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ONS ISEGHEM
R

INSCHRIJVINGSPRIJS 

ja a r  6.00 fr.
m aanden  3.50 fr.
m aanden  l . 7 5 f r .
ja a r  b in n en  stad 5.50 fr.

Men schrijft in bij de 

D r u k k e r - U i t  G E V E R :

Mest  dag h - D e b o s s c h e r e
Emelgkem-Dam-Iseghein

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

Aankondigingen 0.15 ir. den rege

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » »

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

GELIJKE PLICHTEN! GELIJKE HECHTEN!!

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kerraissen, 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.

G evraagd

Een goede Yerkooper
van ons Blad  

voor ISEGHEM en EMELGHEM
(Winstgevende zaak)

Onze Uitgaven
Sedert lang moesten wij een woordeken over 

onze uitgaven. Deze vinden wij in de alge

meene begrooting van ’t land voor 1920. Dit 

punt immers, is niet min belangrijk dan dit 

van onzen in- en uitvoer, en daarom heeft 

een overzicht erop zijn nut en zijne gewich

tigheid voor iedereen. Tot hiertoe nochtans 

ontbrak ons tijd en plaats.

Overal weerklinkt tegenwoordig de roep op 

redding: Meer werken en voortbrengen, min 

verbruiken en verkwisten ! We lezen hun 

dagelijks herhaalde keeren in onze gazetten. 

Onze eerste ministers en staatshoofden in alle 

landen van Europa plaatsen hun voorop in hunne 

redevoeringen. Op alle vergaderingen, en bij

eenkomsten wordt het tot vervelens toe herhaald. 

« Meer werken, min verbruiken ! » het is de

S. O. S., de noodkreet geworden van onze schip

breuklijdende beschaving.

En wat bestatigen wij ? Deze die het meest 

verbruikt, deze die het meest verspeelt in 

nutteloos verteer, deze die soms het geld schijnt 

te breken met hamers, het is juist deze die 

het meest zou moeten inhouden en besparen : 

namelijk de Staat!

Inderdaad, wat zijn een paar honderd franken 

die onze werklieden verteeren voor hun genot, 

wat beteekenen eenige duizenden franken die 

onze moderne rijken verkwisten voor hunne 

weelde, in vergelijking met die duizelingwek

kende miljarden die de Staat jaarlijks van doen 

heeft! Wanneer die reusachtige cijfers voor 

onze oogen afgetoóverd worden, dan staan wij 

bedwelmd en verbijsterd, ên eene vraag komt 

ons onwillekeurig op de lippen : Is dit alles 

zóó noodig... en kunnen er dan geene bespa

ringen, geene inkortingen daaraan gemaakt 

worden ?

Een kort en bondig overzicht, op de alge

meene begrooting voor 1920, zal ons dunkens, 

het best eenieder in staat stellen erover te 

kunnen oordeelen en zijne eigene conclusies 

eruit te trekken.

De begrooting van 1920, evenals die van

1919, werd ingediend in vorm van een algemeen 

budget, ingehouden in een enkel wetsontwerp, 

en gevende eenerzijds ’s lands middelen, en 

anderzijds de algemeenheid der uitgaven.
** | * +

Het bedrag der uitgaven beloopt:

a) Gewone uitgaven fr. 2.136.616.000

b) Uitzonderlijke uitgaven 19.657.050

c) Normale buitengewone uitgaven 395.147.540

d) Buitengewone oorlogsuitgaven 6.014.989.540

te samen fr. 8.566.410.730

hetzij dus meer dan acht en half miljard !

Daartegen worden ’s lands middels, natuur

lijk, tegenpartij dezer schrikkelijke uitgaven, 

slechts geschat als volgt:

a) Gewone ontvangsten fr. 1.504.781.559

b) Uitzonderlijke ontvangsten 345.230.000

c) Normale buiteng. ontvangsten 1.550.000

d) Buiteng. oorlogsontvangsten 1.480.000.000

te samen fr. 3.331.561.559

Hetzij dus een tekort aan ontvangsten van 

meer dan vijf miljard frarfken, te dekken door 

belastingen, door leeningen en oorlogsvergoe

dingen.
Doch laat ons hier alleenlijk eens de uiteen

zetting der uitgaven in de begrooting aanzien.

De uitgaven onderscheiden zich in deze der 

gewone begrooting en deze der buitengewone 

begrooting.

En vooreerst deze der gewone begrooting.

Hier treffen wij de gewone uitgaven en de 

uitzonderlijke uitgaven aan.

De gewone uitgaven zijn deze die regelmatig 

voorkomen. Het zijn de uitgaven behoorende 

aan elkeen van onze ministeries, aan de open

bare schuld en aan de dotaties.

Ziehier, hoe deze uitgaven, voor 1920, yer- 
deeld worden :

Openbare schuld fr. 280.857.660

Dotaties 6.378.800

Rechtswezen 67.809.000

Buitenlandsche zaken 14.719.072

Binnenlandsche zaken 14.153.560

Wetenschappen en Kunsten 136.037.880

Landbouw 18.422.640

Openbare werken 54.461.900

Nijverheid en Bevoorrading 75.095.5Cfo

Spoorwegen, Posten Telegraphen 811.928.113 

Koloniën 3.736.000

Oorlog 507.20J.300

Rijkswacht 35.974.000

Geldwezen 57.690.075

Ekonomische zaken 26.391.100

Onwaarden en terugbetalingen 1 24.701.000 

te samen fr. 2.136.616.000 

zegge meer dan twee miljarden ! ! !

Zekerlijk’ en natuurlijk zelve; de groote toe- 

gestane loon- en pensioenverhooging, hebben 

dit jaar, zonderling deze uitgaven doen stijgen, 
maar...

Is het wel nog noodig dat wij na die 

schrikkelijke en kostelijke vijf jaren van den 

oorlog, wanneer alle andere landen hunne 

legermacht ontbinden of be'perken, is het wel 

nog noodig dat wij voor 1920 méér dan -een 

half miljard moeten uitgeven om de verkwis

tingen van ons oorlogsministerie te onderhouden?

Is het noodig weerom vijf en zeventig mil

joenen te verschieten aan ons fameus ministerie 

van Bevoorrading om nieuwe knoeierijen uit te 

vinden en nieuwe schandalen Je verwekken ?

Is liet wenschelijk nog ~zes en twintig mil

joen ter hand stellen aan ons ministerie van 

Ekonomische zaken, om onzen vrijen handel te 

bestrijden en de concuientie te doen ten nadeele 
van gansch het land ?

Maar genoeg ! We laten, U, lezer, liefst zelfs 
oordeelen en veroordeelen.

Benevens deze gewone uitgaven rangschik

ken zich dan ook de Uitzonderlijke Uitgaven, 

in andere woorden deze die tot hiertoe niet 

gewoonlijk voorkwamen.

Voor 1920 beloopt alzoo hun bedrag tot 

fr. 19.657.050, hetzij dus te zamen met de 

gewone uitgaven een totaal van twee miljard 

156.273.650 frank. Dit maakt eene verhooging 

met 1.323.000.000 fr. op het cijfer van 1914, 

en met 1.060.000.000 fr. op dat van 1919.

En ten tweede nu, de buitengewone begrooting.

Dit belangrijk budget plaatst zich naast de 

gewone begrooting en mag enkel begrijpen de 

uitgaven, genoodzaakt door werken en leveringen 

van eerste oprichting, van verbeteringen of 

uitbreidingen, met éèn woord alle voortbren
gende uitgaven.

Deze uitgaven worden door leening gedekt, 

want ze dienen ook aan de toekomende ge

slachten, en daarvoor is het maar redelijk en 

rechtvaardig dat zij. ook tusschenkomen in de 

betaling der lasten, veroorzaakt door het delven 

dezer schulden.

Aldus vinden wij als buitengewone normale 

uitgaven in het budget voor 1920.

Verbeteringen aan :

Wegen fr. 70.000.000

Vaarten en Rivieren 20.000f000

ljzerwegen 236.000-000

Nationale Verdediging 39.000.000

Hetzij hier terloops gezeid dat wij echter 

niet goed inzien waarom hier nogmaals negen 

en dertig miljoen voor nationale verdediging, 

en ook dat de verbeteringen voor wegen, vaarten 

en rivieren misschien niet gestegen ware tot 

ietwat negentig miljoen, had ons ministerie van 

openbare werken de voorzienigheid gehad, vele 

dezer werken niet volgens het Amerikaansch 

stelsel in aanbesteding te geven ! , - -

, Het algemeen totaal der uitgaven der nor

male buitengewone begrooting voor 1920 is 

aldus geschat op 395.147.f40 fr.

Doch meer! Benevens deze vruchtbare uit

gaven moet men er ook een gansche reeks 

andere rangschikken : het zijn de buitengewone 

oorlogsuitgaven. Spring niet op, geachte lezer, 

er is hier geene kwestie van nieuwen oorlog ! 

Neen ! Deze buitengewone oorlogsuitgaven zijn 

veeleer vredewerken of ten minste zouden het

moeten zijn, want zij omvatten deze van 

schadeloosstelling en van eigenlijk genaamde 

herstelling der verwoeste streken, sommige ook 

zijn veroorzaakt door werken van bestuurlijken 

aard, alzoo, onderstand aan de werkloozen, 

aan de arbeiders slachtoffers van arbeidsonge

vallen, toelagen aan de mutualiteiten, ,geldelijken 

steun aan onvermogende belgen in het buiten

land, en zoo meer.

Al deze zoogezeide buitengewone oorlogsuit

gaven worden aldus geschat op 6.014 989.540, 

hetzij dus meer dan zes miljard !!

En ziehier beknopt de belangrijkste posten 

onzer oorlogsuitgaven:

1 Dienst der verwoeste streken 1.340.680.000

2 Herstel van den landbouw 118.450.000

3 Wegen, waterwerken 124.000.000

4 Bevoorrading der burgerlijke

bevolking 1.598.230.000

5 Kostelooze plaatsing van arbeiders 13.124.000

6 Spoorwegen 991.124.000

7 Hulp tot herstel van den haard der

strijders 62.000.000

8 Militaire gebouwen!? 250.000.000

9 Oorlogsschade 620.000.000

10 Voorschotten voor rekening van

Duitschland van lasten zijner

schuld tegenover Belgie 746.000.000

De vrije beoordeeling dezer cijfers, zoo wel

sprekend door hun zelven, laten wij hier nog- 

maalst aan onze lezers liefst zelf over. Zekerlijk 

zullen zij hier pogingen en werkingen onder

steund zien die van hoogst verdienstelijken 

aard zijn, en waarin ons Land maar het kwijten 

zijner heiligste plichten kan zien. Laat ons 

.'.eoiiTffftS-tfij4-! eétsie ovferzrtM’T^Tiefkén ^-ïïar 

eene som van het vierde van een miljard voor 

militaire gebouwen in deze balans van herstel 

en heropbouwing ons toch zoo vreemd en zelfs 

spottend voorkomt!

Een radikaal woord waren wij ook van gedacht 

hier nêer te schrijven over de schandalige 

manier waarop met de miljarden besteed aan 

den dienst der verwoeste streken omgesprongen 

wordt’, maar na het uitgebreid en wraakroepend 
verslag dat wij hierover deze week in het 

« Nieuws van den Dag» te lezen gekregen 

hebben, willen wij niets bijvoegen. Hier gelden 

geen woorden meer, hier moeten maatregelen, 

en wel strenge, zeer strenge maatregelen zoo 
gauw mogelijk genomen worden !

Ondertusschen, geachte lezer, bij ’tbeoordeelen 

van al deze cijfers van uitgaven, prent u goed 

en diep in den geest dat om al deze onze 

schulden te betalen, weerom groote geldelijke 

opofferingen aan het land zullen moeten gevraagd 
worden.

Het oogenblik is dus gekomen om rekenschap 

te • vragen aan onze regeering óver het gebruik 

van de openbare gelden ! «M in verbruiken, min 

verkwisten ! dat roepen wij haar toe. Want niets 

zou een beter voorwendsel geven aan den slechten 

wil van den lastenbetaler, dan de tegenstelling 

tusschen dé beperkingen welke de groote laste i 

aan èlken lastenbetaler veroorzaken en de 

verspillingen der openbare diensten.

Geene nieuwe uitgaven die niet streng on

misbaar zijn mogen nog doorgedreven worden ! 

Integendeel de grootste geest van besparing 

moeten heerschen in alle openbare besturen, in 

alle bureelen en komiteiten. Het is de taak 

onzer kamers onzen financieëlen toestand grondig 

te onderzoeken en ze niet te bezwaren door het 

toekennen van allerhande kredieten, welke niet 

rechtstreeks dienen voor onzen heropbouw en 

voor de welvaart van ons land !

Eilaas: Tot hiertoe was zulks het geval niet, 

en vele. zeer vele zou er over kunnen geschreven 

worden! V rij.

De woeker in Suiker 

en Aardappelen

M. Wauwermans heeft de volgende vraag 

gesteld aan M, Wauters, minister van bevoor

rading :

Het bijvoegsel van het « Staatsblad » van 22 

Februari 1920, kondigt de lijst af van de ver

gunningen voor de suikeruiK'ber gegeven van

16 tot 31 October 1919.

Deze late — afkondiging is samengesteld 

uit twee deelen ; eerst geeft men de namen op 

van dezen die de vergunning bekomen hebben 

volgens de soorten producten, tweedens krijgt 

men de samenvatting soort per soort.

Dit document duidt aan (bladzijde 116) dat 

zestig personen uitvoervergunningen voor suiker 

hebben bekomen gedurende dit tijdstip, en de 

stiptheid wordt zoo ver gedreven dat wij 2 
personen leeren kennen, welke vergunning hadden 

bekomen voor een hoeveelheid van 5 kgr.

Indien men de algeheele hoeveelheid, voorko

mende uit al de gegeven vergunningen samenteld, 

bekomt men een totaal van 17.802.485 kgr. 
suiker.

Welnu de herhaling (op bladzijde 183 van 

het zelfde document) leert ons, dat de toege- 

stane vergunningen van 16 tot 31 October geen 

17.802.485 kgr. bedragen, maar wel 63.132.200 k.

Wil de heer minister ons aanduiden :

1 ° welk dezer twee cijfers, die zich schijnen 

tegen te spreken, het juiste is :

2" waar men de aanduiding kan vinden van 

den of de voordeelhebbers van de ontbrekende 

45.329.715 kgr. suiker, indien het herhalings- 
cijfer juist is.

*
* *

Tot daar M. Wauwermans. Laat ons zijn 

beleefdheid bewonderen. Eenvoudiger ware 

geweest te vragen : Wie heeft die 45 millioen 
kgr. suiker gestolen ?

Wanneer wordt hij aan de galg geknoopt ?

Of moet het volk dan toch zichzelf rechten ?

Wij raden den heer Wauwermans ook eens 
.de..vergunningen van andere Uww^eiiddelen te 

ovcrloopen. Er zijn patattenmarchands die in 

den « Moniteur » komen met een uitvoervergun

ning van 5 kgr. aardappelen ! Maar ge moet 

eenvoudig lezen 500.000 kgr. ! Die employé’s 

van ’t gouvernement hebben zich slechts van 
zooveel bedrogen !

*
* *

Omdat vele groeten, vele politieke mannen 

zelfs door den oorlogswóeker besmet zijn, worden 

ze niet vervolgd. Omdat de groote oorlogswoe

keraars niet vervolgd worden, schijnt de diefstal

— in ’t groot— geheiligd. Een brood moogt 

ge niet stelen, of ge gaat den bak in, een ei 

moogt ge geen tien centiemen te veel verkoopen 

of het wordt aangeslagen.

Maar als ge millioenen wint met woekerhandel 

in de kolen, in de cement, in het katoen, in 

de geweefsels, in de suiker, in de kaas... of in 

de patatten, zijt ge onaantastbaar.

Laat ons een oogenblik van de patattenkwestie 

spreken, aangezien Doyen ook in de patatten 

deed en Gaspard uitvoervergunningen gaf.

Op zekeren dag kregen eenige personen — er 

waren er bij die.nooit den handel in aardap

pelen hadden gedreven — uitvoervergunningen. 

Deze waren uitgedeeld, eer men wist dat ze te 

verkrijgen waren ! Nu, ziehier onder welke 

voorwaarden die uitvoervergunningen toegestaan 

werden. Voor elke 100.000 kgr. die de ver- 

gunningshouder aan Mijnheer Wauters bezorgde 

aan 1 2  centiemèn het kilogr. mocht hij er 100.000 
kgr. uitvoeren. De houdets der vergunningen 

deden door kooplieden alle mogelijke patatten 

opkoopen. Deze tusschenpersonen hadden ge

woonlijk het verschil van 12  centiemen tot 20 
centiemen. Op 100.000 kgr. wonnen ze dus in 

’t begin 800 fr. want de patatten golden dan 

in den handel slechts 12 centiemen. Het was 

voldoende den vrachtbrief van de verzonden 

patatten te toonen, om de 800 fr. of later minder 

te bekomen van den vergunningshouder, die 

dan evenveel aardappelen naar Frankrijk ver

voerde, waar hij, dank aan den gevraagden prijs, 

niet alleen de 800 fr. commissieloon inhaalde, 

maar daarbij schatten geld verdiende.

En nu komen we aan de echte dieverij. Er 

bestaan overtalrijke vrachtbrieven van verzen

dingen aardappelen naar het ministerie van 

bevoorrading, die nooit verzonden worden. Leege 

wagons, of wagons met karoten geladen vertrok

ken als geladen met patatten. Moesten al de 

aardappelen, zoogezegd opgekocht voor het 

ministerie van bevoorrading, wezentlijk naar 

Brussel zijn verzonden, er waren patatten genoeg 
om er twee jaar lang van te eten.

Zie vervolg op de 3e bladzijde.



ISEGHEM BINST DEN
(verboden nadruk) —  46e vervolg

Vervolg van Zaterdag 25  September 1915.

Sedert geruimen tijd reeds werden alhier 

maar weinig gekwetsten meer aangebracht. 

Maar heden is het anders. Automobiels vliegen 

weg en weder en brengen volle ladingen 

gekwetsten aan. De. tram rond de noen, komt 

dus opgevuld mee gekwetsten. In den avond 

is daar opnieuw een tram met minstens 

125 gekwetsten.

De slag van verleden nacht heeft ongetwij

feld erg bloedig geweest.
x —o—

In den voormiddag wordt voor den duit 

schen reehter de zaak Druppels opgeroepen.

Er heeft geene uitspraak plaats, het vonnis 

zal door hoogere rechters uitgesproken worden

Althans eischt hier het gerecht:

Het wegvoeren als krijgsgevangen van den 

soldaat Druppels.
Negen maanden gevang voor den vader 

en de moeder van den soldaat
Zes maanden gevang voor den onkel en de 

tante waarbij hij verbleven heeft.

Zes maanden gevang voor den landbouwer 
Holvoet-Debrabander van Lendelede, waarbij 

de soldaat Druppels langen lijd werkzaam was.

Zondag 26  September 1915.

Automobiels en trams brengen heden nog 

gekwetsten aan, maar zooveel niet meer als 

gisteren.
—o -

In den avond komt het 241e van het front, 

terug.
— o—

In den vooravond is Jufvrouw Bonnet in de 

Gentstraat op wandel. Om den hals of op de 

borst draagt zij het een of ander lint, met • 

de Amerikaansche kleuren opgetooid. Een 

gendarm treedt op haar toe, en rukt dat 

tooisel af Jufvrouw Bonnet doet bemerken 

dat zij volle recht heeft de Amerikaansche 

kleuren te dragen. .Doch al met eens geeft 

de gendarm haar eene stoet dat zij achter

waarts over ten gronde va.lt. Jufvrouw Bonnet, 

die eene klacht heeft ingediend, is bedlegerig.

Maandag 27  September 1915.

Gisteren avond, rond 10 1/2 ure, was het 

kanongedonder wederom in volle hevigheid. 

Het duurde echter niet lang Ter zelfder tijde 

bemerkte men westwaarder onzer stad eene 
vliegtnachien waarop geschoten werd. Doch 

zoodra de vlieger lichtsignalen, in Vcrm van 

vuurpijlen had uitgeworpen, hield het geschut 

op.
— O—

— “ Preitere is weder gekomen 1 Preitere is 

daar! » Dat nieuws loopt door de stad, van 

straat tot straat, van huis tot huis, van mond 

tot, mond. En alle man is blijde, en eenieder 

deelt in de vreugde van dien braven werkman 

en zijne weerdige kinders. Zijne straf van acht 

maanden werd op den helft gebracht.

—o—

Jules Sintobin, zoon der weduwe Sintobin- 

Lezy, had vroeger reeds moeilijkheden met 

de duitschers tegen gekomen, voor het gebruik 

van een pasport Wederom komt hij dezelfde 

onaangenaamheden tegen. In bezit van een 

pasport voor Brussel, meent Jules Sintobin 

dat het hem dan toegelaten is een groot deel 

van Belgies grondgebied te doorreizen, zonder 

een nieuw pasport te bezitten. Doch de duit

schers ontkennen hem dat recht, en Jules 

werd te Mariemont aangehouden,'en door 

eenen duitscher vergezeld naar Iseghem terug 

gestuurd.
Dinsdag 28  September 1915.

De stad staat omtrent den ganschen dag 

in rep eri roer. Het 241e dat zaterdag onze 

stad verliet om zondag avond terug te keeren, 

vertrekt nu voor goed. En ’t is gedurig gaan 

en keeren, weg; en weder loopen, laden en 

vervoeren wat men. hoort of ziet De soldaten 

van het 24V in Rumbeke verblijvende, komen 

in den namiddag te voèt naar hier om hun 

regiment te vervoegen. Alles wordt in de statie 

opgeladen 'en verschillige treinen in de rich
ting van Ingelmunster wegreizende, vertrek

ken in den namiddag.

In den avond is het in stad uitnemende 

stil en rustig.
—o—

Bove\n het landelijk grondgebied van Ise- 

ghem, zi^n wij om 10  ure in den voormiddag, 

niet min dan 8 fransche en engelsche vlièg- 

machienen zweven. Zij worden erg uit Rum

beke beschoten, en de schrapnells ontploffen 

donderend in de lucht. Ook hoort men het 

losbranden der mitrailleuzen, en gedurende 

meer dan eene. halve uur is het als een ware 

oorlog in de wolken. Het aankomen van een 

zoo groot getal vliegtuigen, wordt door de 

bevolking met geen goed oog meer aan zien, 

en thans staat vop zulke keeren eenieder op 

den loer om bij het minste gevaar* zich in 

den kelder te verbergen

Woencdag 29  September 1915.

Gisteren avond ten 1') 1/2 ure, zijn met den

trein, de zes « koeikoppen » terug gekomen, 

die hunne vijf dagen gevang te Kortrijk hadden 

gedaan. Tot aan hunne huizen werden zij door 

een duitsche wacht begeleid. Zij zeggen allen 

gelijk dat zij in ’t gevang wel werden 

behandeld.
—o—

Den ganschen dag, bijzonderlijk op de Mark

ten en in de straten de statie nabijgelegen, 

is er veel beweging Troepen, die uit omlig

gende gemeenten hier aankomen, worden 

gedurig opgeladen.
Donderdag 30  September 1915.

De toeloop van volk naar den Amerikaan- 

schen winkel is heden buitengewoon groot. 

Het gerucht had geloopen dat men smout 

ging verkoopen, en eene ontelbare menigte 

verdringt zich aan de winketten om bediend 

te zijn. Doch groot is de teleurstelling, en 

bitter de misnoegdheid van veel schamele 

lieden, wanneer men bekend maakt dat al 

het smout uitverkocht en er geep meer te 

verkrijgen is.

(' Smout! » roept men van alle kanten,

« Smout! W ij moeten smout hebben! » En 

’t volk dringt voorwaarts, en dreigt de afslui

tingen om te stooten en omver, te werpen.

Men vraagt dat het volk zich zoude bedaren 

en achteruit gaan.

Maar nu klinken de kreten : « De rijken 

zijn met het smout weggeloopen! Er is hier 

niets voor ’t werkvolk! »

En de menigtè gaat henen, kwaad en 

verontweerdigd.
— o -

In den namiddag ziet men boven stad en 

omliggende, op den zelfden tijd, veertien vlieg

machienen de wolken doorvaren. Hevig wordt 

er met kanons en mitrailleuzen opgeschoten. 

Traag verwijderen zich de vliegtuigen, en 

slaan den Zuid-westen in.
— o—'

Daar er gevallen van Typhus zich voorge

daan hebben in de O. L. Vrouwstraat, wordt 

er door de duitsche overheid bevolen dat alle 

de inwoners der straat, tegen den typhns 

moeten ingespuit, worden. Zulks wordt heden 

gedaan voor de inwoners van den Oostkant 

der straat. Zaterdag zal het de beurt zijn 

voor deze van den Westkant.
—o—

Vrouw Doederik-Catpelle van dernTooveres- . 

seknok. met een baalzakske op dé schouders 

en door twee dutsen van kinders vergezeld, 

meldt zich bij eenige boeren van Lendelede’s 

westkant aan, om een klutsken aardappelen 

te bekomen, Plots wordt zij aangehouden door 

den duitschen wachtmeester van Lendelede.

— Waar woont gij ? vraagt de wachtmeester.

— Ginder, menheere! En vrouw Doederik 

wijst goed komt het uit, den noorden in.

Waar is dat ? Is het op Lendelede ?

— Ginder, menheere, zegt vrouw Doederik 

wederom en wijst maar altijd voort

— Is het op Lendelede? Of is het op Ise- 

ghem? Pas op, niet liegen, of ,

— ’t Is op Iseghem, menheere, spreekt vrouw 

Doederik, die te beven en te schudden staat 

erger als een ranke riet.
Vrouw Doederik wordt onmiddelijk met hare 

kinderen naar huis gezonden, maar hare. 

aardappelen mag zij niet mede doen.

Vrijdag 1 Oktober 1915.
I

In de laatste dagen wordt er veel gestolen, 

maar verre meest op den Oostkant van stad.

De bazinne uit de « Tien minuten » had 

een prachtig konijn zitten, ’k Geloof niet dat 

men een schooner konijn had kunnen vinden, 

nog in geen vijf uren in het ronde

Zij was er preusch mede, en aan hare 

kalanten van de stad kon zij niet zwijgen, 

en allen moesten het gaan bewonderen. Trou

wens gelijk zij zelf zeide, het was een « van 

bezien » woerd.
Op eenen mooien nuchtend was ’t konijn 

gaan vliegen.
Heden heeft men een bezoek gedaan op de 

hofstede van Henri Vanlandeghem. Een jonge 

stier lag in de weide, de keel doorsneden en 

de beste stukken vleesch afgesneden.

Daar zal wel ergens kermis zijn!
—O—

I)e duitschers zijn zeer verminderd op onze 

streken. Dezen nacht zijn zij vertrokken uit 

Lendelede, Emelghem, Cachtem, Rumbeke en 

Ouckene. In elke gemeente blijven slechts nog 

enkele soldaten.
—o—

De, Roode Kruisers — 300 in getai — en die 

sedert eenige dagen aan den Abeele gein- 

kwartierd waren, vertrekken dezen middag 

met pak en zak naar de statie.

• Die mannen vormden gelijk iets heel op 

hun eigen
Zij schenen onafhankelijk te leven van alle 

andere bestieren, en hun eigen zelf bestier te 

bezitten.
Bij Joseph iiubaeee hang boven de voordeur

OORLOG.
een uitsteekberd, waarop in mooie letters te 

lezen stond :

Gasttiaus — Zuin Vérbandpakchen

Bij de molenaar woonde de Zahlmeister; 

een plankske aan de ingangpoort vastgehecht, 

liet dat eenieder weten.

Bij Gustjen Vens in « De Eendracht » was 

het eene soort Casino voor onderofficieren.

Bij Pieter L ’Herminez vvas het, Revier-Stube.

Maar ’t was in de herberg « De Abeele » 

bij de W e Rousseau-Pillen, dat dé groote 

hoofden meest t’ huis waren.

Aan den voorgevel werden alle berichten 

voor de Roode Kruisers aangeplakt, en alle 

dagen hongen ook de ambtelijke berichten 

van Duitschland en Oostenrijk te lezen. Tot 

laat in den avond, soms ook tot vr>eg in 

den morgen was daar gezellige en aangename 

bijeenkomst, en men hoorde de zoet,luidende 

toonen van eenen klankenrijken snaarbak, 

waarop de vlugge vingers van kunstminnende 

officieren ervaren tokkelden.

Aan de ingangdeur der kommandantur, vindt 

men het volgende vlaamsch bericht:

Voor onbepaalden- tijd zullen geene pas

porten meer afgeleverd worden.

De Ortskommandant,.

—o—

Sedert maanden was de fabriek Bral-Donego, 

Nederweg, tot duitsch magazijn ingericht. 

Hooi, haver, tarwe, conserven, allerlei eet

waren lagen daar standvastig in groote hoe

veelheid opeengestapeld. Naarmate het een 

of het ander werd uitgehaald, werd.het zoo © * f 
vroeg mogelijk weder ingevuld. Doch nu 

wordt alles opgelaien, de gansche fabriek 

wordt geruimd en opgeschept. Eene lange 

rei wagens, die niet' alleen in den Nederweg 

staan, maar die ook plaats nemen in de statie

straat en op den Koornmarkt, staan geladen 

en gereed om onze stad te verlaten.

—o—

De Generaal-Major voirSchmieden is in den 

vroegen morgen vertrokken.

—o—

Gedurig rijden ledige treinen Rousselare 

waarts. en komen terug met,, manschappen, 

met, munitie, met allo slag van oorlogsmate-

De beweging van troepen is te groot, ’t Is 

niet naar ons front, dat, de soldaten gezonden 

worden, men ziet ze gedurig andere richtingen 

inslaan. Op andere plaatsen heeft men drin

gend hulpe noodig.

En de duitsche gazetten zelf verhalen ons 

de groote zege door de Engelschen over de 

duitschers behaald te Loos,, bij Lens. Zij 

spreken van den verwoeden slag te St Marie 

a Py bij Reims, waar de Franschmans de 

schitterendste overwinning mochten vieren, 

nadat zij door het froót der duitschers waren 

gebroken.

En ’t volk is verheugd, men ziet betere 

dagen te geinoet.

Een zonnestraal dringt door de donkere 

wolken, eene sparke hoop rijst op in de 

droevige herten. En heden is het, Oktober 

'’t Is de maand aan de Koninginne van den

H. Roozekrans toegewijd, en met hoop en 

betrouwen ontschiet uit ieder herte de vurige 

bede : “ Hulp der christenen! Troosteres der 

bedrukten! Bid voor ons!»

Zaterdag 2 Oktober 1915.

Dezen morgen moest te Kortrijk het huwe

lijk ingezegend worden van Jufvrouw Ver- 

coutere, dochter van den Heer Jules Vercou- 

tere-Coudron, bouwkundige alhier.

Om aan den bruidegom alle moeilijkheden 

te ontsparen die thans met het afleveren van 

paspotten gepaard gaan, en om zeer zeker 

te zijn dat, het huwelijk op den vastgestelden 

dag hadde kunnen plaats hebben, had Juf

vrouw Vercoutere hare te huisvesting veran

derd en deze in Kortrijk genomen.

Van over verschillige dagen reeds had de 

Heer Vercoutere zich bij den burgemeester 

begeVén, en hem gevraagd wat, er te doen 

viel om vast en stellig in het .bezit te komen 

der noodige pasporten opdat het huwelijkfeest 

den 2 Oktober in Kortrijk had kunnen ge

schieden. « Moeten wij, vroeg de Heer Ver

coutere, ons niet schriftelijk wenden tot, de 

duitsche overheid te Thielt? » De burgemeester 

stelde den Heer Vercoutere volkomen gerust, 

hij zei dat het onnoodig was naar Thielt te 

schrijven aangezien de afwezigheid maar 

éénen dag ging durèn, en hij voegde erbij 

dat men aali hem de gansche zaak met, volle 

vertrouwen mocht in handen geven, hij ging 

voor alles zorgen.

(Wordt voorgezet.)

G e v a a r te n  en A v o n tu r e n

Negen en twintigste Vervols — Verboden Nadruk

Le M i r o i r
Deze namen bevielen zoodanig dat ze, alhoe

wel in ’t fransch, ook bevielen aan de cipiers 

onze vleugel noemde : Boulevard des Comtes ; 

deze waarin ik de eerste dagen verbleef met, 

Coppens was Boulevard des Dames zoo 

genoemd omdat onze twee juffers, Est.her 

Depoorter en Irma VanderZypori er gelogeerd 

waren

Dan was er een vleugel die voorbehouden 

was voor gestrafte duitsche soldaten die den 

naam kreeg van Avenue des militaires; de 

vierde en laatste vleugel waarin niets anders 

dan zwak geslacht hun dagen in leegheid 

doorbracht — ’t was echt ras somtijds en de 

goè waren' er raar' -- deze werd om zijne 

hpogweerdigheid gedoopt met den naam van 

Avenue des Princesses.

Hier waren de personen bewaakt door de 

zusters die op hunne beurt stonden onder het 

toezicht' van een Onderofficier uit het gevang.

De « Avenue des Princesses» had een zijner 

zijden gekeerd naar onzen vleugel Boulevard 

des comtes.

’t Is uit eene van de vensterkens van het 

derde verdiep dat een vastberaden vrouwen

stem mij zekeren dag toeroept. Ik was aan 

?t wandelen in den voorlaatst,en préau Is er 

geen Vandewoest.yne van Eekloo in uw vleu

gel? vraagt ze mij.

Zoodra ik dien naam hoor denk ik aan 

Edmond Maar er is hier voorzichtig te zijn.

Hoe is uw naam juffer? vraag ik haar 

Martha Delombaerde! antwoordt ze.

En waarom z >u Vandewoestyne hier zijn 
ervraag ik de juffer

Hare réchtst.reeksühe antwoorden overtuig

den mij'dat ik hier te doen had met iemand 

die het goed meende, zonder valschheid.

Misschien kon er hulp noodig zijn om een 

van beiden te ontlasten.

Juffer, moet er iets gezegd worden aan 

Vandewoestyne?

Kent gij hem ?

Ja, ik zie hem alle dagen naar de wandel- 

cellen komen.

Zoudt ge mij hét, nummer zijner cel kunnen 

zeggen.

Is juffer ook misschien van Eekloo?

Neen, ’k ben van Watervliet.

— Dan kent gij ook den veldwachter?

— Is die hier ook?

— Wel! W el! weeklaagt het meisje.

— We zitten hier met meer dan dertig voor 

dezel ve zaak!

— Zeg.ee.fls aan Edmond d'at ik van niets 

weet en de briefkens welke hij mij gegeven 

heeft slechts bewijzen waren van aflevering 

van zeep en eetwaren

lk verstond dat de juffer ook in de zaken 

moest, betrokken zijn.

De' wacht, kwam een einde stellen aan ons 
onderhoud ; want, de onderofficier zou weldra 

komen en hij zelf z,*u moeten de, bollen 

keeren.
En wanneer ik terug in mijne cel kom 

dan denk ik: nog ééue meer die uit, de klau

wen van dat lage ras niet, meer zal geraken.

lederen middag r.jnd denzelven tijd trekt, 

eene der zusters achter de wandelcel Ion met 
twee of drie'gevangene vrouwen.. Elkeen der 

gevangene heeft in ieder hand een paksken.

Hunne aanzichten zijn bedekt met een mas

ker wat hen een afschuwelijk voorkomen 

geeft.

En zooals des middags gaat ook des ’s avonds 

rond 7 ure denzelve maskerstoet uit.

Daar trekken ze weer voorbij en van onder 

het masker hoor ik dezelve stem roepen van 

dezen morgend: Edmond! Edmond! En verder 

a'aat de stoet achter den eindmuur van den
o

boulevard des Comtes.

Na eenige minuten is de stoet daar terug 

en weer roept dezelve stem Edmond! Edmond 

Vandewoestyne moest aan zijn venster gekomen 

zijn want ik hoor den stoet stilhouden en de 

juffer zeggen : “ Edmond ge moet zeggen dat 

ik van niets weet en dat de briefkens niets 

anders waren dan bevyijzen van aflevering van 

zeep en eetwaren ».

Verder hoor ik Martha vragen : Edmond 

hebt gij eten genoeg ? De doffe stem van 

onzen thans gevallen kameraad antwoordde 

kort weg ja!

Daarop gaan de vrouwen voort terwijl 

Martha nog eens roept,: Edmond, slaap wel!

W ie mocht toch Martha Delombaerde zijn. 

Tot hiertoe had ik - geen enkel woord over 

haar vernomen. W at ik ervan kon denken 

was dat ze ook moest mede gewerkt hebben 

in den dienst, en dat het waarschijnlijk reeds 

te laat was om hare beschuldiging te loochenen 

of te verzachten. {Wordt voortgezetj

riaal §n benoodighederi,

— O—

— « Er gaat verandering komen ! Daar hangt 

iets in de lucht! » Dat, zegt iedereen.

Dat, zou ik met zekerheid niet kunnen maar 

ik weet, dat hij moet zitten in de voorlaatste 

of laatste cel van het tweede verdiep hier 
tegen de eerste wandelgang.



Onze patatten zijn naar Frankrijk. De groote 

patattendieven hebben nieuwe fortuinen gewonnen * 

de kleine patattendieven hebben van de brokken 
meegedeeld en de treffelijke 'menschen mogen 

25 centiemen per kilogr. patatten betalen.
* a

*  ■*-

’t Slot van dit artikel kan kort zijn. De 

treffelijke handelaars en nijveraars van tijdens 

den oorlog zeggen : (Hadden we geweten, wat 

we nu weten, dat al de groote oorlogswoeke

raars onstrafbaar zijn, we zouden ook meegedaan 

hebben.)

En ze voegen er beteekenisrol bij :

« Moest het nog eens oorlog worden !.. »

Wat ze niet zeggen, maar denken, is «het 
volgende :

Aangezien hst stelen en het rooven straffeloos 

voortduurt, en het ministerie van bevoorrading 

een dievenboel schijnt, mogen we ditmaal de 

kans niet verkijken. Stelen is aan ’t orde van 

den dag; we stelen meê.'

Ongelukkig België, wie zal den Augiasstal 

zuiveren, en niet de kleine dieven, maar eerst 

en vooral de groote dieven aan de galg knoo- 

pen ?

’t Wordt tijd hoog tijd !

Een Noodkreet uit hel leger

Een soldaat schrijft ons:

Het is op werkelijk smeeken mijner kazerne- 

kameraden van het .... Regiment Artillerie dat ik 

mij tot U wend. Wij lazen zoo even dat de 

Legercommissie besloten heeft dat de militianen 

der klassen 14, 15, die tot de bereden troepen 

behooren, zeventien maanden dienst zullen 

moeten doen. Men veroordeelt ons dus, na vijf 

droevige - voor velen ellendige oorlogsjaren, tot 

onderhalf jaar vatsig en geestverkrenkend ka
zerneleven.

Dat beteekent voor de studenten die in Oogst 

1914 hunne studiën moesten onderbreken, dat 

men cynisch en meedoogenloos hun gansche 
toekomst knakt.

Wij smeeken de HH. Volksvertegenwoordigers, 

die de politieke richting van den « Standaard » 

aankleven toch niet te gelooven dat wij eenig 

nuttig werk in de kazerne verrichten. Die zulks 

beweren liegen wetens en willens. De jongens 

der klassen 14 en 15 doen er niets als paarden 

kuisschen, strooi en hooi bijhalen en meid spelen 

van officieren. Sommige lagere officieren betalen 

zich tot twee ordonnansen.

Onze eenige hoop berust nog op het parlement. 
Het fs een wanhoopskreet die wij tot u richten. 

De jongens der artillerie — die in het huidig leger 

een zeer talrijk effectief heeft — en der cavalerie 

zullen nooit verkroppen, dat zij achtereenvolgens 

voor hun oogen zien naar huis terugkeeren :

1) de getrouwden van 14 en 15;

2 ) de getrouwden van 16 die na hen bin
nenkwamen ;

3) en eindelijk de 'infanterie van 16.

Wij smeeken U uit ganscher harte, onze zaak 
ter harte te nemen.

Tegen de Ontvolking

Wij lezen in Het Nieuws va/i den Dag.

In Frankrijk is er een Hoogere Raad gesticht 

voor de bevordering der geboorten, ’t Is te 

zeggen dat die Raad al de maatregelen moet 

treffen welke bij machte zijn de ontvolking te 

keer te gaan en het geboortecijfer te doen 

klimmen en om de talrijke families te beschermen.

M. Breton, de Fransche minister van maat

schappelijk vooruitzicht, enz., zegt: « De be

krompenheid van het geboortecijfer stelt het 

bestaan van de Natie in gevaar. Reeds lang vóór 

den oorlog ontbrak het Frankrijk aan Franschen. 

De Fransche grond, een der vruchtbaarste ter 

wereld, is nochtans een der minst voortbrengende, 

bij gebrek aan armen. De -nijverheid, insgelijks 

bij mangel aan armen, is genoodzaakt vreemde 

hulp in te roepen en zoo komt het dat Frankrijk 

meer vreemde werklieden telt dan gelijk welk 

land ter wereld. De oorlog heeft het gevaar dat 

Frankrijk bedreigt, nog vermeerderd, met het 

land te beroóven van ten minste twee miljoen 
jongelingen.

« Men heeft reeds dikwijls' dien voor Frankrijk 

zoo vreeswekkenden toestand onderzocht. Men 

heeft bevonden dat hij niet toe te wijten is aan 

ééne oorzaak, maar aan talrijke oorzaken; om 

hem te bestrijden moet men dus niet naar één 

enkel heelmiddel grijpen maar naar menigvuldige: 

de eenen van zedelijken aard, de anderen van 

stoffelijken aard. »

’t Is niet alleen in Frankrijk dat er moet 

ingegaan worden tegen de ontvolking, ook elders 

is het van groot gewicht want in al de landen, 

die in den oorlog betrokken waren, heeft de 

dood vreeselijk gemaaid. Of nu de openbare 

besturen, door het nemen van gelijk welke 

maatregelen, er zullen in gelukken het nagejaagde 

doel te bereiken, is een groot vraagteeken. Er 

is hier meer kwestie van geweten en van 

plichtsbetrachting en, in dees geval, kan de 

Vaderlandsliefde misschien wel iets bijbrengen 

maar is er toch meer te verwachten van de

stipte naleving van Christus gebod: « Gaat en ver

menigvuldigt! » Het beste middel om de massa 

op te wekken tot plichtsbetrachting, is haar te 

verchristelijken. Een volk dat het met God houdt, 

moet niet van wege wereldsche besturen aan- 

gemoedigd worden om te volbrengen wat noch 

min noch meer is dan de wet des levens en 

en de wil van Hem die alle leven wekt.

Duitsche Werken

Wanneer men eene wandeling doet rond 

Iseghem, zien wij ten allen kante duitsche 

werken die nu nog bestaan en die wij betreuren. 

Doch er zijn er andere die wij, als wij onpartijdig 

oordeelen, moeten goedkeuren, hun bestaan 

wenschen en die wij nog zouden willen zien 

voortbestaan- en verbeteren. Alzoo het door- 

trlkken en rechttrekken van de gravier van de 

Mol naar de kalsijde der Boschmolens is een 

schoon en nuttig werk, dat de goedkeuring 

van eenieder bekomt. Waar is de tijd dat men 

tjolen mocht langs de hagen der Luizenkasteelen 

en dat men tot over de knoesels in het moeras 

mocht terten.

Welke schoone weg werd er niet gelegd 

over de “ Ma Cam-pagne „ naar de Einelghem- 

plaats. En werd men verplicht eene nieuwe brug 

te leggen over de vaart, zij zal door de duit

schers vergoed worden. En heeft men ver

plicht geweest eenen man aan te stellen, die 

van tijd tot tijd de brug moet ophalen om 

een schip door te laten, ten zijn maar zooveel 

te meer onkosten bij al het overige.

Dan komt men aan de nieuwe straat door 

de opgehoogde Mandelmeerschen, die begint 

aan Tanghe’s hof en uitkomt aan de Vijf Wegen. 

Geene straat was er zoo noodig als deze. Nu 

is ze ongebruikt. De brug-is door de duitschers 
gesprongen, door de Belgen hermaakt en... 

eindelijk afgebroken. Nu kan er daar niémand 

ineer voorbij. Ware het niet mógelijk, zoo men 

niet méér wil doen, eene ronde brug te leggen 

over de vaart ? Men zoude aan duizenden en 

duizenden menschen plezier doen met den weg 

naar de stad, naar hun werk te vernaderen, 

te verbeteren en merkelijk aangenamer te 

maken.

De Brugstraat is grootelijks verbetert. Eenige 

huizen heeft men aan de vaart weggesmeten. 

De Duitschers hebben wel gedaan en de Stads

overheid heeft vroeger slecht gedaan met zoo 

dicht de vaart te laten bouwen. Spijtig dat de 

duitscheis niet eenen kant van de straat hebben 

totaal afgebroken. Dan kon de stad alles doen 

wai hij wilde! .Nu zullen wij dat nooit zien. -

Ik heb daar eenige werken genoemd door de 

vijanden uitgevoerd. Wij moeten deze werken 

niet alleenlijk -behouden, maar wij moeten ze 

verbeteren, ja goed maken.

De Lustige Vrienden

Voor,eene stampvolle .zaal gaven de Lustige 

Vrienden, Zondag en Maandag laatstleden een 

smakelijk avondfeest. De bijval was groot; zeer 

groot, en de overgroote menigte heeft luidop 

en herhaalde malen hare goedkeuring luidruchtig 

laten hooren.

Het drama « de Hand Gods » werd op meester- • 

lijke wijze vertolkt en zelden ^agen wij hier 

een drama zoo roerend op kundiger wijze uitge- 

voerd. M. J. Woifcarius behaalde eere en lof. 

Hij heeft op onberispelijke manier zijne rol van 

pachter Thijs gespeeld. G. Verbrugge en E. 

Dejaegher vertolkten niet minder wel de rollen 

van Jaak en Jan. Al de bijrollen waren wel 

geslaagt en brachten veel bij tot het welgelukken 

van het geheele.

Mej. B. Janssens van Oostende die de brave 

brujdsche moeder verbeelde, oogste veel bijval 

om haar kunstig en zoo natuurlijk spel. En 

de jufvrouwen M. Racs en Z. Spriet, die voor 

de eerste maal op het tooneel kwamen hebben 

wij goeden aanleg gevonden. Z j zijn nog op 

da hoogte niet. Maar zij dnrven, zij kunnen 

hunne rollen nog niet wel genoeg uitdrukken 

zij zijn nog te koel, er zit in hunne bewegingen 

geen natuurlijkheid genoeg, en zij schijnen nog 

te veel hunne van buiten geleerde les op te 

zeggen. Doch met oefening en spelen zullen 

zij er geraken.

Wat nu het blijspel « Tamboer Janssens » 

aangaat moeten wij zeggen dat het stuk eenen 

welverdieden uitslag bij het publiek heeft ge- 

no'en. Verschillige airkens werden gebisseed. 

In het blijspel heeft Mej. Janssens haar over

troffen. Zij was prachtig in haar spel. Hebben 

ook zeer aangestaan, de heeren Verfaillle, Huys- 

man, Deldycke, Scheldeman en Beernaert.

Kortom wij mogen zeggen dat de Lustige 

Vrienden een allerschoonst avondfeest hebben 

gegeven, en dat het talrijk en uitgelezen publiek 

zeer bevredigd huiswaarts is gekeerd.

J3TADSNIEUWS
Aanhouding. Dinsdag namiddag werd in onze stad 

eene gwlieime stokerij ontdekt. De genaamde Cl.... 
werd aangehouden alsook een zekere IX^'C. handelaar 
wonende aan de Paterskerk. Beiden werden in het 
gevang, opgesloten.

Cinema Luxe. — Het steeds stijgende aantal bezoekers 

onzer cinerpa inrichting, is voorzeker het beste bewijs* 

dat de Iseghemsche bevolking in het algemeen en de 

cinemabe*oekers,'in het bijzonder het pogen onzer 

inrichting, om bij'middel, van gezonde en goede filmen 

het zijne er toe dragen om het volk op aangename 

en genoeglijke wijzen, ware kunst te laten genieten, 

volkomen begrijpt en waardeert.

Het, is overigens een welbekend feit, dat men in de 

Cinema Luxe steeds het beste en het nieuwste op dit 

gebied te aanschouwen krijgt. Ook Hebben de ver- 

tooningen aldaar plaats in de beste voorwaarden van 

gelijk welke inrichting van dien aard, in pracht goede 

en fijne projecties.

Elke week bieden wij onze geachte bezoekers eene 

gansche reeks nieuwe filmen. Zoo hebben wij vooi deze 

week Zondag 7 en Maandag 8 Maart wederom eene 

programma samengesteld.

Als eerste film bieden wij het geacht publiek aan 

5'- Episode van SCKERLOCK HOLMES.

Als tweede film wordt op doek gebracht JOUN ROOL 

drama in 5 deelen dan den prachtige komiek CHARLEY 

CHAPEL1N in zi.jn begin.

Zooals men ziet een netjes samengestelde en zeer 

afgewisselde programma waarin elkeen daar zijne 

goesting vinden zal, en waarmede de moeilijksten 

zullen bevredigd zijn. L o t o

N U T  EN V E R M A A K
Om Paddenstoelen lang te Bewaren 

Menigen mogen van paddenstoeten een afkeer hebben, 

er zijn ook wel menschen, die er van houden, zelfs' er 

op verzot zijn. Deze vinden het jammer, dat ze zich maar 

op'een bepaalden tijd daarvan kunnen vergasten, en daarom 

raden wij hun volgend middel te gebruiken, dan kunnen 

ze het heele jaar door hun hart aan die lekkernij ophalen.

De paddenstoelen — van de vergiftige is vanzelf geene 

sprake — worden mits versch zijnde, goed afgedroogd en 

niet; gewasschen en als tot onmiddelijk gebruik gesneden. 

Nadat men nu in eene inmaakflesch wat zout gedaan heeft, 

doet men er, ter dikte van een paar vingers, gesneden 

paddenstoelen op, hier strooit men weer eene dunne laag 

zout over, daarna eene laag paddenstoelen en zoo vervol

gens tot de flesch vol is. Zijn de paddenstoelen nu eenige 
dagen op elkander gezakt, dan kan men de ontstane ruimte 

op de voorschreven wijze oprnenw aanvullen. Al spoedig 

ontstaat er dan een bruinachtig vocht, hetwelk eene sma- 

'kelijke toespijs is op de soep of na het eten.

Op genoemde wijze kan men paddenstoelen wel een 

jaarlang goed houden.

—o—

De Vlasnijverheid in België 
In 1914, waren er 28 . mekanische vlas- en vlaswerk- 

spirnerijen hier in België bedrijvig. Tijdens den oorlog 

^erden er vier daarvan volslagen vernield, drie dezer 

zullen heropgericht worden en op een onbepaalden datum 

hun bedrijf hervatten. ’De arbeid werd in Maart 1919 in 

dit bedrijf hervat en in Augustus van hetzelfde jaar hadden 

al de spinnerijen, op uitzondering van de vernielde inrich

tingen, gedeeltelijk hunne vroegere bedrijvigheid hernomen.

Dat de herneming van den arbeid steeds beperkt blijft 

is te wijten aan het gebrek aan grondstof. Volgens de 

algemeene optelling van het landbouwbedrijf van 1895 
werd er eene oppervlakte van 90,500 hectaren met vlas 

bebouwd, welke in 1919, tot 25,000 hectaar was gezonken. 

Die vermindering is grootendeels toe te schrijven aan het 

feit dat velden in West-Vlaanderen, waar de vlasbouw het 

meest uitgebreid was, tijdens den oorlog niet werden 

bebouwd. Bovendien kwam het grootste dee.1 van het hier 

te lande verbruikt vlas uit Rusland. Welnu, er is hier 

thans volslagen gebrek aan Russisch vlas en er zullen 

nog enkele jaren noodig zijn vooraleer Rusland in staat 

zijn zal om onze vlasnijverheid te kunnen voeden. Dan 

nog valt er aan te merken dat de vreemde vlaskoopers, 

dank zij den Belgischen wisselkoers, met onze spinners 
hebben kunnen mededingen voor het aankoopen van 

Belgisch vlas en, nu onze grenzen voor het vlas gesloten 

zijn, wordt er nog sluikhandel op groote schaal gepleegd.

Waren er in 1914 te zamen 329,560 spillen aan ’t werk, 

dan worden op de 311,000 bruikbare spillen er thans nog 

103,166 benuttigd. De opbrengst van onze spinnerijen 

bedroeg voor den oorlog 3,300,000 pakken van 3 bundels : 

bezwaarlijk zou men thans de huidige opbrengst kunnen 

bepalen. In een en dezelfde spinnerij schommelt zij al te 

fel van de eene tot de andere week, volgens de beschik

bare grondstoffen en het aantal arbeidsuren.

In dezen tak van voortbrenging vonden ongeveer 16,000 ' 

werklieden vóór den oorlog hunne bezigheid, thans is 

dit cijfer tot -op 9,500 gedaald.

—o—

Een tapijtje van prijs 

Tijdens de openbare veiling van den huisraad, toebe- 

hoorend aan den kortelings overleden Amerikaanschen 

millioenrijken kapitein de Lamar, veiling welke te New-York 

gehouden werd, is een der vermaarde bidtapijten van de 

Moskee van Ardebil (Perziëj toegewezen voor de ronde som 

van 57,000 dollar, ’t Is de hoogste prijs die ooit voor een 

tapijt is betaald geweest. In Belgische munt, aan den heden- 

daagschen geldkoers, zou dit ongeveer 632,700 frank ver

tegenwoordigen.

Het tapijt is bijna eenig in zijn soort. Het maakt deel van 

een lot van twee tapijten, bijzonder vervaardigd voor de 

befaamde Moskee Cheik-Sefi te Ardebil, Zij werden ver

vaardigd in de XVIe eeuw, toen de tapijtnijverheid op haren 

hoogsten graad van welvaart was in Perzië. De twee tapijten 

werden achtereenvolgens geweven door denzelfden kunste

naar en zij dragen beiden het handschriften de dagteekening 

hunner vervaardiging. Dit tapijt werd door kapitein de Lamar 

in 1910 gekocht voor 27,000 dollars.

—o—

Ook een genot 
De rumeensche overheden hielden dezer dagen eene bende 

smokkelaars aan, die met eene aanzienlijke lading tabak 

den Dniester wilden oversteken, De smokkelaars bekenden 

dat hun stiel zeer winstgevend was. Op Ukreensch grond

gebied, zoo zegden zij, kunnen wij voor den gemeensten 

tabak heel gemakkelijk tot 5,000 roebels per kilo krijgen ! 

Dus, wie in Ukranië het genot wil hebben een enkel piipje 

te rooken, mag er het loon van eene week werken aan 

besteden. Is het dan te verwonderen dat de hartstochtelijke 

liefhebbers beeten- of rubarberbladeren of zelfs patatten- 

loof rooken?

0 -o-

De Porseleinfabriek te Sèvres 
Sèvres ligt aan den linkeroever der Seine twee uren ten 

westen van Parijs. Wat de plaats wereldberoemd maakt, 

is de porseleinfabriek niet haar museum, dat alle modellen 

van porseleinwerk bevat. Lodewijk XV die van de markiezin 

de Pompadour een porseleinen vaas met reukwerk had

ten gffcl.erkf £< 1 ic ft r, \ c r C r n r; k in dei gelijk eaidw er 

en liet de porseleinfabriek van Vincences naar Sèvres ver

plaatsen, waar zij op grooter schaal zou werken en met 

de Saksische producten moest wedijveren. Langzamerhand 

bracht zij het tot eene groote hoogte en leverde bewon

derenswaardige kunstwerken. De aarde, die zij bezigt 

wordt te St. Yrieux, ten zuiden van_Limoges' gegraven.- 

Haar fabriekmerk is eene ster met eene rechte lijder onder' 

Tot'opfrissching van ‘t geheugen zij hier opgemerkt da 

dat men’rin Europa eerst in 1709,'toen een zekere Bötticher 

te fMeissen de eerste fabriek stichtte,' porselein begon te 

vervaardigen. Vroeger hadden de Portugeezen het als eene- 

kostbare merkwaardigheid uit China en Japan medegebracht 

enlvan het Portugeesche woord PORCELLA ’Vkopje.» is 

de '"benaming 'afkomstig. Een Duitscher uit |Franken'al, 

Hanong, genaamd, heeft voor eene groote] geldsom het 

geheim der bewerking aan een Franschman medegedeeld. 

De Meissner waar heeft,' wat blankheid >n sterkte betreft, 

nog altijd den eersten rang onderj'de mededingers.

—o—

De grootste Kerken in Europa
Deze zijn de St. Pieterskerk te Rome welke 54,000 

personen bevatten kan. Na deze de hoofdkerk te Milaan,, 

waarin 37.000 menschen plaats' kunnen vinden. In de St 

Pauluskerk buiten de muren van Rome; kunnen" 25.000. in 

de groote Moskee of vroeger St. Sophiakerk te; Constanti- 

nopel 23.000; in Notre Dame te Parijs 21.000 "menschen 
plaats vinden.

Na deze vijf gebouwen komen in aanmerking :_St. Julianus 

te Mans «Frankrijk» voor 14.000, de hoofdkerk te Pira 

« Italië » voor 13.000 en St. Marcus te Venetie voorJ7.000 
menschen.

- SPORT -
-  FOOTBALL -

F. C. Iseghem I. 3, — R. C. Kortrijk I. 2.

Fel betwiste 'ƒ match welke door vele sportliefhebbers 
bijgewoond w^rd.

Iseghem speelt met 4 rempla?anten en slechts met volgende 
10 man.

Ghysbrecht 
Q. Sabbe — Nonkels 

Demaeght — Vansteenkiste — Lamraertyn
Larydon — Verhelst —‘ Verbrugge — Vandommele

Kortrijk doelt eerst na 20 minuten. Daarop komt Iseghem 
gevaarlijk op en op centerJ.van E. Vandommele' kan 
L. Verbrugge de gelijkmaker binnen zenden.

Na de rust is het spel zeerj_bedeeld. Iseghem bekom, 
penaltyVwelkej.Vandommele sportietlijkvnevenszendt. Kor 
daarop kan Verbrugge opnieuw doelen en tien minuten 
later ontsnapt Vandommele en'zendt N° 3 binnen.

Kortrijk zet nu alle 'zeilen"„bijlÊenj kan!13' minuten voor 
het einde een 2 maaljaanteekenen.'Daarop wordt^het'einde 
geschuifeld op een aanval van^Kortrijk.

Iseghem speelde zeer moedig!_en Lammertyn was hun 
beste man.

—Oi-

Zondag 7 Maart om 2,30 ure 

F. C. Iseghem II. tegen Engelsch Elftal 

Ingang: 0,50 en 0,25 fr.
Het le elftal begeeft zich naar Audenaerde om er het 

3c artillerie te ontmoeten voor de “ coupe van S. V. Aude
naerde „

’t Is te hopen dat zij zullen compleet zijn en dat menig 
Iseghemsche liefhebbers de verplaatsing zal mede maken. 
Vertrek uit Iseghem: trein van 12.13.

—o—

Iseghem. — Zondag 7 Maart 1920 Groote 

prijskamp op den BILLARD ter herberg Bur

gerwelzijn bij C ha r le s  BLOMME,’ Kruisplaats. 
20 frank vooruit en het inleggeld erbij.

—o—

G e m e e n te  E M E L G H E M
Op Maandag 5 April 1920 (2de Paaschdag)

OPENINGSKOERS der fU flIID E H S
Voor Beginnelingen (100 Km.)

300 frank PR IJZEN  frank 300
Inschrijving 2 fr. te zenden aan Art. Dekeirs- 

kieter “ Brouwershof „ Plaats 36 (Emelghem) 

Rangschikking volgens inschrijving.

Burgerstand van Iseghem
Geboorten :

Raphael Vandaele zv Micliel en Maria Carette — 
Roger Vansteenkiste zv Adolt' en Helena Demeestere — 
André Maddens zv August en Emilie Vanhaverbeke — 
André Hoet zv Henri en Maria Seynaeve — Bourgeois 
Micliel zv Jules en Maria Maes.

Overlijdens :

André Hoet 1 d. zv Henri en Maria Seynaeve — Beels 
Hector 9 maand, zv Jules en Maria Mistiaen — Bardoel 
Jeanne 13 m. dv Joseph en Rachel Vandeputte.

Huwelijken:

Demeulenaere Camiel vlash. 29 j. met Vansteenkiste 
Maria z, b. 29 j. beide alhier.

Crédit Foncier d’Anvers
Naamlooze Maatschappij - Kapitaal 3.000.000 fr.

Spaarboekjes 3.60 % . Renteboekjes 4 % ,
4.25 %  en 4.50 %  vrij van lasten.

Deze Bank aanveerdt reeds inschrijvingen op 
de Belgische Binnenlandsche Leening 5°l0 1920 
obligatien van 500 fr. welke uitbetaalbaar zijn 
met eene premie van 50 %  - ’t zij aan 750 fr.

Depotrekeningen aan zeer voordeelige voor
waarden.

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

CINEM A L U X E
S t a t i e s t r a a t  9 ,  I S E G TTTnM  

ZONDAG 7 en MAANDAG 8 MAART
telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

5e Episode der Wereldberoemde 
Detective SHERLOCK HOLMES

JOUN ROOL
Drama in 5 deelen

CHARLEY CHAPPELIN in zijn begin
Komiek in 2 deelen



i

CRÉDIT PONCIER D’ANVERS
4  /  %

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 3.000.000 fr. 

Spaarboekjes 3 .6 0  %  - Renteboekjes 4 %  - 4 .2 5  %«en 4 .5 0  ° , vr i j  van iasten
Depotrekeningen aan zeer voordeelingen voorwaarden

ililNKODF en VERHOOP van Fransch, Engelsrii en Amerihaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij

—  M. P ii. VERBEK E - B e s t u u  r d e r  —

Rousselarestraat, 25, ISEGHEM

U IT  TER HAND TE KOOP : Twee gerief
lijke en onlangs gebouwde Woonhuizen met 
kelder en citern, gelegen Kasteelstraat 
nu 2 en 6, dicht bi! de Markt.

Voor alle inlichtingen zich te wenden bij 

Charles Laloo, Bouwkundige I/S.
m

~ ~  TERSTOND GEVRAAGD
bij de

G e b ro ed e rs  Bourgeois ,  E m e lg h e m
Schoenmakers voor Vrouwwerk met 

houten talons doorgenaaid, manswerk 
met de steke, vrouwwerk genageld, ook 
vöor knechte en meisjebottientjes met 
de steke.

Goed loon en standvastig werk.
Gevraagd bij Georges Van Wtberghe, 

lijnwaadfabrikant, te Iseghem. BU R E E L -  

B E D I E N D E  hebbende ondervinding van 

bureeiwerk. Onnoodig zich aan te bieden 

zonder de noodige bewijsstukken v£in be

kwaamheid en praktijk. Ook vrij zijn van 

soldatendienst. Aanbiedingen schriftelijk 

en in de fransche taal te doen.

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

Inlichtingen ten bureele van ’t blad.

U i t  t e r  hand te  koop

WOONHUiSmetFABRIEK
dienstig voor 

Schoenmakerij of Borstelmakerij
Zich te wenden ten bureele van 't blad.

Aan het geacht  Publ iek  
Voor alle VERVOERDIENST en verre 

voyagen, wendt U bij Odie l  Loncke,  
Nederweg 37a, Iseghem.

Spoedige en trouwe bediening
Alle slach van

«LEERSTOFFEN in ZUIVERE Ml
Gemaakte Blousen, Roks 

--------  B O R S T E L S  --------
te bekomen bij

J IJL IA  V E R H E L L E
Roeselarestraat 21 , ISEGHEM

-B IER H A N D EL-
in ’t  g root  e n ^ t  klein

Epsom Stout extra in flesschen. Bock in vaten. 
Kleine vaatjes voor de Burgers. Welbekenden 
ouden bruin, gezegd jannekens. Bier van de 
groote Brouwerij Callebaut gebroeders Wieze. 
Goedkoop bruin Tafelbier in flesschen.

U. V A ND E R  H E E R  EN
Groote Markt, 13, ISEGHEM 

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

1 gemaakt bij

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

- G R O O T H A N J) E L
in

fflargarinen - Melkten
befaamde merken - altijd verscb

Zeep irbrieken - Zeeppoeiers
eerste hoedanigheid

Ju l. D A LLE-H O LV O ET
Dépot

Meenenstraat 16, I S E G H E M

— Bij aanvraag bestelling ten huize —

' G R O O T E  

STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ
Callens-Neeffs, Dendermonde

Vertt alle slach van Zijden, Wollen, Katoen."
Stoffen in alle kleuren 

— Trouwe en genadige bediening —

Slaalboek op zicht bij 1 n Agent

L IF A R D  V A N D A ELE
Rousselarestraat 2 4 6 ,  ISEGHEM

VOOR UWE ELECTRIEKE VERLICHTING  
en BEWEEGKRACHT

wendt u tot

F r a n s  H U Y G H E  & Z O N E N
Dweerstraat 19, ISEGHEM

ook te verkrijgen

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

herwinden vafi onbruikbare moteurs 
Verzorgd werk - Spoedige bediening

Batterien eerste hoedanigheid 
Strijkijzers l e hoedanigheid genadige prijs

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.

Iedere weak 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 Vrouvvslofifen
in ’t groot en ’t klein

Gemaakte Klerderen voor Mans en KinJeren. — 
Vareusen.en Baais in Sayette en Normal Koussen 
en Zokken enz. enz.

—  C. P Y P E - A M E Y E  —
Ooststraat *7, bii de Groote Markt 

-  ROUSSELARE - N

FABRIEK van MEUBELS in alle Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

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

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

Handel in_JKl eerstoffen
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

B. D E  B I E ' B O Ü R B E O I S
M eester-K leerm aker 

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

U n n n rk e n  - Juweelen 
§■ Brillen - Phonographes

Zondag 13 Februari

HEROPENING
van het Huis ROOSE-MAES
29  Roeselarestraat, Iseghem 

Opvolger: A. M o e n a e r t
i § ^ ' Groote keus van nieuwe artikelen.

Bijzonder werkhuis voor herstelling.

VERKOOP - VERHURING - VERWISSELING  
HERSTELLING - STEM M ING van

»» P I st*b «j

Groote keus van

Fonogrqaf-Platen
HARMONICA’S 

M U Z I E K  
INSTRUM ENTEN

Afslag voor Voortverkoopers

JCLEM EN I C  LEMEN T
Gentstraat 20 , ISEGHEM

t l f l i  L*..t JÉ ?U M . s  S t l M & m

” A LA RENAISSANCE,, “
Koel; der B rostt M arkt en B raanm arht, HORTIilJH

Kostumen en Mantels voor Vrouweu vanaf 6 5  fr. 
Regenmantels voor Vrouwen (Gabardine) vanai 5 9  fr. 

Kostumen (Tailleur) voor Vrouwen vanaf 99  fr. 
Kindermantels vanaf 4 9  fr.

Pardesus voor Heeren (laatste model) vanaf 99 fr. en 105 fr. 
Regenmantels vanaf 89 fr.

Kinder-Pardesus vanaf 55  fr.
Specialiteit van Werkers-Kostumen

Panen Broeks vanaf 27,50 fr. Werkvestons 17 ,75  fr. 
Schoenen voor Heeren èn Vpvuwen 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 cn t Klein

Voor Iseghem e+i Omliggende : Zelfde huis Roeselarestraat, 35, bij 
JOS. SABBE-FLEURENT.

*#5 |  '•££ & *  ■’ #  i  £  i  %  : * £  t  £  }, ft

rït 

Vrï?
ws

•Wr

s a *

s #
¥4*

Wr

b #

SP EC IA L ITE IT  van DOORZICHTKUNDiGE WERKEN en HANDELSREKLAMEN

Huis CYR. VAN DEN W EG HE - D HOOGDE
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 i d e r
Kunstschilderij en

voor

Kerk en Schouwburgen 
Alle herstellingen worden aanvaard 

—  * Teekeningen

ie bekomen

Kleuren, Vernissen

Schilderoliën, Terpentijn 
en verdere Schilderartikelen

op aanvraag

- Voor uwe Riemen -
in Leder ,  B a la ta  en Katoen

.wendt Li bij

Du hamel < n Descheemaker 
154 Roeselarestraat ISEGHEM

Spoedige bediening —  Genadige prijzen 
Al le  slach van R e p a ra t ië n

~ STO VEN'MAkEI !  «
Reparatiën — 

R I N G E N  V O O R  R O RSTELS  

R e p a r a t ië n  van V e lo ’s

G ii sta af V erstèele 
Baertshof 4 , ISEGH M

ELECTRIC ITEIT
Voor uwe elektrieke inrichting. Verlichting, 

Bellen. ïelephones, Kracht, Verwarming enz.

'wendt u tot het huis

- -  Robert Huysentrust-SeynaeuB -
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 m.et een jaar garantie. 
Trouwe b dianfng - Voordeelige prijzen.

VOOR URE HRUIDEHIER5H
wendt u tot • ,

- Leonhard Vandecappelle - 
Kortrijkstraat I 4 9 ,  ISEGHEM  

Verkoop  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 

V e rg ro o t in g e n  op a l le  M ode l len
in ’t zwart, in ’t bruin Sepia en Pastel 

Bijzondere prijzen voor Huwelijksgroepen
T/. Driesens - Vande IValle

Roeselaerestraat 82 , I S E G H E M

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

BIJZONDERE HOUTDRAAIERIJ &  ZAGERIJ
dienstig voor 

Meubelmakers en Houtbewerkers

J  u les Leen k nee hl-M i ss ia en 
Belle-Vuestraat 2 3 9 ,  ISEGHEM

Verzorgd werk — Spoedige bediening
Ónmogelijke Concurrentie

!! Wiit gij goede en goedkoope

MA TE ASSEM'
in Schaapswol, Flocons, Crins 

Zeegras, Kapok, Pluimen en Windhaar 
alsook Ressortkoorden en Overtrekgoedeien

wendt u tot

- JULES ALLEWAERT -
Meubel- en Matrasmaker 

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

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.

Met dezen breng ik het publien 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 R E R T  MAES
Meester-Kleermaker

Marktstraat 4 4 .  ISEGHEM

” / > DE PLASTRO N  „
schoone keus van

Mans- en Vrouwsloflon
Ellegoederen, H itte  en Fantasienrtilieleii

bijzonder assortiment van

Hemden, Cols en Plastrons 
COMjVlUNIE-ARTIKELEN

R a y m o n d  S S f l E S - 6 S L D H O F
M a r k t s t r a a t  4 4 ,  Iseghem

AN T W ERPE N-NEW-YORK
Agentschap bij

A l p h o n s e . J O Y E ,  R u m r e k e

Reyelmatigé dienst met den grooten 
Post-Stoomboot « LAPLAND »

i c Klas 1657,50 fr. en hooge r

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

De pasporten voor de Vereenigde 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 tSfen.


