen. Verders werd aangenomen op de eerstkomende 
vergadering de praktieke werking van den bond 
vast te stellen.

Namens het Bestuur.

G em een tek iez in g en .

Met Oktober aanstaande gaan er in gansch 

het land gemeentekiezingen plaats hebben.

Het vrouwvolk gaat er deel aan nemen. 

Men voorziet dat in Iseghem alles zoo rustig 

zal voorbijgaan.

STADSNIEUWS
Uitlevering. — In de lijst der duitsche plichtigen, die 

binnen kort aan het belgisch gerecht zullen moeten uit
geleverd worden, stippen wij de volgende namen van die 
door onze Iseghemsche bevolking goed genoeg bekend zijn: 

Backhausen, rittmeister, Etappen-Kommandant te Aude
naerde, deportaties, 

von Haniel, deportaties te Audenaerde en omtrek. 

von Natzmer, kommandant, gruwelen van Luik.

Wie had dus gedacht dat die doorluch^jge heerschappen 
zoo vroeg na den krieg in Belgie terug te zien ? Zouden 
zij het zelf wel gedacht hebben ?

— o—
Zeldzame Vereering. Over 8 dagen ontving Jufvrouw 

Madeleine Withouck, voor bewezen spionagedienst aan 
het fransche leger, het Oorlogskruis van wege de Fransche 
Republiek. Wij wenschen aan Madeleine onze hartelijkste 
proficiat!

Déze onderscheiding is eene zeldzaamheid in Belgie 
en ze moet ons te schooner schijnen, daar ie te beurt 
vie#aan een Belgisch werkmeisje. We mogen het waarlijk 
eene vereering noemen voor onze stad.

Benevens dezê vereering, bekwam ze reeds van het 
Bèfgtóchf1 Staatsbestuur de hoogste onderscheiding als 
Ridder der Leopoldsorde met toevoeg van ’t Belgisch 
O o r lo g ïfy jiis  en van ’t Engelsch leger werd ze ook aan 
fyet dagorde gebracht en het eerekruis toegekend.

Het 'wire hoogst wenschelijk konde er bij zekere 
gelegenheid voor haar iets gedaan worden. Wij wenschen 
zulks uit ganscher herte te zien omdat het werk welke ze 
verrichtte eenig was in zijn soort en ingegeven door de 
edelste gevoelens.

De Citatie gemaakt door den Fransche Opperstaf, doe* 
ten zeerste de waarde van hare offervaardige vaderlands
liefde uitschijnen:

Sont cités a 1’ordre du jour'de 1’Armée :

Mademoiselle M a d e le in e  WITTOUCK 
H eye  31 

ISEGHEM (Belgique)

“ Jeune fille Belge animée du plus , pur patriotisme. 
Encore souffrante d’une intoxitation par les gaz n’a pas 
hésité a accepter une mission périlleuse au dela des lignes 
et rempli- cette mission avec une héroïque tenacité en 
dépit des risques courus.

Paris, le 15 Novembre 1919 
Pour le Président du Conseil,

le Ministre de la Guerre <S par son ordre 
Le Colonel Chef Adjoint, du Cabinet 

G. B e c k e r .

—o---
Vrijboom. — Verleden Dinsdag namiddag heeft men op 

onzen Melkmarkt den Vrijboom geplant te midden van 
een daartoe aangelegd park.

Met wat bloemen omringd zal hij ons een voor toe
komende zomer een schoon zicht verschaffen.

Dat men ons in afwachting maar een schoon Vrede
feest voorbereidde.

- SPORT -
-  DUIVEN -

Iseghem — Duivenmaatschappij Elk het Zijne 
Zondag laatst had de vierde algemeene vergadering plaats 
en de zaal was w-ederopi te kleiij,.

Onder de bijzonderste punten die besproken,, werden 
deelen wij het vdrgenflé hYédeV ~

1. De liefhebbers die nog geeneri afstand hebben, moeten 
hem onmiddelijk aanvragen in een der drie lokalen.

2. Er zullen nog twee aigemeene vergaderingen plaats 
hebben, de eerste op 29 Februari bij Rudolf Uyttenhove, 
de tweede op 21 Maart bij Jerome Vuylsteke.

3. De metalen ringen met merk B e ld e  „ worden in 
de drie lokalen overgeschreven aan 10 centiemen tot 
21 Maart, en hebben recht van deel te nemen aan de 
gratis-prijzen in de derbyvluchten.

4. Het inschrijven van leden zal eveneens op 21. Maart 
sluiten.

5. De laatste dag der teekening van ongeringde duiven 
is vastgesteld op Maandag 16 Februari bij R. Uyttenhove.

Een 20tal nieuwe leden lieten zich inschrijven.

-  FOOTBALL' -
ZONDAG 15 FEBRUARI 1920 

Kampioenschap III Divisie 

F. C. ÏSEGHEM — F. C. BRUGGE 

Begin om 2,30 ure stipt — Ingang 0,50 en 0,25

Het is de laatste match van ’t kampioenaat en Iseghem 
heeft te doen tegen de leider der Divisie, ’t zal een heel 
belangrijke strijd zijn. Heeft de match tegen de Cercle 
schoon geweest, deze zal er niet moeten voor onderdoen, 
Iseghem zal willen toonen dat zij geene ploegen hunner 
Divisie te vreezen hebben. Die zal gaan zal het wei zien, •

Zoodus allen op post. Je n n y .

Purgerstagd van Iseghem
Gebojrten:

Demetrie Vanzieleghem dv Honoré en Maria Loncke ; 
Marie Pattyn dv Oscar en Edoxie Meesseman ; Leon 
Spriet zv 'Benoit en Marie Lapeire ; Louise Desmet 
dv Alphonse eu Magdalena Roelens,' Elisabeth Reyn- 
voet dv Maurits en Victorina Vandommele; Gabrielle 
Tiole dv Frans en Celiua Verstraete..

Overlijdens:

Rosalie Verfaillie, huish. 66 j. echt. v. Constant 
BeernaertJiaeJiel Callens, 5 'maanden dv Victor en 
‘Theresa, npcj^fcq; Maristte Vercamert, 17 jaar'dv  

« ■ W  vn Aügusta Declerck ; Jules Verledens, voer- 
‘}a&r zv Emile en Lticie Leihiere.

.a 90If-' Huwelijken:

• Maurii* IDeruyt) borstelm. 21 j. en Lutgarde Spriet, 
spinster 24 j . ; Alfcieric Huysentruyt, wever 28 j. en 
Julia Mönteyné, borstelm. 28 j. ; Leon Declercq, onder
nemer Ardoye 35 j. en Marie Sabbe, zb 25 j.

Emelghem — Op Zondag 15 Februari 1920 
prijskamp op de VOGELPIK, ter herberg De 
Groote Pinte bij Ch. Snauwaert, Reeperstraat. 
1 0  fr. vooruit en ’t inleggeld erbij.

STflBSFflHFflIIEH - I5EEHEI
Z O N D A G  2 2  F E B R O A R I  1 9 2 0  

om 5  ure

M U Z I E K C O N C E R T
door de leden der Maatschappij

in « D E  G O U D E N  L E E U W  »
. P r ijze n  der P la a ts e n  : 

Voorbehoudene 2 fr. - Tweede 1 fr.

Kaarten zijn van heden af te bekomen bij 

M. J. Verham m e, Marktstraat.

O U D - S T R I J D E R S B O N D  - I S E G H E M

ZONDAG 15 en MAANDAG 16 FERüARI 1920 

Bureel om 6 uur - Gordijn om 7 nur

D R A M A T I S C H E  K U N S T A V O N D
in de Feestzaal ” ONS GILDENHUIS

ten bate der Iseghem sche O orlogsw eezen

Opvoering van

-  D O L L E  H A N S  -
Nederl.-Indisch Soldatendrama door Jan Fabricius 

O pgevoerd  d oo r  het K unstgeze lschap  van  den 

V laam schen  O ud- S tr ijde rsbond  bestaande  u it 

Kunstenaars van  den N ederlandsehen  S ch ou w bu rg  

te G en t, m et de ta len tvo lle  m edew erk ing  van 

Juffer M a r t h a  R o b e r t .

~ V O L L E D I G  O R K E S T  -  

Kaarten  z ijn  te bekom en  vana f 20 Janua r i ter 

D rukkerijen  N o n k e l  - S t r o b b e  - V a n d o m m e l e .

Prijzen  der P laatsen  : V oorbehqudene  5,00 fr. 

Eerste 3,00 fr. - T w eede  2,00 fr. - D e rd é l^O O fr .

G ez ien  den  overgrooten  b ijv a l en om  te be

an tw oorden  aan  de ta lr ijk e  aanvragen  der 

toonee llie fhebbers  van  den  om trek  w erd er 

besloten boven de twee reeds aange ko nd igd e  

avond-vertoon ingen  van  Z o n d a g  15 en M a a n d a g

16 Februari eene dag-vertoon ing  te geven  op 

Z o n d a g  de 15 F eb rua r i. —  Bureel om  2 u r e —  

g o rd ijn  om  2 1/2 ure.

O p g e l e t ! Al onze Ver toon ingen  
beginnen op de n ieuw e  uur .

Op Zondag 29  Februari - Maandag I . jsiaart
geven « D e L u st ig e  V r ie n d e n  »

-  hun  vierde T ooneeK  en Zang feest met

“ DE H A N D  G O D S „
drama in 3 bedr. v, Dücaju

TAMBOER JAftSSENS
Blijspel met zang in 2 bedr. door H. Vart Pe’ene 

met begeleiding van groot Orkest

P rach tig e  K ostum en  van  het H u is  M ae s , T h ie lt

Kaarten van heden af te bekomen bij, G. Vanbesien, -de Pé- 

lichystraat 28. Waar het plan ter inzage!ligt. Niet meer kaarten 
zullen verkocht worden d^n er plaatsen beschikbaar zijn.

B. W. - De Voorbehoudene kaarten dragen de nummers 
der plaatsen, en kunnen naderhand niet meer gewijzigd 
worden. Men zorge dus Op tijd.

Het T ooneelse izoen za l geslo ten w orden  met 

“ DE A R M  ^ N  VAN P A R I J S  ,, 
drama in 7 tafereelen door Ed. Brisebarre 

op Zondag 11 en Maandag 12 April 1920

H et B estuur .

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

ZONDAG 15 en MAANDAG 16 FEBRUARI
telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

2e Episode der Wereldberoemde 
Detective SHERLOCK H3LMES 

DE .RAADSELACHTIGE SPINCKX
4 deelen — Viaamsche Opschriften

WANNEER MEN BEMINT
5 deelen — Viaamsche Opschriften

KOMIEK

Op Zondag 29  Februari, Maandag I en 
Dinsdag 2 Maart zal er in de « Cinema 
Luxe» benevens de episode van den 
Beroemden Detective Sherlock Holmès

Het gemartelde Belgie
hartroerenden Oorlogsfim in 6 deelen 
en met viaamsche opschriften opgevoerd 
worden.

C i n a  der Oudstrijders - Ingelmuiisfer

Zondag 15 en Maandag 16 Februari
telkens om 6 1/2  ure 

Dagvertooning Zondag om 3 1/2 ure

A lgemeen P rogram m a  :

Polidore op zijn 31 (komiek)

De Geheimzinnige Madame of de
Waarzegster (drama in 5 deelen)

Oor logs tafereelen

Robinson Crusoë

De Mentebolle van Gavroche

De verloofde komt niet af voor te trouwen

NIJVERHEIDSSCHOOL - ISEGHEM
De lessen van Stoomtuigleiding zullen gegeven 

worden eiken Zondag voormiddag, van ö, tot
10 ure, te beginnen van 15 dezer.

De lessen van Teekenen, Rekenen en Meet
kunde zullen beginnen op Dinsdag 17 dezer, 
om 6 ure ’s avonds.

De lessen van Engelsch- en Duitschleer zullen 
beginnen Dinsdag 17 dezer, omfi iire ’s avonds.

De lessen van Franschleer zullen beginnen 
Dinsdag 17 dezer om 8 ure ’s avonds.

N. B. — Het begin der lessen van Boek
houden zal later bepaald wörden.

■i —  ii — —

Crédit Foncier d’Anvers
Naamlooze Maatschappij - Kapitaal 3.000 000 Ir.

Spaarboekjes 3.60 % . Renteboekjes 4 % ,
4.25 ~°/o en 4.50 %  vrij van lasten.

Verdere inlichtingen kan mén bekomen bij 
M 1 Ph. Verbeke, Bestuurder, Rousselaer- 
straat 25 ,  Iseghem.



K O N I N K R I J K  B E L G I E
MINISTERIE VAN FINANC1Ë

BINNENLAND5GHE LEENING S p. c.
van 2 , 5 0 0 ,0 0 0 .0 0 0  fr. met premie

KAPITAAL: De leening bedraagt 2 1/2 millards franken 
vertegenwoordigd door 5,000.000 obligatien van 500 fr. 
ieder, verdeeld in 5 reeksen van 1.000.000 titels.

INTEREST : De obligatien worden uitgegeven met genot 
van interest van af 15 Mei 1920. De interest is bepaald 
op 5 o/o ’s jaars, betaalbaar bij halfjarige koepons van 
fr. 12.50, den 15 Mei en den 15 November, en waarvan 
de eerste vervalt op 15 November 1920.

De'titels houden op intrest voort te brengen van af den 
dag voor hunne terugbetaling vastgesteld.

AFLOSSING: De aflossing der leening zal geschieden 
in 75 jaren bij middel van trekkingen ; de trekkingen zullen 
plaats grijpen ieder jaar, den 1 Maart en voor de eerste 
maal den 1 Maart 1921. De titels zullen tot terugbetaling 
geroepen worden bij groepen van 50 obligatien; ieder jaar 
zal voor elke reeks een gelijk getal groepen door de 
trekking aangeduid worden.

De uitgeloten titels zullen terugbetaald worden 
met eene premie van 50 Oio dus aan 750 frank 
voor eene obligatie van 500 frank.

De terugbetaling geschiedt den 15 Mei volgende op de 
trekking ; de uitgesloten obligatien hebben recht op den 
koepon die op dien datum vervalt.

De Staat ontzegt zich het recht over te gaan tot ver
vroegde terugbetaling vóór 15 Mei 1940. Van dien datum 
af voorbehoudt de Staat zich het recht over te gaan tot 
vervroegde terugbetaling der nog in omloop blijvende 
obligatien; in zulk geval zullen de titels allen terugbetaald 
worden aan dezelfde som, het is te zeggen, het kapitaal 
van 500 fr. vermeerderd met de middelmatige waarde der 
premien teruggebracht, aan de tax van 5 O/o, tot den datum 
vastgesteld voor de vervroegde terugbetaling.

De interest en de aflossingspremie worden 
vrijgesteld van alle huidige of toekomstige be

lastingen.
De openbare inschrijving zal geopend zijn van den 

Donderdag 12 Februari tot, en inbegrepen, den 
Zaterdag 6 Maart. — Uitgevinysprijs : 499 fr. 
per titel, betaalbar als volgt :

100 fr. bij de inschrijving;

399 fr. den 15 Mei 1920;
Mochten de inschrijvingen het getal der uit te geven 

titels overtreffen, dan zal er tot verdeeling overgegaan 

worden.
Er zal aan de inschrijvers bij hunne tweede storting, 

het is te zeggen den 15 Mei 1920, een voorloopige titel 
overhandigd worden, voorzien van twee halfjarige intrest- 
koepons beurtelings vervallend den 15 November 1920 en 
den 15 Mei 1921.

De voorloopige titels zullen deelnemen aan de trekking 
van 1 Maart 1921 ; zij zullen geruild worden, zonder over
eenkomst van nummers, tegen bestendige obligatien die 
alleen zullen deelnemen aan de trekking van 1 Maart 1922 
en aan al de volgende trekkingen.

Men schrijft kosteloos in bij den « CREDIT 
FONCIER D ’ANVERS » Rousselaerstraat, 25, 

Isetjhem. \

BEKENDMAKING —

Aan Wijnaftrekkers en Likeuristen, honderden 

ledige flesschen te koop, zooals champagne- 

flesschen aan 0,15, Wijn-flesschen aan 0,20 

Literflesschen aan 0,20, Witte literfl. aan 0,25 

fantaisiefl. en pullen aan vermindering van prijs.

Zich te wenden ten bureele van ’t blad.

Gevraagd in belangrijke Schoenfabriek 
te Thielt, Meestergast als werkuitgever, 
Viaamsch en Fransch. Goed op de hoogte 
van ’t Patronenmaker.

Schrijven bureel van ’t blad.

Een ASCENSEUR om alle soorten van 
zware gewichten op te trekken.

Inlichtingen ten bureele van ’t blad.

Bericht aan de Schoenmakers
Van Zaterdag 2 1 tot Maandag 23  dezer 

zal de h. J. Thorisaen van Brussel alle slach 
van Schoenmakersalaam te koop bieden 
ter herberg ” DE P O S T D U IF ,, bij Rudolf 
Uyttenhove, Ketelstraat te Iseghem.

DUIVENBOONEN, MAIS, BLOEM, MEEL
- - -  MAGAZIJN VAN KOLEN - - -

/ in ’t groot en ’t klein

Art. Popelier-Debosschere 
EMELGHEM-DAM-ISEGHEM

-- STOVEN MA KEU ~
Reparatiën

R I N G E N  V O O R  BORSTELS  
R e p a r a t ië n  van V e io ’s

G ustaaf V ersteele 
Baertshof 4, ISEGHEM

D E  C O R S E T S  O P  M A A T
het best, schoonst en goedkoopst

gemaakt bij

-  H 1 M P E - V R O M A N
Nederweg 24 , I S E G H E M

Handel in Kleerstoffen
Ik maak het publiek bekend dat ik 

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

fl. DE 6IE-B0UHGEGIS
M eester-K leerm aker 

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

VERKOOP - VERHURING - VERWISSELING  
HERSTELLING - STEM M ING van

KM

Groote keus van

'Sm

\  La V o i*  d e  /  
Son M aïtre

F o n o p a f- P la te n
HARMONICA’S

M U Z I E K
INSTRUM ENTEN

Afslag voor Voortverkoopers

JCLEJIE1\ T-CLEMEN T
Gentstraat 20 , ISEGHEM  

BIJZONDERE HOUTDRAAIERIJ &  ZAGERIJ
dienstig voor 

Meubelmakers en Houtbewerkers

Jules Leen knecht - Missiaen 
Belle-Vuestraat 2 3 9 ,  ISEGHEM

Verzorgd werk — Spoedige bediening 
Ónmogelijke Concurrentie

GR 0 .0  TE 

STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ
Callens- N eeffs, Dendermonde

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

— Trouwe en genadige bediening —

Staalboek op zicht bij o n Agent

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

VOOR UWE R H U ID EH IER 5B Ü BEH
wendt u tot

- Leonhard Vandecappelle - 
Kortrijkstraat I 4 9 ,  ISEGHEM  

V erkoop  in ’t  G ro o t  en ’t  Klein
Bijzondere priizen voor Voortverkoopers'

Nieuwe Moderne Inrichting
voor het maken van Portretten 

Bromure, Bruin en Charbon papier

HERAFTREKKINGvanOUDE PORTRETTEN  
P o r t r e t t e n  op Doodbeeldekens

gemaakt in 24 uren 

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

Bijzondere prijzen voor Huwelijksgroepen 
W. Driesens - Vande IValle

Roeselaerestraat 82 , I S E G H E M

Verzorgd werk — Spoedige bediening 
Ik begeef mij ook ten huize.

R e d  

Star

« \ x \

L ine

ANTWERPEN-NEW-YORK
Agentschap bij

A l p h o n s e  JOYE, R u m b e k e

Regelmatige dienst met den grooten 

Post-Stoomboot « LAPLAND »
i e Klas 1657,50 fr. en hooger 

2e Klas 900 fr. . 3e Klas 500 fr.

De pasporten voor de VtVeenigde Staten zijn 

moeilijk te verkrijgen. Daar ik wekelijks in 

Brussel ben stel ik mij ten dienste om onvergeld 

bij den Amerikaanschen Consul in Brussel mede 

te gaan.

Vraagt inlichtingen bij den Agent Alphonse 

Joye te Rumbeke.

Briefwisseling in alle Noord-Europeesche talen.

Met dezen breng ik het publieK ter 
kennis dat ik mij kom te vestigen als 
Meester-Kleermaker. In volle vertrouwen 
zal ik goed en verzorgd werk leveren 
volgens de laatste modellen.

R O B E R T  IflAES
Meester-Kleermaker

Marktstraat 4 4 ,  ISEGHEM

9 9U\ DE P LA STR O N
schoone keus van

Mans- en Vrouwstoffen

Ellegoederen, H itte  en Fantasiearfikelen
bijzonder assortiment van

Hemden, Cols en Plastrons 
COMMUNIE-ARTIKELEN

R a p e n d  M f l E S - B E L D H O F
M a r k t s t r a a t  4 4 ,  Iseghem

A LA RENAISSANCE,,
Hoeh der Groote M ark t en G raanm arkt, HOUTRIJK

* 8
f * 4

• « *

!3#
Kostumen en Mantels voor Vrouweu vanaf 65 fr. 

Regenmantels voor Vrouwen (Gabardine) vanaf 59  fr. 
Kostumen (Tailleur) voor Vrouwen vanaf 99 fr. 

Kindermantels vanaf 4 9  fr.
Pardesus voor Heeren (laatste model) vanaf 99 fr. en I 05  fr.

> Regenmantels vanaf 89.fr .
Kinder-Pardesus vanaf 55 fr.

Specialiteit van Werkers-Kostumen

Panen Broeks vanaf 2 7 ,5 0  fr. Werkvestons 17,75 fr.
Schoenen voor Heeren en Vrouwen vanaf 3 4  fr. 

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

Ónmogelijke concurrentie - Buitengewoneoccasies - Prijsvermindering 
Solden ter gelegenheid van den jaarlijkschen Inventaris 

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

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

Huis CYH. VANDEN W EG HE  - D’HOOGIiE
Marktstraat 11, ISEGHEM  

S i e r a a d -  H o u t -  en M a r m e r - S c h i l d e r
Kunstschilderij en

voor

Kerk en Schouwburgen 
Alle herstellingen worden aanvaard

te bekomen

Kleuren, Vernissen

Schilderoliën, Terpentijn 
en verdere Schilderartikelen

Teekeningen op aanvraag

E L E C T E I C I T E I T
Voor uwe elektrieke inrichting, Verlichting. 

Bellen, Felephones, Kracht, Verwarming enz.

wendt u tot het huis

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

Het huis aanveerdt alle slach van veranderingen 
of herstellingen.

Het is altijd voorzien van Moteurs en Dynamos 
ter beschikking in Magazijn.

De Moteurs of Dynamos door het huis geleverd 
dragen eenen garantie van twee jaar.

De herwonden Moteurs door de zorgen van dit 
huis gedaan worden herzet met een jaar garantie. 

Trouweb diening - Voordeelige prijzen.

Uurwerken - juweelen 
B r i l le n '  P h o n o p p h e s

Zondag 15 Februari

H E R G F E f i l H  0
van het Huis ROOSE-MAES
29  Roeselarestraat, Iseghem 

O pvolger : A. M o e n a e r t
Groote keus van nieuwe artikelen. 

Bijzonder werkhuis voor herstelling.

Iedere week aankomst van

I M P E R M  E A B L E S
(EXTRA KWALITEIT) 

uit de grootste Firmas van Londen
Bijzondere keus van

Mans- en VrouwstofTen
in ’t groot en ’t klein 

Gemaakte Kleederen voor Mans en Kinderen. — 
Vareusen en Baais in Sayette en Normal. -- Koussen 
en Zokken enz. enz.

— C .PYPE-AJflEYE  —
Ooststraat 7, bij de Groote Markt 

-  ROUSSELARE —

FABRIEK van MEUBELS in alle Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

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

Gentstraat 23 ,  I S E G H E M .

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

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

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

volgens de voorschriften en onder toezicht van 

D o c to r  H. DEPOORTER, K in de ra r ts

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

Herstellenden, Ziekelijke lieden

Te bekomen in de Apotheken en Kruidenierswinkels.

Wilt gij goede en goedkoopeOPGEPAST!!  
MlfMilII

in Schaapswol, Flocons, Crins 
Zeegras, Kapok, Pluimen en Windhaar 

Isook Ressortkoorden en Overtrekgoederen
wendt u tot

- JULES ALLEWAEHT -
Meubel- en Matrasmaker 

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

Ik gelast mij ook met alle herstellingen ten huize.

Prijzen buiten alle Concurrentie■

Verzorgd werk — Spoedige bediening

Al de bij mij gekochte matrassen zijn gewaarborgd 
door mij gemaakt.

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

Margarinen - MclMozen
befaamde merken - altijd versch

Zeep in briekea -  Zeeppoeiers
eerste hoedanigheid

Jut. D ALLE-H O LVO ET
Dépot

Meenenstraat 16, ISECaHEM

— Bij aanvraag bestelling ten huize —

VOOR UWE ELECTRIEKE VERLICHTING  
en BEWEEGKRACHT

wendt u tot

F KANS HUYGHE & ZOMEN
Dweerstraat 19, ISEGHEM

ook te verkrijgen

ELECTRIEKE MOTEURS in ALLE GROOTEN
Men gelast zich ook met het vermaken en 

herwinden van onbruikbare moteurs 
Verzorgd werk - Spoedige bediening

Batterien eerste hoedanigheid 
Strijkijzers l e hoedanigheid genadige prijs

Huis van vertrouwen

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

St Amanastraat 8 . ROUSSELAERE

Waarom wordt het huis G. Hoet-Ann^, na 

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

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

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en 
alle verschillige modellen van Bril- en Pince-npz- 
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.


