
NUMMER 4

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 td a g h -D e b o s s c h e r e  
Emelghem-Dam-Isegbem

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

GELIJKE PLICHTEN ! GELIJKE RECHTEN!!

Aankondigingen 0.15 ir. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » » 

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

Verkoopingen, .wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmas bij 

den drukker van dit "blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in tiet blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

Onze dank aan de 

EE. HH. Paters Capucienen

Al wie jets of wat kennis heeft van 
geleerdheid weet ten overvloede hoe 
onze stad onder opzicht van onderwijs 

misdeeld is.

jk bedoel geenszins het onderwijs in 
onze lagere scholen aan knechtjes en 
meisjes gegeven; in geenen deele ook 

bedoel ik het middelbaar onderwijs door 
fle Eerw- Heeren Priesters onderricht. Ik 
spreek hier alleenlijk van het gebrek eener 

latijnsche school.

In meest alle de 'steden yan West- 
yiaaiideren worden latijnsche studiën 

gegeven, Deze studiën heeft men noodig 

om bijna alle de diploma» die in Belgie 
worden toegekend te kunnen bekomen. 
De latijnsche studiën zijn eene recht- 
streeksche voorbereiding om priester, 
doktor, advokaat, notaris, enz. te kunnen 
worden. Daarom ook is het dat bijna alle 

§teden van West-Vlaanderen aan dat 
Onderwijs houden, het boven alle andere 

verkiezen. Vraagt aan Brugge, Oostende, 
Nieuwpoort, Veurne, Poperinghe, Yper, 
Rousselare,Thielt, Meenen en Moskroen, 

uf 4\ niet liever een middeibaar onder
wijs zouden hebben, en gij zult seffens 

hooren hoe men u zal wandelen zenden.
* M ijne kinderen,zeggen vele ouders, 

gaan niet voort studeeren, wij gaan ze 

dus maar in de middelbare school 

zenden ».

Daarin hebben de ouders ongelijk. 

Blijven de kinders na korten tijd t’huis, 

het is algelijk wat zij geleerd hebben.

— « Koophandel ? » hoor ik u vragen. 

Koophandel leert men in geen scholen, 

men leert dat bij vader in zijn bureel. 

JV^aar als de kinders twee of drie jaar 

op de banken der Middelbare school ge

zéten hebben, en dan algelijk naar een 

kollege willen gaan en voort studeren dan 

hebbenzij hunnen kostelijken tijd verloren. 
Willen zij dan latijn aanleeren, zij moeten 
alles herbeginnen en zij zijn drie jaar 

achtef.
Dat de menschen van stad reeds ten 

deele verstaan dat het hun profijt is hunne 
kinderen naar een kollege te zenden, heeft 

de oorlog getoond.
Het was niet meer mogelijk de kin

deren te latenstuderen in vreemde steden.

Veel onderwijs gestichten waren ver
nield, in stukken geschoten of afgebrand. 
Pasporten om onze stad te verlaten werden 
bijna niet gegeven, en de kinders zagen 

jiunne studies onderbroken. Op den 
ouderdom van 12 tot 18 jaren moeten de 

jongelingen arbeiden, ’t is de gunstigste, 
de geschikste tijd om gelijk welken stiel, 

gelijk welk ambt aan te leeren, en onze 
studenten stonden daar onmachtig tot 
luiheid verplicht en gedwongen.

Maar de EE. HH. Paters Capucienen 
waren daar, en alhoewel het in hun vak 
niet valt school te geven en de kinders in 
de latijnsche studiën te onderrichten,toch 

deden zij dat voor ’t welzijn onzer jeugd 
en tot uitsluitend voordeel onzer stad.

Meer dan veertig jonge studenten be
gaven zich telken dage naar het Paters 
Klooster en ontvingen daar het onderwijs 
dat zij in vreemde steden niet meer konden 

vinden.
De Paters hebben zich geslachtofferd 

voor het welzijn onzer bevolking. Dat

hebben zij geern gedaan, dat hebben zij 

met liefdegedaan tot den oogenblik waar
op het aan onze studeerende jeugd moge

lijk was zich naar andere steden te 
begeven,

Daarom bieden wij volgeerne onzen 
besten dank aan de Paters die onze wel
doeners waren.

En mocht, hetgeen binst den oorlog 

hier in stad onder opzicht van onderwijs 
hier is voorgevallen, de oogen van vele 

menschen doen opengaan, en mocht men 
zoohaast mogelijk alle pogingen aanwen
den om hjer een iatijnsch onderricht te 

bekomen.

Zulks ware voor Iseghem eene bron 

van onschatbaar voordeel en profijt.

Beleefdheid,
Over korte weken waren de Fransche soldaten 

alhier verblijvende, vrij verontweerdigd over het 
gedrag van ons volk.

Een Fransche geneesheer in het lazaret der 

Zusters van Maria gestorven, werd begraven. 

Het volk, dat werkloos was, stond hier en daar 

in groepen langs de straat, en deed niet alleen 

de moeite naar den voorbijgaanden stoet om te 

zien. Niet een manspersoon ondekte zich het 

hoofd, om eerbiedig hulde te brengen aan eenen 

man die zijn leven lang gewijd had aan het 

leger van eenen onzer bondgenooten.

Dat stak de Fransche soldaten schrikkelijk 

tegen, en zij zeiden luidop hoe droevig zij ge

troffen werden door het gemis van eerbied en 

beleefdheid van onze bevolking.

Omdat te verschoonen en te verzachten deed 

de Burgemeester bij plakbrief eenen oproep tot 

onze inwoners opdat zij in het toekomende met 

meer eerbied zouden te werke gaan, en hij deed 

ook eene zinspeling op de beleefdheid van ons 

West-Vlaamsche volk.

De priesters van hunnen kant, brachten ook 

deze zaak op den predikstoel te berde, en 

wakkerden de geloovigen aan, wanneer eene 

begraving door onze straten gaat, immer het 

lijk met eerbied en met ontdekt hoofd te groeten.

Dit voorval was inderdaad pijnlijk en betreurens

waardig.

Doch waaruit spruit dat voort ?

Alleenlijk aan ’t gebrek van beleefdheid.

De ouders die ongelukkiglijk genoeg in over

groot deel geen voorbeelden van beleefdheid 
zijn, missen grootelijks in hunne eerste opvoeding; 

en de onderwijzers en onderwijzeressen, aan 

wien wij onze kinderen toevertrouwen, zouden 

moeten strenger te werk gaan en willen, eischen 

en bevelen dat de kinderen beleefd, gemanierd 

opgroeien*,,
Brengt uwe kinderen beleefd op, leert ze 

in alle omstandigheden gemanierd zijn, en zendt 

ze naar de school. Wat zult gij welhaast be- 

statigen? Dat alles wat gij, voor hetgeen 

beleefdheid aangaat aan uwe kinderen had 

aangeleerd, gaan vliegen is. Meer nog gij zult 

ondervinden dat uwe kinderen bot geworden 

zijn, en dikwijls ook bestatigt gij met hertzeer 

dat zij al kunnen sakkeren en godveren.

En de schuld daarvan?

Omdat uwe kinderen in een midden van 
botteriks en onbeleefderikken zijn gevallen. Omdat 

zij omringd zijn van eenen hoop kinderen die 

het eerste woord van welgemanierdheid niet 

kennen.

Komt uw kind op de speelplaats, gaat het 

met ontdekt hoofd zijnen meester groeten, doet 

het de deur open voor zijnen meester den 

ingang of den uitgang van een lokaal te ver

gemakkelijken, de botteriks die daar in overgroot 

getal zijn, zullen met dat kind lachen, het een 

smouter noemen, een gatlekker heeten, en nog 

andere lieflijkheden naar ’t hoofd werpen.

En dat gemanierd kind wordt benauwd, be- 

' schaamd, en niet alleenlijk durft het niet meer 

welvoegelijk zijn, maar ’t zal zich overleveren 

aan alle soorten van bottigheden om in de 

gratie der andere scholieren te vallen.

En zoo gebeurt dat in de lagere scholen, 

maar dat blijft bij in de hoogere klassen, in ge

stichten en kollegen, en daar aanziet men het 

beleefd zijn voor Fransche complimenten.

En ’t is maar op lateren leeftijd dat men ziet 

hoe zeer de beleefdheid er noodig is, en hoe 

men in de wereld tot niets geraken kan zoo 

men niet beleefd is.

In de scholen moet men de beleefdheid aan

leeren. De beleefdheid zoude moeten onderricht 

worden zoo wel als het Vlaamsch, het Fransch, 

het Rekenen, de Geschiedenis of de Aardrijks

kunde. Men zoude daar zooveel uren moeten 

aanbesteden, dan aan gelijk welk ander vak.

En men zoude streng moeten te werk gaan 

tegenover de leerlingen, die stelselmatig bot 

en onbeschoft zouden blijven.

Ons volk beleefd, heusch, welgemanierd maken, 

is een der grootste diensten die men aan ons 
volk kan bewijzen.

Voor de Burgerij
Wilt gij weten hoe bezorgd onze zeer acht

bare Heer Burgemeester met de burgerij was, 

leest het volgende:.

Den Dinsdag 14 September 1915 werd door 

den Heer Jos. Seynaeve eene schriftelijke aan

vraag aan den Heer Burgemeester overhandigd, 

ten einde eene vergadering van den Gemeente

raad te bekomen.

Aan de Heeren Burgemeester en Schepenen 

der Stad Iseghem.
Mijnheeren,

Krachtens Art. 62 der Gemeentewet, verzoeken 
wij u dringend den Stedetijken Raad bijeen te 
roepen op Zaterdag 18 September 1915, om

ure voormiddag, Belgische tijd, ten einde te 
beslissen over de volgende punten :

1. Vaststellen van den staat der kas sedert 
de laatste Gemeentezitting.

2. Uitwisseling der Stadsbons tegen geld in 

gansch Belgie gangbaar.
3. Betaling inkwartiering soldaten voor 15 

Januari 1915.
4. Betaling requisitiebons.
5. Aanvraag hulpfonds voor de Burgerij :
a) vaststellen van het hulpfonds door de stad 

te geven,
b) bijstorten van bijzondere giften;
cj aanstellen van 4 gemeenteraadsleden om 

den dienst van dit hulpfonds te regelen volgens 

de voorschriften van den Gemeenteraad.
6. Werkloozenfonds : dit fonds opnieuw in 

werking stellen.
7. Aflevering van Eenzelyigheidsbewijzen, 

voorwaarden om die bewijzen te kunnen bekomen.
8. Leggen van Electriesche verbindingen die

nende tot openbare verlichting alsook tot bijzon
dere verlichting.

9. Bespreking voeder stoffen.
In de vaste hoop onmiddelijk goed gevolg 

te zien aan den tegenwoordigen brief, groeten 

wij u, Heeren, met achting.
(Geteekend) Constant Gits, Joseph Seynaeve, 

Hector Vanneste, Jules Gallens.

ls'eghem, den 13 September 1915.

Den Zaterdag 18- September 1915 ontvingen 

de Heeren Gemeénteraadsleden, die eene bij

eenkomst vandenStadS'Raad hadden aangevraagd 

den volgenden brief:

Mijnheeren,
Het Schepenkollege belast mij u te laten 

weten dat liet waarschijnlijk in staat zal zijn 
UEd. binnen korte dagen een antwoord te geven 
op uwe aanvraag van Dinsdag laatst.

Aanveerdt, Mijnheeren, mijne beleefde groeten.
(Get.) A. WERBROUCK, 

Gemeentesekretaris.

Aan Mijnheer Jos. Seynaeve, C. Gits, J. Gallens 
en H. Vanneste. ■

.**
En daarmede was het uit, amen en tenden. 

De zaak was geklonken en steendood.

Nu, kleine burgers weet gij hoe zeer onze 

zeer achtbare heer Burgemeester altijd bereid 

was om u te helpen en te ondersteunen.

Roept nu, zoo luid gij roepen knnt: Leve 

lang onze Burgemeester.__________ _

Afzetting van 
Openbare Ambtenaars.

De groote kuisch duurt voort 1 Het Staats

blad van 6 April deelt vijf Koninklijke Besluiten 

af, waarbij evenveel onweerdige kerels, slechte 

vaderlanders, van hun ambt afgesteld worden;

De Burgemeester van Nieuwenhove
Aangezien het ten stelligste bewezen is dat 

M. Thibaut Maurits, burgemeester van Nieuwen

hove (Oost-Vlaanderen) zich tijdens de bezetting 

slaafs aan den vijand onderwierp en dat hij 

door zijn openlijk onvaderlandsche houding, het 

aanzien en de waardigheid welke onmisbaar 

zijn tot het uitoefenen van het burgemeesterschap 

voor altijd gekrenkt heeft.

Aangezien hij, in zijne uitleggingen gehoord, 

geen enkel der hem ten laste gelegde feiten 

heeft kunnen verrechtveerdigen, wordt hij van 

zijn ambt afgezet.

De Burgemeester van Sinaai
Aangezien M. Verstraeten, Jozef, burgemeester 

der gemeente Sinaai (Oostvlaanderen), openlijk 

heeft geheuld met den vijand, dat hij zich met 

aktivisme heeft ingelaten en dat hij aan de 

kuiperijen dergenen heeft deelgenomen, die, met 

behulp van de duitsche overheid, ’s Lands 

eenheid zochten te breken;

Aangezien de belanghebbende zijnen post 

heeft verlaten om naar het buitenland de wijk 

te nemen en alzoo aan de vervolging die tegen 

hem zou kunnen ingespannen worden, te ont

komen ;

Aangezien hij alzoo in zijne uitlegging niet 

is kunnen gehoord worden, maar dat het ver

laten van zijne bediening meteen schuldbekentenis 

gelijk staat, wordt hij van zijn ambt afgezet.

De Burgemeester van Hermée
Aangezien M. Radelet, burgemeester van Hermée 

provincie Luik, bekend heeft aan de vijandelijke 

macht, schriftelijk beleedigende en valsche aan

tijgingen t̂ en laste van een onberispeiijken 

schepene gedaan te hebben;

.Aangezien deze op zich zelf reeds verfoeilijke 

handelwijze, in gegeven omstandigheden, een 

echt onvaderlansch karakter aanneemt;

Aangezien het daarenboven vaststaat, dat deze 

burgemeester in het uitoefenen zijner bediening, 

bewijzen van lichtzinnigheid en onachtzaamhetd 

gegeven heeft, wordt van zijn ambt afgezet.

De Policiekommissaris van Heist-op-den-Berg
Gezien het verslag van den gouverneur der 

provincie Antwerpen, waarbij vastgesteld dat 

M. Van der Haelen, policiekommissaris te Heist- 

op-den-Berg, gedurende de bezetting zijne be

diening gansch heeft verwaarloosd en zich 

schandelijk met den vijand heeft ingelaten;

Aangezien M. Van der Hallen, voortvluchtig 

is en daarom ter verrechtveerdiging niet is kunnen 

gehoord worden, wordt van zijn ambt afgezet, 

De Gemeentesekretaris van Blankenberghe
Overwegende dat M. Wauters, gemeente

sekretaris van Blankenberghe, erge en lage 

kuiperijen met den vijand onderhield; dat hij 

het schepencollege en den gemeenteraad mee

sleepte tot het uiten van dezer beraadslagende 

vergaderingen onwaardige vriendschappelijke 

gevoelens ten opzichte van de bezettende macht; 

dat hij, toen de werklieden werden opgevorderd, 

op ’t allerminst genomen, optrad als woordvoerder 

der duitsche brutaliteit tegenover zijne ongelukkige 

medeburgers; dat hij, ten slotte, door zijne hoogst 

laakbare handelwijze Belgen heeft blootgesteld 

aan de dwangmaatregelen der duitsche overheid, 

wordt hij van zijn ambt afgezet.

*%

Zóó moet het zijn.

Al de pruiskiljons, hoe hoog geplaatst zij 

ook mogen zijn, en die zich aan aan bewezen 

onvaderlandsche drijverijen hebben plichtig ge

maakt, moeten ongenadig gestraft worden.

Andere stallen, van de vlaamsche zijn te 

zuiveren! En het is niet de vangst op kleinen 

garnaal, maar op groote visschen, die zou dienen 

gedaan te worden-
Men is op goeden weg, dat men voörtga 1

Aan onze lezers
Ons Paaschnummer zal in rouw verschijnen. 

Het zal eene schoone en welverdiende hulde 

brengen aan onze moedige jongelingen die voor 

hun Vaderland gesneuveld zijn.

In alle huizen van gansch Iseghem, Emelghem| 

Ingelmunster en Cachtem moet dit nummer be

waard blijven, daar de namen van al de 

gesneuvelde soldaten onzer stad en deze ge

meenten er in zullen vermeld worden. Zulks 

wordt ons bevolen uit plicht en dankbaarheid.



ONS ÏSEGHEM

ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
(verboden na druk) — ^  vervolg ,

vervolg van Donderdag 2 2  October 1914.

10) Vantomine Theophiel, geboren te Beve- 

ren-bij-Rousselare den 30 September 1874, zoon 

van Frans Hubrecht en Lucia Provoost, echt

genoot van Emelie Gekiere.

Hij werd doodgeschoten aan de melkerij, 

dicht de statie van Beythem.

11) Verschaeve Jules, geboren te Rumbeke 

den 27 Mei 1887, en
12) Verschaeve Odiel, geboren te Rumbeke 

den 30 Juni 1891, beide zonen van Constant 

en Romanie Vanbiervliet.
Doodgeschoten zonder de minste reden.

13) Yssers Marie, 14 jaar oud, dochter van 

Henri en Marie Verhuist.

Dicht bij het huis harer ouders, die een 

hofstedeken, recht over den “ Groenen Herder „ 

gelegen, bewonen, werd zij door eenen kogel 

doorboord.

14) Vanlaecke Elisa, jonge dochter, werd 

op den koer der herberg « De Steenweg » 

(De Drietuit) door eenen schrapnel aan den 

schouder getroffen. Na tien weken groote 

pijnen te hebben verdregen, is zij aan hare 

wonden bezweken.

Bij deze droevige lijst moeten wij nog twee 

namen voegen van burgers die gekwetst 

werden, doch die gelukkiglijk genezen zijn.

1) Mulier Jules, melkerij bestuurder te 

Beythem, kreeg een schot in den buik.

2) Hoorne Jules, wonende nabij de « Goede 

Koop » werd erg mishandeld. Een stoot van 

een geweer veroorzaakte eérie gevaarlijke 

wonde.

Er werden in deze gemeente 04 hofsteden, 

huizen, stallingen volledig afgebrand.

***
Reeds van in den voormiddag-, maar meest 

na den noen, komen gansche benden gekwetsten 

naar onze stad afgezakt. Hier mogen zij niet 

stilhouden. Zij moeten hunnen weg voortzetten 

tot Ingelmunster, waar eene afdeéling van 

het Rood Kruis is ingericht om de noodige 

zorgen te geven.

Veel gekwetsten zien er waarlijk deernis

wekkend uit. Aan de menschen die zich op 

den dorpel hunner woning bevinden, vragen 

zij een stuk brood. « In de laatste drie dagen, 

zuchten zij, hebben wij niets meer geëten! »

En zij smeekten het medelijden af van 

eenieder. Ik liep naar mijnen keuken, het 

weinige brood die daar nog lag werd in vier 

stukken gesneden en haastig geboterd, maar 

toen ik aan de deur terug kwam, staken 

zich niet min dan tien handen uit om iets te 

verkrijgen. En zoo sukkelden zij verder op ! 

***
Op de muren van stad werd uitgeplakt.

Aan de Bevolking van Iseghem.
In de droevige omstandigheden welke wij 

beleven is het de 'plicht van het gemeente
bestuur voortdurend onderstand te ver
zekeren aan de noodlijdenden en werkloozen 

dezer stad maar daartoe is er geld noodig.
Daar de gemeentekas gansch uitgeput is 

worden de lastenschuldigen verzocht zoo

haast rnogelijk hunne gemeentebelastingen 
te willen betalen bij den Heer Stadsontvanger 
van Iseghem.

Het Gemeentebestuur is overtuigd dat 
dezen oproep zal voldoende zijn om aan 
de belanghebbende verdere moeilijkheden 
te vermijden.

Iseghem, den 22 October 1914.

Namens het Gemeentebestuur
De Burgemeester, 

EUG. CARPENTIER.

* * *
In den avond van den 22 Oktober werd 

Rumbeke opnieuw beproefd.

De herberg de « Groene Herder », drie 

woonhuizen daar dicht |,nj gelegen, en de 

hofstede door Pieter Bulckaert bewoond, 

werden de prooi der vlammen.

Nogmaals ontstond een nieuwe schrik onder 

de bevolking, en vele inwoners die nog t’ huis 

gebleven waren namen nu ook op hunne 

beurt de vlucht.

Pieter Bulckaert, een Iseghemnaar van 

geboorte, die vroeger tijde de hofstede bewoonde 

in de Slabbaertstraat die thans door de Kinders 

Demeulenaere wordt beboert, was reeds uit 

reden van ziekelijkheid naar het hospitaal van 

Rumbeke overgebracht. Het afbranden zijner 

hofstede heeft Pieter Bulckaert niet lange 

overleefd, korte dagen later immers stierf 

hij schielijk.

Vrijdag 23  Oktober 1914.

Nog altijd voort komen gekwetsten alhier 

af. ’t Is nu niet alleenlijk meer langs de Rous- 

selarestraat, maar ook in overgroot getal 

komen zij langs den Boulevard. Velen zijn 

vermoeid en uitgeput, zij zetten zich langs de 

straten en graskanten neder om wat uit te 

rusten. En wanneer zij vernemen dat zij nog 

drie kilometers ver moeten gaan vooraleer 

zij Ingelmunster bereiken, slaakt menigeen 
een droevige zucht.

Werd heden aangeplakt:
BEVEL :

De Burgemeester van Iseghem, herinnert de 

bevolking dat om de openbare Rust en Veiligheid 
der stad te verzekeren het ten strengsten 

verboden is, in benden de straten te doorkruisen 
alsook in de straten, op de hoeken der straten, 
openbare plaatsen en aan de deur der woningen, 
in groepen of samenscholingen te blijven staan.

De overtreders zullen uiteengedreven, aange
houden vervolgd en gestraft worden overeen

komstig de wet.
Het tegenwoordig besluit zal afgekondigd 

worden en is onmiddelijk uitvoerbaar.
Iseghem, den 23 October 1914.

De Burgemeester,

EUG. CARPENTIER.
*

* *
Op alle uren van den dag, van ’s morgends 

tot ’s avonds zien wij de lucht met vlieg- 

machienen doorkruisen. Het verwondert ons 

niet meer, wanneer wij te wete komen dat 

men in Rumbeke, niet ver van het kasteel, 

aan de herberg het « Rood Huis », een 

vliegplein heeft gemaakt. Groote tenten worden 

daar opgetimmerd om de machienen te ver

bergen, en de grond wordt in planken geleid 

om het opstijgen en het nederdalen te ver

gemakkelijken.

En honderden Iseghemnaren zoeken hun 

verzet en tijdverdrijf in het gadeslaan der 

vliegmachienen die zij gedurig in de lucht 

zien klimmen, of die zij zien nederdalen als 

of het levende vogels waren.
zaterdag 2 4  Oktober 1914.

W at zeker nooit iri Iseghem was gebeurd, 

wordt nu vastgesteld. Ik zal er niet op boffen 

dat onze markt onder de merkweerdigste der 

streek moet gerekend worden. Verre van daar! 

Maar toch vindt men er altijd een 

redelijk getal kramen, waai' alle soorten van 

waren ten koope worden aangeboden. Kleer- 

stoffen, groenten, potten en pannen, koei en 

zwijnenv-leesch, kan men er zich telken, 

zaterdag aanschaffen. Doch nu bevindt zich

op de markt.....  een enkel kraam. Ti Heeft

nooit, geweten geweest.
zondag 25  Oktober 1914.

Veel meer dan Caehtem en Rumbeke, heeft 

Rousselare geleden op den 19 Oktober, ’t Is 

eene ware beschieting die de stad heeft komen 

teisteren.
W ij gaan hier in geene bijzonderheden 

treden, maar tijdens een bezoek welke wij 

aan deze stad brengen, staan wij verstomd 

bij het aanschouwen der aanzienlijke schade 

aan Rousselare toegebracht.
Verschillige wijken van stad werden diep 

beproefd. Het Duivelshoeksken, Spanje, Batavia, 
den wijk der O. L. V. Kerk, het statiekwartier, 

den steenweg naar Staden, werden bijzonder 

hevig besóhoten
Meer dan 200 huizen zijn ten gronde afge

brand. Veertig burgers, volgens de eenen, 

meer dan tachtig volgens het zeggen van 

anderen, werden doodgeschoten. Arm Rousse

lare! Zuchten wij bij het verlaten dezer stad.

En die stad was nog niet genoeg beproefd. 

Bommen werden geworpen in de nabijheid 

van het Klein Seminarie, en twee burgers 

werden gedood. Daarbij wordt nog het nieuws 

verspreid dat Rousselare eene boete moet 

betalen van een half millioen franken.
*

* *
Over het Hooge, op het grondgebied van 

Caehtem, valt eene vliegmachien neder. Onge

twijfeld is het een of het ander gebroken dat 

haar verplicht neder te dalen, en haar belet 

haren weg voort te zetten. Van alle kanten 

komen menschen aangeloopen om van dicht 

bij het luchtuig te bezien, maar lniitsche 

soldaten houden eenieder op afstand.
*

* *
In het vallen van den avond beleefden de 

bewoners van de kalsijd* naar Ingelmunster, 

bijzonderlijk aan den volkrijken wijk « Het 

Steenputje » een onaangenaam uur.

Een automobiel kwam in volle snelheid 

langs de kalsijde gereden," wan neer plotseling 

een schot wederklonk.

Duidelijk werd de knal door zeer veel 

menschen gehoord, en eenieder had de innige 

overtuiging dat een geweerschot op den 

automobiel was gelost.
Ook maakt zich in allerhaast eenieder uit 

de voeten. De herbergen waren seffens ledig, 

de geburen traken verder op, en wie zich 

langs de kalsijde bevond, verhaastte den stap 

om zich naar veiliger plaatsen te wenden.

De automobiel was blijven stoppen, en de 

officieren die zich er in bevonden, begonnen 

aanstonds een onderzoek over het gebeurde.

Gelukkiglijk, de zaak werd algauw klaar 

getrokken, en ’t waren kinderen die bewezen 

wat er voorgevallen was. Op de kalsijde en 

op den aardeweg er aan palende, hadden kin

deren kogels gevonden, er mede gespeeld en 
dan onder aaide verborgen. Een voorbijrijdende

automobiel had tegen die kogels gebotst, en 

eene ontploffing had plaats.
God zij gedankt dat de zaak zoo gemakkelijk 

afliep!
Maandag 26  Oktober 1914.

Tot over eenige dagen hadden de menschen 

nog werk in onze stad. He schoenmakers 

bijzonderlijk mochten kloppen en nagelen 

gelyk zij het nog nooit gedaan hadden. Solda

tenschoenen waren alhier bij duizenden en 

duizenden paren besteld, ’t Was wel geen 

gemakkelijk werk vrouwbottienen met de 

steke- vragen zooveel arbeid niet en geven 

meerder winst, maar ’t is nog beter vijftien 

franken te weke gewonnen dan geheele dagen 

den leegaard te spelen.

Maar helaas! Met den inval der Duitschers 

door gansch Belgie, mogen geene soldaten

schoenen meer gemaakt worden en alles 

ligt stil.
En gebruik makend van ’t schoon weder 

waarmede wij werden begunstigd, gingen 

onze werklieden op wandel om den tijd dood 

te doen.
Dinsdag 27  Oktober 1914.

Even als gisteren zag’ men de eene vlieg

machien na de andere. Het gebeurde niet 

zelden dat men er vier in eens zag die de 

wolken in alle richtingen doorkruisten.

Doch zoodra werd eene engelsche vlieg

machien ontdekt of ’t was mij iets! Schieten! 

Schieten! en dat gedurende verschillige mi

nuten. En wanneer men op de etyie gemeente 

ophield, begon men op eene andere, en dat 

duurde omtrent eenen geheelen dag.

Het gebeurde ook wel eens dat de Duitschers 

misten, zoo vloog een lu’chtgetuig in de 

richting van Ingelmunster, en werd hevig 

beschoten door de Duitschers die in Emelghem 

lagen. Het dacht ons zelf een oogenblik dat 

de machien getroffen was en ging nedervallen, 

daar zij plotseling een aardige sprong in het 

luchtruim maakte. Maar dan kwam een 

brandend voorwerp uit de vliegmachien te 

voorschijn, en aanstonds hield het schieten 

op, ’t was een signaal door de Duitschers 

bekend, ’t was een toeroepen « schiet op mij 

niet, ik ben van de uwe! »

Woensdag 28  Oktober 1914.

Binst de twee verleden dagen had het kanon 

standvastig gebulderd. En de menschen, nog 

onder den indruk der ijselijkheden in de 

naburige gemeenten voorgevallen, zaten met 

de vrees op het lijf. Eenieder meende dat het 

zwaar geschut zich dichter en nader liet 

hooren. Veel Iseghemnaren, bijzonderlijk onder 

de begoede klassen waren de stad ontvlucht, 

en waren zich in Holland en Engeland gaan 

vestigen. Maar deze die hier gebleven waren, 

stonden standvastig op hun wederhouden. Hun 

pakske stond gereed om met het eerste alarm 

de vlucht te kunnen nemen, het geld was 

in ’t een of ’t ander kleedingstuk verborgen 

en zorgvuldig vastgenaaid, en ’s avonds 

kroop men in bed gansch gekleed om in geval 

van nood geenen oogenblik tijd te verliezen.

De laatste nacht nogtans heeft inen de oogen 

kunnen sluiten en eenen rustvollen slaap 

genieten, ’t Heeft deugd gedaan.
*

* *

Reeds vooraleer de Duitschers hier aan

kwamen, had alle treinverkeer op onzen 

ijzeren weg opgehouden

Doch nu nogthans sedert eenige dagen ziet 

men van tijd tot tijd een trein voorbijrijden.

Vandaag is de beweging groot. Verschillige 

treinen met soldaten, met munitie wagens 

voorzien, trekken Rousselare op.
* *
*

Het brood door onze bakkers besteld, was 

met moeite twee vingers dik en zoo hard 

of eene planke. Dat was te wijten aan hel 

gebrek van gist. Op gansch de streek was 

geen gist meer te verkrijgen, men was 

gedwongen ej' om te gaan naar Brugge.

Dat gaf gelegenheid tot het verspreiden 

van een vlugschrift dat wij hier ipededeelen. 

W ij doen dat njet om dat vlugschrift te doen 

doorgaan als een model, als iets dat zijne 

plaats in eenen « Denk en Stijlleer >> moet 

vinden. Neen, want om zulk briefken te 

schrijven, heeft men zelf geene pen noodig, 

men zoude dat kunnen met eenen kloef.

W ij doen zulks om de geestesgemoederen 

van zekere personen, zelfs in oorlogstijd, te 

kunnen nagaan; doch meest omdat dit briefken 

het eerste vlugschrift is, dat sedert den 

garischen duur van den oorlog alhier het 

licht zag.

ZE ZIJN VAN ’T GOÊ JAAR!

De directeur van de Coöperatieve wordt 

beschuldigd: — van woord verbreking en oneer

lijke handelwijze?

— van breken eener geschrevene pn oi}der- 

teekende overeenkomst? •  

van het toeeigenen van meêgedeelde 

stukken ?

Gezien er hier kwestie is van eerlijkheid | 

ben ik verplicht de zaak klaar te trekken voor ! 

de openbare meening, en daarom ziehier d« 

feiten.

Voorziende dat mijnen vooraad gist tegen j 

liet einde der week zou uitgeput zijn, zond ' 

ik in het begin van verleden week verschillige j l  

keeren mijnen bediende tot by den gisthan- ji 

delaar om hem te vragen wat er zou gedaan , | 

worden om ons gist te verschaffen. Telken-! f 

keere moest hij met een half bescheéd of geen ; 

bescneed terug komen, en zoo verliepen de [ 

dagen. Eindelinge werd gezegd dat de gist- 

fabrieke zeker niet meer in werking was eu 

dat er geen gist meer zou te bekomen zijn.
Daarop besloot ik Vrijdag namiddag'mij bij 

den Heer Burgemeester te begeven en hem i 
den toestand voor oogen te leggen. Ik stelde s 

hem voor aan de Duitsche Overheid een vrij

geleide te vragen om mij gist en meel aan > 

te schaffen, ten einde de bevolking niet te 

moeten zonder eten laten. I)e Burgemeester 

vond mijn voorstel goed en dadelijk begaven 

wij ons naar de gendarmerie, waardoor de; 

Duitsche Bevelhebber ééne geschrevene toe-1 

lating afgeleverd werd Voor mij, als besuurder 

der Coöperatieve, en ook ééne voor den Bak-jl 

kersbond.

Eens in het bezit van dit stuk, die. het F 

mijne is, heb ik mijne schikkingen genomen 

om Zaterdag morgend met peerd eu karre t 

zelf naar Brugge te rijden eu my den nocdigen 

gist voor mijn gebruik aan te schaffen, hetgeen f 

ik zonder de minste moeite bekwam, want 

ik vroeg er maar 50 kilos, en op aanraden 

van den liediende der gistfabriek, die mij 

zegde dat ik er zooveel kon hebben of ik 

wilde, nam ik er lOO kilos mede.

Hier nu komt het bijzonderste van d’historie. \
De Vrijdag avond, wanneer ik vruchteloos 

heel de week op den gisthandelaar had gewacht 

en ik besloten was ’s anderdaags ’s morgens 

zelf naar Brugge te gaan, juist op het moment 

dat ik gereed stond om naar bed te gaan, 

hoor ik iets reutelen aan myne deur, ik ga 

zien en vind in mijne boite twee brieven een 

voor mij en een voor den bestuurder der 

gistfabriek te Brugge.

De brief voor my luidt als volgt :

Mijnheer,
Indien de gistfabriek nog in werking is en 

g ij gist mede hebt moei den helft ervan voor 
ons zijn om aan de bakkers te verkoopen want 
het zou eene dulligheid zijn ongehoord.

Voor het medebrengen zullen wij dan wel 

overeen komen.
Aanveerd onze beste groetenissen.

SCHELDEMAN-DENOLF.

Zonder verder gevolg leg ik de brieven op 

mijnen bureau en vertrok den Zaterdag mor

gen zonder de brieven naar Brugge waar ik 

mij met alle gemak van de wereld gist ver

schafte zooals ik hierboven Inschreven heb.

Zaterdag' namiddag t’ huis gekomen krijg 

ik kort nadien het bezoek van den gisthan- ; 

delaar die gist de helft van den meegenomen 

kwam opeischen voorde bakkers van Iseghem.

Ik geloof niet dat het noodig is te zeggen 

dat ik hem l>eleefd wandelen zond.

Dit zijn de feiten zooals ze voorgevallen 

zijn en niemand zal er de echtheid kunnen 

van betwisten.

Waarin heb ik nu mijn woord verbroken 
en welk woord heb ik verbroken ?

W aar is de geschrevene en onderteekende 

overeenkomst ? Verre van een geteekend 

akkoord, bestaat er zelfs geen mondelings 

akkoord. Alles wat bestaat is liovengemelden 

brief van den gisthandelaar die zegt dat 

indien ik gist liale naar Brugge ik er de 

helft moet van afgeven voor de bakkers.

W aar haalt de gisthandelaar liet recht mij 

te verplichten gist te halen naar Brugge voor 

de bakkers van Iseghem ?
Aanveerdende dat ik zonder de tusschen- : 

komst van den gisthandelaar, hetgeen ik be- 

twist, geen gist liadde kunnen verkrijgen, 

kon ik daardoor verplicht worden gist te halen 

voor een ander dan voor mijn eigen gebruik ?

Ik geloof dat het al heel treffelijk is dat 

ik zelf om mijnen gist ging, het riskler en 

het vervoer op mij nam en aan de gist han
delaar de commissie liet. Mij dunkt dal deze 

handelwijze heel loyaal is.

En zou er waarlijk eenen bakker zóó ezel

dom zijn om te gelooven dat ik, als bestuurder 

der Coöperatieve, voor hun de castanjen uit 

het vuur zou halen, myu zelven, peerd en 

alaam riskieren wanneer zij te leeg zyn zich 

te verroeren om de menschen goed eten te 

verschaffen. Indien het zoo is dan zijn die I  

mannen van ’t goè jaar!

Welk stuk heb ik mij toegeigend? Is het I 
misschien het stuk dat de Bakkersbond dank K 

aap mijn voorstel en aan de welwillende B 

tusschenkomst van den Heer Burgemeester f  

bekomen heeft om te kunnen om gist gaan ?'1 

W at zou ik doen met dat stuk aangeziexi ik  K



De Werkloozenonderstand 

geregeld.

D in sd ag  heeft de  b ijzo nde re  co m 

m issie v o o r  den  w e rk lo o ze n o n d e rs ta n d , 

te B russel, o n d e r  v oo rz itte rschap  van 

den M in is te r  van  A r b e id , eene derde  

en beslissende z it t in g  gehouden .

D e  zaak  d e r  w erk loozeuondersteu-  

n ing is nu  als vo lg t gerege ld  : D o o r  

't v e rhoogen  de r b e re ke n in g  de r  in 

kom sten v an  spaarge lden , e ig e ndom m en  

landbouw voo rtb rengse len  en beesten- 

kw eek  zu lle n  een aan ta l o nde rs teunden  

geen onde rs tand  m eer o n tvangen  of 

toch in  eene v e rm in d e rd e  m ate  o n d e r 

stand gen ie ten . M en  za l het in k o m e n  

der gedee lte lijke  w e rk lo o ze n  op  50 °[0 
blijven rekenen , doch  om  ’t w e rk  aan 

te m oed igen  zal de eerste m aand  der 

w e rk h e rn e m in g  n ie t m eer in reken ing  

gebracht w o rd e n , zooda t de . o n d e r 

steunden d ie  den  arbe id  he rva tten  nog 

! eene m aand  lang  hun  vo llen  onderstand  

zu llen  gen ie ten .

D aa renboven  w o rd t b arem a B , voo r  

de vo lle d ige  w e rk lo o zen  a lgem een , het 

heele land  d oo r , toegepast, 12 fr. p e r

14 dagen v o o r  de m e e rd e r ja r ig e n , ve r

m eerderd  m e t 9 fr. v oo r  de k in de ren  

van 10  tot 16 ja a r  en m e t 6 fr. voo r 

deze o n d e r  de 10 ja a r . D e  gem eenten 

d ienen d ie  o nd e rs te un in g  m et ongeveer 

25 '[o te ve rhoogen  ; deze d ie  het n iet 

doen zu lle n  vanw ege  de regee ring  geen 

oorlogsu itgaven  terug  k r ijg en . (D e  o n 

derstand za l dus z ijn , pe r 14 dagen , 

voor eeri h u ish ouden  v o lle d ig  w erk loos 

bestaande u it vader, m oeder, een k in d  

meer dan  16 jaar, een van 1 1  ja a r  en 

een van 5 jaar, d r ie  keers 12 fr.

36 fr. i  m aa l 9 fr. en eenm aa l 6 fr. 

— 51 fr., ve rm ee rde rd  m et 25 "j0 ge- 

m eentetoelage of in  't geheel 63.75 fr.)

O m  de w erkgesch illen  te ve rm ijd e n  

heeft m en  't v o lgende  b e s lo te n ; In 

geval van  s tak ing  w o rd t de  ve rzo en in g  

aangeboden . W e ig e re n  de pa troons , de 

o nde rs teun ing  gaat voo rt, w e ige ren  de 

w e rk lieden  (of de tw ee partije n ) de 

onde rs teun ing  w o rd t geschorst. N e m en  

de twee partijen  aan , dan  w o rd t 't w erk  

tegen de vroegere  voo rw aa rden  het- 

nom en, doch  de u itsp raak  van het 

scheidsgerecht k r ijg t te rugw erkende  

kracht.

W e rk v o o rw a a rd e n , slechter dan  de 

volgende, m ogen  d o o r  de w e rk lie d en  

geweigerd w o r d e n : 9 u ren  pe r dag  

werken tegen een loon  in de nijver- 

heidsgem eenten m instens 1 frank  pe r 

uur voo r de w e rk lie den  m eer dan  

21 jaar, in de half-nijverhe idsgew esten, 

m instens 0,85 fr. per u u r , v oo r  de w e rk 

sters m ins tens  fr. 0,75 o ï fr. 0,65 per 

uur- W e rk lie d e n  m in  dan  21 ja a r  o ud , 

fr, 0,50 of 0,40 p e r uu r.

L a n d b o u w w e rk lie d e n  m ins ten  5 fr. 

pei dag.

De w e rk lie d en  en de pa troons  hebben 

eensgezind d ie  sch ik k in g  gestem d. E n  

dat heeft z ijne  be teeken is !

U IT  A llU O Y E
Onze gemeente heeft door den oorlog schrik

kelijk veel geleden, de handel lag 0111 zoo te 

zeggen dood en voor de kleine burgerij was 

het een armzalig* leventje. De neringdoeners 

moesten op geene geldwinning nieer rekenen, 

en zoo was gansch onze bevolking uiterst be

klagenswaardig, uitgenomen de rijke lieden.

Wanneer wij eindelijk vrij mochten ademen, 

toen wij van de duitsche barbaren verlost waren, 

was het al niet veel beter, integendeel, onze 

gemeente had door het bombardement veel ge

leden, en menigeen was verplicht zijne woning 

te verlaten tot deze gedeeltelijk hersteld was,

Verscheidene maanden hebben er noodig ge

weest om alles wat in orde te brengen ten 

einde de teruggekeerde bevolking onder dak 

te brengen. Zulks heeft een goeden vooruitgang 

gedaan, en het meeste getal menschen is reeds 

weder gehuisvest in hunne oude woning.

’t Is waar, er valt nog veel te doen, maar 

met wat geduld en alles zal wederom in regel 

zijn. Nu is men neerstig bezig de kalsijden te 

vermaken die toch in zulken slechten toestand 

gekomen waren.

En wanneer de bevolking zoo gelukkig zal 

zijn een weinig werk te krijgen, dan zullen de 

neringdoeners ook hunnen toestand stillekens 

aan zien verbeteren.

I I I  IN GELM U N STER

Op Vrijdag 4 dezer, werd de genaamde Philo- 

mena Neirigs, weduwe van Jean Devos, 75 iaar, 

bijgenaamd Bommeke, omvergereden aan het 

Oudemanlniis door twee wielrijders met het 

ongelukkig gevolg dat het oud vrouwke eene 

schedelbreuk opliep en Maandag laatst aan de 

gevolgen ervan overleden is. Het parket is ter 

plaatse geweest om een onderzoek in te stellen 

en de lijkschouwing te doen. De begraving 

heeft Woensdag namiddag plaats gehad.

U T  E M E IG H E ltl
DE W E R K M A N

Die alom geilend is, door zijne groote miserie op 

weivW, höeft'nu in de laatste jaren bijzonder afgezieti, 

men spreekt van kleine burger dat liet. moeilijk is, liet 

eene einde van liet jaar aan liet ander te knoopen, 

maar van de werkman is liet. moeilijk, liet eene 
einde der week aan liet andér te knopen, zoomoest 

Ij ij. van liet Ijegin van den oorlog, zonder broodwin

ning, voor onaizieiTbarei) tijd, zien uiet de zijnen liet 

leven te lielioudeii; t»ieU duurde het niet lang of 

'men zou beginnen met ondersteuning, voortkomende 

van byzondere giften, paar o wee! Van do eerste 

omhaling was bet niet. mogelijk, alle \vfirklooze 

gezinnen; eenen dag eten tfe geven; een weinig later 

kwam er wat verbetering, liet « Hulp on voedings- 

komiteit w die al was bet eene.goede inrichting, tocfj 

onvoldoende was voor het onderhoud, aldus moest 

het er worden lief uit te zien in de werkmanswoningen.

In December 1914 begon de opeisehing der Duitsohers, 

om voor het leger te werken, tegen hun eigen 

vaderland, waar iedereen naar walgde, de eerste was 

wederom de werkman.

Als in 1915 waren toekwamen van het Nationaal 
Voediii-gsikomiteit, die om hunne hoedanigheid niet 

verkocht werden, was bet wederom de beurt van 

de ondersteunde werkman, bij was verplicht deze 

waren te koopen, dan moesten zij nng$ de stuure 

woorden hooren, van verschiliige niet. ondersteunde' 

welweters, dat liet zoo maar juist was, dat bet. toch 

zij waren, die nu of later, het ondersteuningsgeld 

gingen moeten M alen, maar uu zwijgen zij gelijk 

vermoord, daarliet nu gekend is, wie betaald heeit.
Gelijk iedereen weet, kan niemand voor zijn huis

gezin eten genoeg koopen met bet. ondersteuningsgeld, 

zoo trachte de eene hier, de andere daar, nog wat 

er bij te .verdienen voor liet onderhoud, maar dit 

moest in bet komiteil aangegeven worden, die van 

de eene gedaan wierd, en van de andere niet, 0111

die bedriegerij........ te keer te gaan, vond men geen

ander middel dan eontrool, zoodat. de eerlijke werk

man, daar wederom de schuld moest- helpen van 

dragen, en waar de liedriegers, toch een middel tegen 

vonden, die geheel simpel was, van het werk naar 

de eontrool, en van daar weder naar het werk.

Hoe langer de oorlog duurde, boe meer er moesten 
geholpen worden, tot 1111 nog op het laatste, er nog 

bijkwamen, die eerst al hunne spaarcenten opgeleefd 

hebben, bet toch niet meer kunnen uithouden hebben, 
daar het zoo lang duurt vooraleer er wat werk uitkomt.

Nu Voor het laatste houd men hier op onze genieente, 

eeu soort van tentoonstelling op straat, dit-is nuóa i 
lïe maat vol, voor de ongelukkige werkman.

Propaganda Club « H elp  u ze lf  »
*

* *
Hier op onze gemeente, wierd een zekere onderstand 

ingericht, onder de naani K. B. waarin er onder 

andere geholpen worden : wat begoede werkmans, 

kleine neringdoeners enz. enz... in de andere onder

stand zijn er ook van die zelfde soorten, zoo komt 

het dat deze van de lv. li. ondersteund, met een fier 

gezicht, hunne (Confraters kunnen komen nazien, op 

de tentoonstelling dié dagelijks geschied op straat, 

zou uien voor deze ook niet eene soort tentoonstelling 

kunnen inriciiten ? Dan zou men ten minste kunnen 

zien wie de schoonste gezichten maakt.

S P O R T
-  W IELR IJD EN  -

Zesdagenkoerii van Brussel. — Gedurende het laatste 

uur van den vijfden dag gebeuren er groote veranderingen. 

Dupuy demarreert uit volle macht en goed geholpen door 

Thys nemen zij een ronde voorsprong. Geweldige jachten 

volgen. Leon Georget geeft het op. De stand der ploegen 

na 120 uren is dus de volgende: Filiep Thys-Marcel 
Dupuy alléén aan het hoofd.

Op 1 ronde: Spiessens-Aerts, Van Lerberghe-Buysse, 

Jusseret-Rossiers, Brocco-Beyl, Persyn-Vandevelde. Op 3 

ronden: Tuytfèn-Van Isterdaei en Poulain-Vandenberghe. 

Op 6 ronden : Mottiat-Scieur. In 121 uren : 3,530 km. 375 in.

EINDUITSLAG:

Brussel, 6 April. — Op 144 uren zijn 4205 km. 500 m, 

gedaan. 1. Thys-Dupuy; 2. Aerts-Splessens; 3. Persyn- 

Vandevelde; 4. Leon Buysse-Van Lerberghe; 5. Jusseret- 

Rosslus; 6. Beyl-Brocco; 7. Séres-Corry met twee toeren;

8. Poullain-Vaiiden Berghe met twee toeren; 9. Tuytten- 

Van Isterdaei met vijf toeren; 10. Mottiat-Scieur met 7 toeren.

De winnende ploeg Dupuy Marcel-Thys Philiep is een 
Fransch-Belgische.

De 2<= ploeg, Aerts Em.-Alf. Spiessens, fs een Belgische. 

Op de zesdagenkoers in 1914 werden op de 144 uren 

4502 km. 200 m. afgelegd.

Mi lanen-San-Remo 
Zooals wij gemeld hebben, werd zondag de groote 

italiaansche baankoers Milaneii-San-Remo, 300 kilometers, 

door beroepsrenners betwist. Het weder viel uiterst mede, 

doch de wegen waren zeer slecht. Ten gevolge der moeilijke 

correspondencie tusschen Italië is de uitslag met groote 

vertraging toegekomen. Een vijftigtal kampioenen hebben 

aan de koers deelgenomen, waartusschen de Belgen 

Marcel en Lucien Buysse, Alofs Verstraeten, Deruyter Kar.; 

de Franschen Jean Alavoine, Godivier, Oscar Egg; en de 

Italiaansche favoris Oliveri, Gremo, Azzini, Canepari, enz., 

allen oude bekenden van voor den oorlog.

Dees jaar Is Milanen-San-Remo eene Italiaansche over

winning geweest. De uitslag is :

1. Angelo Gremo, in 11 uren 36 minuten; 2. Girardengo, 

op 2 min.; 3. Oliveri, op 8 min.; 4. Azzinni; 5. Galletti;

6. Santagostino; 7. Lucotti; 8. Canepari; 9. Rossignoli;

10. Mar. Buysse, Belg; 11. Graccino; 12. Borghi; 13. Tor- 

ricelli; 14. Agostini; 15. Vay; 16. Sala'. 17. Pifferi; 

18. Godivier, Franschinan.

De overwinnaar Gremo heeft den afstand afgelegd op

11 uren 26 minuten. Het record blijft nog altijd aan den 

Belg Odiel Defraye, overwinnaar der koers in 1913 op 

den tijd van 9 uren 11 minuten.

Parijs-Roebaais.

Den 20 April aanstaande wordt de baankoers Parijs- 

Roebafais betwist. De afstand dezer koers is 270 kllomet. 

De bèlgische renners Vanlerberghe, Vandevelde, Buysse, 

Masseils, Mottiat, Rossius, enz. zijn reeds ingeschreven.

POOTBALL -

Aan- oningewijde bezoekers van Voetbat-Matchen zou 

het niet slecht zijn eens het reglement uit te leggen.

De ongelukkige Scheidsrechters worden gedurende de 

leidjug van een Match onophoudelijk geplaagd en toe- 

gesaaSiwd “ speel zelf,,, “ Doe uwe oogen open „, “ Doe 

uw™ bril aan „ en 999 maal op duizend is hij nochtans 

juist .en de beschuldigers mis.

Inderdaad, het getal toeschouwers dat een exaain, van 

scheidsrechter, zonder buis, zou afleggen, zou zeer klein 

zijn', -zij beoordeelen het spel zonder volledige soms wel 
zonder de minste kennis van de wetten van het spel.

Ziehier eenige puntjes waartegen kandidaten in een 

exaatn het meest missen :

1) De TOSS (Opgooi), algemeen is men van gedacht 

en jn gebruik, dat de toss aan den winner de keus ver

leent, van het te verdedigen doel. Dit is onjuist want alleen 

den afstoot word hem daardoor verleend.

2) De K1CK-OFF (Afstoot) is voor velen een struikel

steen. Op de vraag “ Mag de afstoot achterwaards gegeven 

worden I „ geeft men gewoonlijk deze twee slechte antwoorden 

a) Ja I — b) Neen, in zulk geval moet een free-kick (vrije 

schop toegestaan worden aan de tegenstrevers. De juiste 

o|.!össing : Den afstoot moet voorwaarts gegeven worden 

zoonfet moet hij vernieuwd worden totdat zulks gebeurd 

Is, want dan alleen is het spel begonnen.

3)^OFFSlDE (Buiten spel), indien de volgende drie 

punten tn acht genomen waren, weinige misverstanden 

zouden plaats hebben.

Een speler kan niet Offside zijn :

1. Als de bal laatst door een tegenstrever gespeeld werd.

2. Als hij zich achter de bal bevind wanneer deze het 

laatst gespeeld word.

3.. Of als de bal het laatst gespeeld werd, hij drie 

tegenstrevers tusschen zich en de doellijn had.

4. Bij een Corner of goal-kick.

In laatst geval moet bijzonder goed opgelet worden. 

Een^speler kan de bal, rechtstreeks van de goal-keeper 

ontvangen, wijl hij in ’s tegenstrevers kamp staat en slechts 

twee tegenstrevers tusschen zich en de doellijn heeft. Hij 

is niet offside, maar zoo de bal onderweg van de keeper 

naar .genoemde speler een zijner partijgenooten heeft 
geraakt dan is eerst genoemde offside.

Een speler kan ook in zijn kamp staande niet offside zijn.

Overtredingen waarvoor Penalty kick verleend wordt 

zijn volgende: Stampen, Voetje (beentje) zetten, ge

vaarlijk opspringen, vrijwillig handraken, vasthouden, 

(niet tegenhouden) stooten, geweldig aanvallen, en in den 
rug aanvallen. Een Penalty kick moet altijd voorwaarts 

gegeven worden, zooniet moet een free-kick verleend 

wordén aan de verdedigers. Boven genoemde misbruiken 

kunn n ook aanleiding geven tot een free-kick bij den 

welke men rechtstreeks doelen mag. Deze enkele, van de 

zoo menigvuldige puntjes zullen aantoonen dat het goed 
zou zij voor velen, vooraleer een match te beoordeelen, 

eens grondig het reglement te bestudeeren.

T it-Bits 1913. Sport Vriend .

F. C. Albert Kortrijk I - 3 F. C. Iseghem 1 - 2

'A Viuay laatst verplaatste zien F. C. Iseghem I naar 

Kortrijk om er den F. C. Albert te ontmoeten.

Van in ’t begin af was de kamp zeer hevig en Iseghem 

wist de eerste goal te markeeren door penalty gegeven 

door center-half. Het spel ging uiterst rap en van weers

kanten werden gevaarlijke aanvallen gedaan; Kortrijk 

wist tweemaal te doelpunten en bij de rust was het spel 
2-1 in ’t voordeel van Kortrijk.

Iseghem wilde bij ’t hernemen van het spel kost wat 

kost gelijk spel maken, gevaarlijke aanvallen wierden 

gedaan gesteund door de verdediging, en ’t Inkte : w 2 

de gelijkmaker wierd binnen gezonden. Het spel stond 

dus 2 -2, dan verdeelde zich de strijd van weerskanten 

de beide equipen hielden goed stand en de uitslag ging 

dezelfde blijven toen 1 minuut voor het eindie Kortrijk 

de winnaar kon binnenzenden. Iseghem speelde met een 

reinplaijant en wist zich goed te verdedigen. F. C. Albert I 

zal waarschijnlijk op lste 0f 2* Paaschdag naar hier 

komen. C ecil.

zondag 13 April : twse voetbalmatchen. : 

Om 2 U RE  S T I P T .

S. V. Roeselare II - F. C. Iseghem II.

Iseghem li heeft er al eens een davering van gehad 

maar zal dees maal al doen wat mogelijk is om eene 

overwinning te behalen.

Om 3 112 URE.

F. C. Roosebeke I - F. C. Iseghem I.

F. C. Roosebeke kreeg klop op zijn terrein van 5-0 

van F. C. Iseghem, maar acht dagen later speelde Roose

beke drawn 0-0 tegen S. V. Roeselare I. Zoodus met 

zijnen schoonen uitslag van Zondag laatst zal Roosebeke 

alles in ’t werk stellen om de zege te behalen.

Allo, sportmannen, voetballiefhebbers op post, Zondag 

allen naar den terrein van F. C. Iseghem gelegen aan 

’t Kasteel; schoon sport zal er te zien zijn.

Ingang : 0 ,5 0 . 0 ,2 5 , (M ilita iren ) 0 ,15 .
N. B. — De kaarten dienen voor beide matchen.

F. C. I.

N. B. Nu de Club een terrein heeft dat onder alle 

opzichten aan de voetballiefhebbers zal voldoen ; rekent 

deze erop dat de toeschouwers achter de omheining 

zullen blijven om het spel van de spelers niet te belemmeren. 

Dit gezegd in ’t voordeel van de toeschouwers zelf.

Het B estuur.

* *

Dinsdag 1.1. hadden wij hier op onzen terrein eenen 

schoonen match te zien ; eene fransche equipe ontmoette 

eene equipe mixte van F. C. Iseghem. Het spel was 

tamelijk rap niettegenstaande den lastigen terrein. De 

onzen wisten te zegepralen met 3-0.
Return-match hebben zij gevraagd voor de naaste week. 

Ze zouden toch duivelsgeerne eens winnen. Allo, voet

balliefhebbers nog eenen schoonen match.

J ef.

-  DUIVEN -
Sommige liefhebbers stellen gedurig de vraag: Wanneer 

zal er in Frankrijk gespeeld worden ?

Om de liefhebbers zoo voldoende mogelijk in te lichten 

hebben wij voetstappen aangewend bij bevoegde personen 

en hebben het volgende antwoord bekomen: De ver

zendingen per ijzerweg van onze duiven naar Frankrijk 

zal voor het jaar 1921 niet mogen geschieden, daar de 

streken waar de duivenloslatingen meest plaats grepen, 

totaal verwoest zijn. Het herstellen der ijzerwegen zal zeer 

veel tijd vergen, en walmeer zulks zal gedaan zijn, zal 

eerst en vooral gezorgd worden voor de bevolking. Dit 

wil zeggen dat het spoorwegmateriaal eerst en vooral zal 

gebruikt worden voor het aanbrengen van bouwstoffen, 

enz. en dat het duivensport daarvoor natuurlijk op den 

achtergrond geplaatst wordt, hetgeen uitwijst, als wij wat 

vooruitziende zijn, dat de maatregel medegeeld door het 

Fransch Ministerie van Spoorwegen veel waarheid zal be

vatten, die luid als volgt: De duivenverzendingen per 

ijzerweg uit Belgie zullen zeer waarschijnlijk voor 1921 

niet kunnen geschieden.

En het bestuur van den “ Belgischen Duivenbond „ 

heeft daarom geen oogenblik geaarzeld haren algemeenen 

derbyvlucht uit Angoulèine in het jaar 1921 te doen plaats 
grijpen.

Wil dat daarom zeggen dat het nog twee jaren zal 

duren alvorens er zal gespeeld worden ? In het geheele 

niet, want in Brussel is men reeds bezig alles te regelen 

om dit jaar nog de duiven te vervoeren met lastautos.

Hier in Vlaanderen zal men ook wel een middelken 

om de duiven te verzenden.

Burgerstand van Iseghem.
Van 28 MAART tot 10 APRIL.

Geboorten :

Gerard Joseph Vansteenkiste z. v. Aloys en Emma Maes.
— Germaine Vansteenkiste d. v. Achille en Elisa Haeve. — 
Achille Cyrille D’hont z. v. Aloys en Augusta Maes. — 
Roger Aridré Vuylsteke z. v. Odile en Julia Seynaeve. — 
Rachel Marie Corneillie d. v. Petrus en Magdalena Vier- 
straete. — Remi Cyrille Joseph Demonie z. v. René en 
Maria Canniere. — Gabrielle Rachel Vansteenkiste d. v.

.Joseph _en Marie Dierick. — Julien Albert en Julia Elisa- 
beth Depreiter tweeKrg var? .Jtilien en Julia Vanbesien 
Marie Louise Pype d. v. Charles'Lu^s en Emma Maertens
— Alice Marie Casier d. v. Camille en Maria Christiaens.

Huwelijken:

Alois Maddens wed. van Admy Degryse met Irma Maria 
Debusschere, beiden van Iseghem.

Overlijdens

Maria Theresia Deboosere z. b. 79 jaar. — Valère Albert 
Lippens 6 maanden. — Roger Antoine Albert Schelpe
9 maanden. — Leontine Maria Velghe 3 maanden — 
Frederic Celestin D;Hondt, Commissionnaris, 77 [aar. — 
Ludovica Vanfleteren, huish. '83 jaar. —. Julia Clara Van
besien, huish. 29 jaar. — Maria Louise Vanneste, 6 m.
— Juliaan Renaat Callewaert, zwingelaar, 33 jaar.

Burgerstand van Ingelmuster.
Van 28 MAART tot 10 APRIL.

Geboorten :

Benthein d. v. Pierre en Romanie Deknock. — Margaretha 
Monteyne d. v. Medard en Lama Verfaille. — Margareta 
Nyffels d. v. Camlel en Maria Deschuyter. — Georges De- 
muynck z. v. August en Maria Vandenbulcke. — Omer Hel- 
denbergh z. v. Cyriel en Magdalena Eeckhout — Valère 
Verledens z. v. Adolf en Marie Vandenbroucke — Georges 
Verscheure z. v. Constant en Pharaitde Baert.

Ch’erlijtlens:

Gabrielle Vandekerckhove 4 dagen. — Emilie Vansteenkiste 
78 jaren. — Celina Dewulf 15 maanden. Theresia 
Lapauw 74 j. — Philomena Neirigs 75 j.

Burgerstand van Lendelede.
Geboorten :

Gerard Parmentier z. v. Elisa. — Roger Bossuyt z. v. Jules.
— Elvira Lefevere d. v. Charles. — Joseph Carette z. v. Con
stant. — Lia Demuynckd. v. Achille. — Paula Piccavet d. v. 
Marie. — Rertha Viaene d. v. Frangols.’’ —  Cyrilla Meurysse 
d. v. Jeröme. — André Devriese z. v. Odile.

Overlijdens :

Petrus Duyvejonck 67 jaar. — Maria Maes, 1 maand. —Elvira 
Lefevere, 6 dagen. — Sidonie Dewitte, 62 jaar. — Elodie 
D’Heygere, 59 jaar. — Elisabeth Defrancq, 3 maanden. — 
Joseph Carette, 15 dagen. — Silvie Debraband ere 60 Jaar. - 
Maria Dewachter, 9 maanden. - Hector Vanwynsberghe, 5 j. 
—. Emile Vandendriessche, 72 j. Georges Messely 4 j. 

Gustave Mestdag, 60 j. — Palmer Nyffels, 5 j,

Z A A L  G R E T R Y K R I N G
Statiestraat 9, ISEGHEM.

G R O O T E

:: C I NEMA ::
VERTOON INGEN

AOW DA G  13 A P R IL
Dagvertooning om 3 ure nam. 
Avondvertooning om 6 \\2 ure.

M A A N D A G  14 A P R IL
Avondvertooning om 6 \\2 ure. 

I N G A N G S P R I J S  :

D ag v e r to o n in g  0,30, 0,50, 0,75 en 1 fr.

Voor Kinderen beneden de 16 jaar.

A v o ndv e rto o n in g  0,50, 1 1,50 en 2 fr.
Voor de Avonclvertooningen worden hoege

naamd geene kinderen beneden de 16 jaar 
toegelaten.

Het guichet gaat open telkens een half uur 
voor het begin. De kaarten voor de plaatsen 
van 1,50 en 2 fr. zullen genummerd en voor
behouden te verkrijgen zijn telkens ’s morgens 
van 11 tot 12 ure bij Robert Huysentruyt 
Nieuwstraat Iseghem.

PROGRAMMA :

Journal Eclipse

Sadounah, Drama in 4 bedrijven.

Polydor ei les Zèbres, Klucht.

De Militairen worden toegelaten in de Avond- 
vertooningen in de plaatsen van 1, 1,50 en 2 fr. 
mits 50 °to afslag.



UURTAFEL der TREINEN.
van Kortrijk naar Brugge

KORTRIJK 5.00 9.20 12.53 19.25
Heule 5.07 9.27 13.00 19.32
Lendelede 5.18 9.38 13.10 19.42
Ingelmunster 5.28 9.47 13.18 19.51
ISEGHEM 5.37 9.56 13.28 19.59
Rumbeke 5.51 10.10 13.42 20.11

Rousselare 6.02 10.20 13.55 20.22

Beveren 6.09 10.27 14.02 20.29
Gits 6.17 10.35 14.10 20.36
Lichtervelde 6.25 10.43 14.20 20.44
Thourout 6.37 10.54 14.32 21.00
Zedelghem 6?52 11.09 14.47 21.15
Lophem 7.02 11.19 14.57 21.25
BRUGGE 7.17 11.34 15.12 21.40

De trein vertrekkende uit BRUSSEL om 7.05 ure ,s mor-
gens en aankomt in KORTRIJK om 9.15 ure, geeft gelegenheid
aan de reizigers naar Brugge of een der tusschenstaties
te vertrekken met den trein van 9.20 nre. Deze vertrek-
kende uit BRUSSEL om 17.05 ure en aankomt in KORTRIJK
om 19.15 ure, geeft eveneens gelegenheid naar Brugge
te reizen met den trein van 1925 ure..

van Brugge naar Kortrijk
BRUGOE 4.00 8.25 12.28 18.1-5
Lophem 4.16 8.41 12 44 11.38
Zedelghem 4.26 8.51 12.54 18.41
Thourout 4.46 9.07 13.10 18.57
Lichtervelde 4.54 9.19 13.22 19.07
Oits 5.01 9.26 13.29 19.16
Beveren 5.09 9.34 13.37 19.24
Roeselare 5.19 9.44 13.47 19.34
Rumbeke 5.27 9.52 13.55 19.41
ISEGHEM 5.42 10.05 14.10 19.56
Ingelmunsrer 6.00 10.15 14.20 20.07
Lendelede 10.23 14.29 20.16
Heule 10.34 14.40 20.27
KORTRIJK 10.40 14.46 20.33

De trein aankomende in Ingelmunster om 6 ure ’s mor-
gens geeft correspondentie naar Thielt.

De reizigers komende van Brugge met den trein van
8.25 ure en 18.15 ure, en die aankomen in KORTRIJK 
om 10.40 ure en 20.33 ure, kunnen naar BRUSSEL ver
trekken om 10.50 ure met aankomst in de Noordstatie 
om 13 ure, en om 20.55 ure aankomst om 23.05 ure.

TE HUREN : Eene goed gekalante Her
berg genaamd « J an  B r e id e l  » gelegen 
op den Dam te Emelghem, Tramstatie.

Voor alle inlichtingen wende men zich ten 
Bureele van dit Blad.

UIT TER HAND TE KOOP

2 Goede Woonhuizen
W ijk  PAT ERSKERK  

Inlichtingen ten Bureele van 't Blad.

Studie van den Notaris 

VAN HERREW EGHE te Gent,
Maagdestraat 2Bis.

OPENBARE VERKOOPING
VAN

H o fs te d e  en Landen
TE ARDOYE

De Notaris Van Herreweghe te 
Gent zal openbaar verkoopen de vol
gende goederen :

GEMEENTE ARDOYE.

KOOP EEN. — Eene Uolstede met schuur, stallingen, 
landgebouw en afhankelijkheden, boomgaard, tuin, 
zaailanden en meerschen, te Ardoye, w ijk  «O ndank »  
kadaster Sectie E n. 820b, 821b, 811, 812, 813, 814, 815a, 
816, 817, 818, 819, 777, 778, 779, 780, 781 en 782, groot 
17 H. 87 a. 30 ca. en medegaande helit van den landweg 
n. 776 der Sectie E, groot 12 a. 35 ca.

Boomprys 1230 fr. 

KOOP TWEE. -*- Zaailand, hooiland en beplanten 
grond te Ardoye, Wittekave, kadaster sectie E, n. 759, 
760, 761, 7S2, 773, ^74 en 775, groot 5 H. 63 a. 70 ca. en 
medegaande helft van den landweg n. 776 der sectie E, 
groot 12 a. 35 ca.

Boomprys 830 Ir. 

KOOP DR1J. — Land en meerschen te Ardoye Roóde- 
poorthoek, kadaster sectie E, n. 834 en 834(2, groot 
75 a. 10 ca.

KOOP VIER. — Perceel weiland te Ardoye « Heer
lijkheid van Ayshove », kadaster Sectie, E n. 1467, groot 
24 a. 10 ca.

In pachte bij den heer Victor Provoost landbouwer 
te Ardoye, mits3.100 frank ’s jaars tot 1 October 1922.

1/2 %  Instelpenning.

Instel: Dinsdag 22 April 1919 . 
Overslag : Dinsdag 6 Mei, daarna, om

3 ure, in het Gastof JAVA, bij de 
Weduwe Lodrioor-Damman, te Rous- 
selare, Ooststraat, 16 , dicht de Groote 
Markt.

De Notaris Vande Moortele te Ise- 
ghem zal ten overstaan van den Heer 
Vrederechter te Iseghem, openbaarlijk 
te koop aanbieden :

STAD ISEGHEM , Roeselarestraat.

I. Een Handelshuis met aanhoorig- 
heden e n i a ,66  ca.

II. Een Handelshuis met fabriek en
3 a. 3 a. 68 ca. erve.

III. Zes werkmanswoningen met koer 
groot 4 a. 25 ca.

Z I T D A G E N  ;

Instel: Dinsdag 15 April 1919 .
Toeslag : Dinsdag 29 April 1919 . 
Telkens om 3 ure ’s namiddags in de 

zaal van 't Verdegerecht te Iseghem.

-----------------------------------------------------------------1

O P E N B A R E  V E R K O O P I N G  V A N

TWEE

TWEEWOONSTEN
ZAAILAND ft MEER SC U

te INGELMUNSTER
en

T W E E  W O O N H U IZE N
te EMELGHEM (Plaats)

D e  N o tarissen  Vande Moortele te

I S E G H E M  en Meulders te I N G E L 

M U N S T E R  v e rb lijv e nd e  zu lle n  o p  de 

h ie rn a  gestelde z itd agen  o p e n b aa r  te 

k o o p  aanb ieden  :

G e m . I N G E L M U N S T E R  N a a ip a n d e r

KOOP EEN.

Een tweewoonst met medegaande zaailand groot 53 a. 
98 ca. gekend ten kadaster onder n. 261c, 265, 261d, 
263b en 263c, der Sektie A palende NooTd Justin Delan- 
noy en de erfgenamen van den Heer Baron Alberic des 
Cantons de Montblanc, Oost August Deryekere-Messiaen 
en koop drie, Zuid koop twee en West de Doelstraat.

Gebruikt met een deel van koop zeven door Emiel De- 
boosere en Alfons Glas tot 1 November 1919 mits elk 
140 fr. ’s jaars.

KOOP TWEE- 

Een perceel bouwgrond groot 18 a. 30 ca. gekend ten 
kadaster onder n. 260 der Sektie A, palende Noord koop 
een, oost koop drie, Zuid en West de Doelstraat.

KOOP DRIE.

Een partij zaailand groot 66 a. 20;ca. gekend ten ka
daster onder n. 259 der Sectie A, palende Noord koop een 
nog Noord en Oost M. August Deryekere-Messiaen, nog 
Oost Itepla Cyriel en Depreitere Maria, Zuid Depreitere 
Maria en de Doelstraat en West koopen een en twee.

Koopen 2 en drie zijn gebruikt door FrariQois Depoorter 
te Emelghem mits 95 Ir. tot 1 Oktoker 1918.

KOOP VIER.

Eene tweewoonst met medegaande zaailand, groot 
37 a. 72 ca. gekend ten kadaster onder n, 454, 454c en 
454d der SektieA, palende Noord koop vijf, Oost de Doel
straat,Zuid M. Eugène Carpentier-Hamman en Maria 
Storme, West zelfde Maria Storme en koop zes.

Gebruikt meteen deel in kopp zeven door Constant 
Beernaert, mits 115 fr. ’s jaars en door de Wed. Ver- 
scheure mits 119 fr. ’s jaars tot 1 November 1919.

KOOP VIJF.

Een pereeelken nifiepsch groot 26 a. 30 ca. gekend ten 
kadaster onder n. 453 der Sectie A, palende Noord de 
erfgenamen van den Heer Baron A.lberiirdes Cantons de 
Montblanc, Oost de Doelstraat. Zuid koop vieren West 
koop zes,

KOOP ZES.

Een party Zaailand groot 48 a, 10 ca. gekend ten ka
daster onder n. 458 der Sektie A, palende Oost de erfge
namen van den Heer Baron Alberic des Cantons de Monf- 
blanc en koopen yje? en vijf, Zuid, West en Noord 
Maria Storme.

Koopen 5 en 6 zijn gebruikt door Franpois JJepoortere 
te Emelghem mits 77.50 fr. ’s jaars tot 1 Oktober 1919. 

KOOP ZEVEN.

Eene party Zaailand groot 58 a. 15 c. gekend ten ka
daster onder n. 286a, palende Noord Van neste- Verstraete 
Camiel.Oost Juf. Julie Depoorter, Zuid Virginie Ver
straete nog Zuid en West Marie Storm*.-.

G e m e en te  E M E L G H E M .

KOOP ACHT,
Een woonhuis met een achterhuis groot onder 

bebouwde erve en hof 4 aren Ti ca. gekend ten kadaster 
Sectie A, n. 177 en 178c, palende Noord Henri Vanaudc- 
naerde-Lansens en Alfons Desmet-Beernaert, Oost Juf. 
Maria Deraedt en Broeder, Zuid M. Eugène Carpentier. 
West de straat.

Gebruikt; Het huis langs de straat door Jules Dekeirs- 
schieter mits 12 fr. te maande en het achterhuis door 
Debaets mits 6 fr. t,e maande.

KOOP NEGEN.

Een perceel zaailand groot 11a. 70 ca. gekend ten 
kadaster Sectie A n. 738a, palende noord scherpuit aan de 
Naaipanderstr. Oost en West Doktor Schinkele-Sur- 
mont en Zuid Henri Tilleman-Ameye.

Gebruikt door August Verschoot mits 22.50 fr. ,sjaars 
tot 1 Oktober 1919.

i /2 %  I N S T E L P E N N I N G .  

Z I T D A G E N .

In s te l : D o n d e rd a g  24 A p r i l  19 19 . 

O v e r s la g : id . 8 M e i id . 

T e lk en s  om  3 u ren  ’s nam iddags  ter 

he rbe rg  « H e t G e m e en teh u is  » te E m e l

ghem  b e w o o n d  d o o r  A lb e r ic  T anghe .

De liefhebbers moeten zich voorzien van hun trouw
boekje of een uittreksel van hunue geboorte-akte.

VOOR UWE BORSTELHÜUTEN 

wendt u tot 

J U L E S  O A L L E N  S

Slabbaerdstraat 35 , I S E G H E M .

P R .  D E O A I G N Y  & Z O N E N
Dam 23 ,  E M E L G H E M .

maken hunne geachte clienten bekend dat zij 
den Handel in Kolen en Bouwstoffen reeds 

hernomen hebben. - 

Beste stovekolen zijn reeds aangekomen alsook 
Kalk, Ciment, enz.

L I M O N A D E N  S t  J E A N

A. D E K E IR S C H I ETER
E M E L G H E M ,  (Plaats)

EXTRA GOEDE STOVEKOLEN
Te huis besteld —  Spoedige bediening

Heropening van den 

W I N K E L  IN K R U I D E N I E R S W A R E N

zeer voordeelige prijzen.

WTT

Aan de Sc hoenma liersba zen ! 

T E  K O O P  

Een Kapmachien met Emporté-Piéce 

een Groef- en Scholmmachien 
z ich  w enden  

Yzerweglaan 2, KORTRIJK

IN DE PLASTRON

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

BIJZONDERE KEUS van COLS en PLASTRONS
E L L E G O E D E R E N

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

o o H A N D E L  IN K A N TE N  o o

Te bekomen bij

O s c a r  L O N C K E - V E R T R 1 E S T
Bruggestraat, INGELMUNSTER.

A lle  slach v an  C ig a re n  en C ig a re tte n  

D R U K A  R T I  K E L S  

Z ic h tk a a r te n  —■ P os tkaarten  

Buree l-  en S ch oo lg e r ie f 

Porte-fueilles - Z e e p e n  - Porte-m onna ies

M E N  K O O P T

O U D E  R O L L E N
V A N  S P R E E K M A C H I E N E N  

Meenenstraat 27 , ISEGHEM.

H U I S

A IM É d e b e y n :
Rousselarestraat 2 2 2 ,  ISEGHEM.

HUIS GESTICHT IN 1906.

F A B R I E K  V A N  C I G A R E T T E
IN ’T GROOT EN ’T KLEIN

R e c la m e  M e rk  : « L E  J O C K E Y  . 

A lt i jd  groo te  S tocks  in  M ag az ijn

HANDEL IN TABAK EN CIGAREN
A lle rh a n d e  C igare tten  - benoodighede 

M a ch ie n  T u b e n  aan 3,50 he t ï .000 

Bijzondere Prijzen aan Voortverkooper

S P E C I A L I T E I T  V A N

TABAK CIGAREN e i CIGARETTEN
Toebehoort3fi voor CIGAftETTENMAKER

A.MAES'BOUHGEOK
Plaats 18", EMELGHEM.

B ij-H u is  van  A im é  D e b e y n e , I se g h e

HAARKAPPER -  HAARBEWERKER

H u i s  G u s t a a
Statieplaats 7, ISEGHEM

Reukartikels • Haarborstels - Kammen Stressen en j 

Herstelling en vernieuwing met uitgekamd Haar. 

Verhuring van Pruiken voor Concerten en Feesten! 

Aankoop van allerhande flaar.

BOEK- en S T E E N D R U K K E R IJ

F A C T U R E N  —  M E M O R A N D U M S  —  M E N U S  —  W I S S E L S J  

B R I E V E N  —  E N V E L O P P E N  —  C 1 R C U L A 1 R E N  

B R O C H U R E N  —  P R O G R A M M A ’S  —  R E G I S T E R S  E n z .

Bij zonder Werkhuis 
voor het vervaardigen van Chicoreizakken.

R. MESTDAGH-DEBOSSCHERE
Em elghem-Üam -Isegh em .

HUISMOEDERS!
V o o r  het ve rvaa rd igen  van  uw en  ko ffie , m oog t gij geene andere  su ike rij 

g e b ru ik e n , dan deze gem erk t o p  de p akken  « H et Z e ils c h ip  van  V la a n d e re n  » 

zij is aangenaam  van  sm aak  en o nve rva lsch t.

Fabrikanten : DEB0SSCHERE &  DAENENS, Emelghem-Dam-lseghem

Is verschenen, sedert Zaterdag 22 Maart 1919,

ONS IS
en

Ons Vlaanderen
weekbladen toegewijd aan de kleine Burgerij, waar hunne belangen ?ul|en 
verdedigd worden zooals het behoort.

Men zal er zeer belangrijke en leerzame artikels in vinden, geschreven 
door de hand van een der beste schrijvers der streek.

Ook hebben wij ons briefwisselaars aangeschaft in Iseghem, Ëmelghem 

In gel munster, Lendelede, Ardoye, Cachtem, enz. om ons alle nieuwsjes 
hunner stad of gemeente mede te deelen.

De prijzen van het papier zijn weinig gedaald, en nogtans verschijnen 

wij op vier bladzijden en zullen bijna eene gansche bladzijde uitsluitelijk 

voorbehouden voor alle soorten van Sport, zooals : Wielrijden Voetball 
Duiven, enz. enz.


