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ONS ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS 

1 jaar 6.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.

3 maanden 1.75 fr.

1 jaar binnen stad 5.50 fr.
Men schrijft in bij de 

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

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

en in alle postkantoren.

verscl lijnende eiken Zaterdag

UELIJKE PLICHTEN! (JELIJKE RECHTEN!!

Aankondigingen 0.15 fr. dan regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 Ir. » » 

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

Verkoopingen, wljkfeesten, 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.

GEMEENTERAAD
van Zaterdag 19 A pril 1919.

Het voorspel 4ieeft plaats om 2 1/2 ure ten 

huize van den Heer Burgemeester. De les wordt 

er gespeld.

Tien minuten vóór 3 ure, komt de Heer Coucke 

buiten, eenige oogenblikken later de Heeren 

Vanden Bogaerde en Declercq en eindelijk de 

Heeren Dierick en Carpentier.

De Heer Petrus Dejonghe wordt niet gezien. 

Heeft hij de vergadering bijgewoond?

Wij weten dat niet Zóó er iets in den haak 

niet is, de vergadering die op het Stadhuis gaat 

plaats hebben zal het uitwijzen.

V E R S L A G  D ER  Z IT T IN G
(Verslag opgesteld door Mr Jos. Seynaeve 
en op zijn dringend verzoek hier op- 
genomenJ :

Al de leden zijn tegenwoordig uitgenomen 

M. Rosseel overleden.

Het verslag der vorige zitting van 7 Januari 

1919 wordt afgelezen en goedgekeurd.

DAGORDE:

1. Intrekking Kasbons. Er zijn 700.000 fr. 

kasbons en 300.000 fr. openbare inschrijvingen.

De Voorzitter stelt voor eene leening aan te 

gaan bij het Gemeentekrediet om de kasbons 

te kunnen uitbetalen.
Af. Dierick vraagt uitleg over de voorwaarden 

dier leening.
Voorzitter. Men zou moeten de intresten keeren 

tot liet oogenblik dat de Staat de terugbetaling 

doet der oorlogsschulden.
Af. Dejonghe vraagt wisselgeld of klein geld 

voor ’t gemak der verhandelingen.

Voorzitter. Dit zal aangevraagd worden tijdens 

de betaling.
Af, Seynaeve. Aan hoeveel ten honderd staat 

het geld ?
Voorzitter. Aan 4 1/2 per honderd.

M. Seynaeve zegt dat hij reeds met zijne 

medeleden de intrekking dier bons vroeg op het 

dagorde van 14 September 1915, dagorde welke 

nooit ter bespreking kwam; hij is dus voor- 

staander der intrekking maar vooraleer deze 

intrekking te stemmen begeert hij den staat der 

kas te kennen van ’t begin van den oorlog tot 

heden, alsook wil hij eerst de vollediging van 

het Schepenkollege; dit zijn twee punten welke 

reeds in de vergadering van Januari aangevraagd 

wierden en waarvan het benoemen van eenen 

Schepen door de Voorzitter aanveerd was en 

waarvan hij niet de minste rekening gehouden 

heeft altijd voort zijn alleenbestuur voort

doende en zoo weinig vergaderingen mogelijk 

houdende, tusschen vier muren werkt, en plans 

doet maken van Stadhuis - Slachthuis - 

Gemeenteschool - Pastorij - dit alles zonder 

de minste raadpleging van den RAAD.
Voorzitter. M. Seynaeve dat is niet serieux 

ik heb enkel schetsen doen maken om'ze dan 

aan den Gemeenteraad voor te leggen.

Af. Seynaeve. Hoe dit is niet serieux ! Gij 

kunt plans doen maken zonder aanduiding van 

gronden of andere eigendommen of gaat gij ze 

bouwen in de lucht! Het blijft waar dat gij 

alles alleen doet en geene rekening houdt van 

niets.........
Voorzitter. M. Seynaeve gij en hebt het woord 

niet meerl
Af. Seynaeve. Ik zal voort spreken 1....

Voorzitter. Ga buiten !...
Af. Seynaeve. Ik ga hier voor niemand buiten.

Voorzitter, ’t Volk buiten 1.... bui ten! !

Af. Seynaeve. ’t En zijn geen honden! Het 

zijn mensohen gelijk wij!

De politieagent Sarre doet het volk buiten 

gaan en de deuren der vergaderzaal worden 

toegedaan.
Voorzitter. Gij spreekt voor ’t publiek!

Af. Seynaeve. Ik spreek voor ’t recht! Gij stelt 

niets op het dagorde van hetgeen er moest 

opkomen en wat meer is gij zijt de opsteller 

van het tegenwoordig dagorde, M. Bral heeft 

daar niets aangedaan.
Voorzitter. M. Bral ik heb u de punten van 

het dagorde getoond en gevraagd als gij iets 

bij te voegen hadt, is het waar? ja of neen!

Af. Bral. J a  ! Maar gij trok het briefje uit 

uwen zak toen de vergadering van het Schepen

kollege omtrent gedaan was en ik den tijd niet 

had met aandacht de punten bij te voegen welke 

ik noodig oordeelde daar ik nogtans dikwijls 

gezeid heb dat er diende vergadering gehouden 

te worden en bijzonderlijk steunde op punten 

van openbare werken. Korts na den noen kwam 

ik terug naar ’t stadhuis met het gedacht eenige 

punten bij te voegen maar reeds had gij de 

dagorders doen opmaken, dus heb ik volstrekt 

den tijd niet gehad.

Af. Bral wijdt uit over de zaak der openbare 

werken en zegt dat er te Ingelmunster 300 

tot 400 werklieden werken aan wegen en ijzer- 

wegen en beklaagt Iseghem dat er niets gedaan 

is en vraagt waarom dat ook niet kan gedaan 

worden te Iseghem.

Voorzitter. Ingelmunster heeft eene leening 

aangegaan van 200.000 fr. om die werken te 

kunnen doen en doet die op zijne kosten in 

afwachting de Staat terugbetaalt. Maar hoelang 

nog zal men te Ingelmunster werken? Tot de

200,000 fr. op zijn.....

Stemming l e punt. Allen stemmen JA uitge

nomen M. Seynaeve voor bovenvermelde redens?

2. Grondafstand Gemeentekerkhof.

Aan de gewone voorwaarden worden de 

gronden toegestaan.

3. Aankoop onroerend goed.

Er wordt toegestaan te betalen eene som van 

6500 fr. aan M. Adolphe Devos te Iseghem voor 

eene remise reeds in gebruik door de stad van 

vóór den oorlog en dienende om allerlei tuigen 
in te plaatsen onder andere de lessenaars va.n 

’t muziek; de kieskoljes, enz. De voorzitter 

noemt dit magazijn Speitekot.

M. SEYNAEVE alleen stemt neen omdat er 

te Iseghem al Speitekoten genoeg zijn en te 

weinig Speiten en dat het beter ware of al 

die brokken en stukken langs hier en ginder, 

iets te maken in regel en alzoo niet nutteloos 

het geld te verkwisten.

Voorzitter. Het is M. Bral die het wil.

‘ Al. Seynaeve. Dit is gelijk aangezien ik hier. 

zeg van neen, gij kunt mij niet beschuldigen 

voor het publiek te spreken maar enkel voor 

hetgeen ik recht en ju ist oordeel.

4 . Rekening Kerkfabriek S t Hilonius.

Inkomsten : 9387.43 fr.

UITGAVEN: 11040.55 fr.

Te kort : 1653.12 fr.

Eenparig aanveerd.

5. Vastelling Jaarw edde Gemeente

ontvanger en andere Gemeentebedienden.

De jaarwedden van 1914 worden genomen 

tot grondslag en verhoogd met 40 0/0 en een 

duurtetoesiag van 10 fr. per kind beneden 

de 16 jaar. Die jaarwedden zijn van toepassing 

met 1 Januari 1919.

Een brief der Gemeentebedienden vroeg 50 0/0 

en een duurtetoesiag.

Af. Gallens stelt voren 50 0/0 en 7.50 fr. per 
kind beneden de 16 jaar.

M. Vanden Bogaerde stelt voor 40 0/0 met 

duurtetoesiag.

Af. Verhamme steunt op den duurtetoesiag 

voor de huisgezinnen met kinders en zegt dat 

zulks aanmoediging is voor alle huisgezinnen 

om het getal kinders te steunen en te vergrooten.

Af. Bral. Gij moet Mijnheeren bijzonderlijk 

in aandacht nemen, dat de Stadsbedienden, Policie- 

agenten, gezien de groote loonen die in de 

nijverheid moet betaald worden, ook een goed 

bestaan dienen te hebben, want het duur leven 

is voor hun als voor andere, en het stadsbestuur 

dient het goed voorbeeld te geven.

Af. Dejonghe vraagt uitleg.

Voorzitter. Bijvoorbeeld een bediende met een 

jaarwedde van 1400 fr. bekomt 1400 en 560 fr. 

(40 0/0) of 1960 fr. waarbij nog 10 fr. per 

kind te maande of 60 fr. voor 6 kinders te 

maande of 720 fr. te jare; dus Jaarwedde  

1960 fr. en 7 2 0  fr. duurtetoesiag of 

2 6 8 0  fr. in alles voor een bediende met zes 

kinders.

Af. Seynaeve doet de toepassing met 50 0/0 

en 7.50 fr. per kind en bekomt 1400 en 700 

of 2100 fr. en 45 fr. (6 maal 7.50 fr.) te maande 

of 540 fr. te jare te samen 2640 fr. Dus 40 fr. 

min dan het voorbeeld van den Voorzitter maar 

wanneer de duurtetoesiag valt dan bekomt men

in ’t eerste voorbeeld 1960 fr. vaste jaarwedde 

en in het tweede voorbeeld 2100 fr. vaste jaar

wedde. Gij ziet dus dat 50 0/0 verhoog met 
7.50 fr. duurtetoesiag het beste voorstel is voor 

de bedienden.

Stemmen ’t voorstel Callens :

MM. Bral, Seynaeve, Vanneste, Callens, 

Herman en Dejonghe.

Stemmen ’t voorstel Vanden Bogaerde- Ver- 

hamme-Carpentier :

MM. Coucke, Dierick, Vanden Bogaerde, De

clercq, Verhamme en Carpentier.

Voorzitter. Daar er evenveel stemmen uit

gebracht zijn is mijne stem doorslaande en ik 

stem de 40 0/0 verhoog met 10 fr. per kind 

onder 16 jarigen ouderdom.

Af. Seynaeve. Krachtens welk een artikel van 

den Gemeentewet hebt gij doorslaande stem?

Voorzitter. Het komt mij niet te binnen maar 

het is toch zoo!

Af. Seynaeve begeert nu ook de dagloonen 

vast te stellen der stadswerklieden.

Af. Dejonghe steunt dit voorstel.

Voorzitter. In de naaste zitting.

De Voorzitter gaat over tot verscheidene 
''Mededeelingen welke op het dagorde niet 
staan, onder ander:

Armbestuur. M. Camiel Bourgeois wordt 

voorgesteld als ontvanger in vervanging van 

van M. F. Behaeghe. AANVEERD eenparig.

M. R. Holvoet wordt voorgesteld als eerste 

kandidaat met M. L. Lemiere als tweede kan

didaat in vervanging van M. Demeulenaere, 

overleden. M. Holvoet wordt eenparig aanveerd. 

iVlededeeling waardoor bekend gemaakt wordt 

"Hiat de gemeenten welke begeeren in te schrijven 

tot de verdeeling der bouwmaterialen zulks 

zonder uitstel moeten doen aan den Staat, die 

beschikt over eene beperkte hoeveelheid bouw

stoffen.

Nog een en ander wordt medegedeeld van 

minder belang.

Af. Seynaeve vraagt ruchtbaarheid voor alle 

openstaande plaatsen om iedereen de- gelegen

heid te geven.
r ontstaat tusschen den Voorzitter en 

M . Seynaeve eene hevige woordenwisseling 

nopens de briefjes tot de werkers gericht 

om deze te verplichten te arbeiden voor 

het Duitsche Leger.

De Voorzitter verklaart in conscience dat hij alles 

gedaan heeft wat hij kon ten voordeele van 

Iseghem en dat niet een Burgemeester in België 

zou gedaan hebben als hij; hij verklaart dat 

die werkersbriefjes enkel vertalingen zijn der 
duitsche bevelen en hij schijnt de beschuldiging 

van de uitgifte dier briefjes op eenen bediende 

te leggen die buiten zijne weet zijnen naamtrek 

en stadsstempel daarop zou gesteld hebben. Hij 

verwijt M. Seynaeve voor een laag mensch en 

alleenlijk handelende uit haat.

Af. Seynaeve. Er mag hier niets uit het Stads

huis gaan met uwen naamtrek of den Stadsstempel 

zonder uwe weet of gij moet onmiddelijk maat

regels nemen tegen alwie misbruik maakt daarvan. 

Maar hier is het geval anders, ik heb hier drie 

werkersbriefjes op zak op verscheidene datums 

gemaakt 14 December-15 Januari-15 Februari, 

dit kan buiten uwe weet niet zijn ! Een 

Burgemeester kan in zeer moeilijke omstandig

heden verkeeren maar gij moestet handelen 

gelijk de Burgemeesters die den kop omhoog 

vlakaf alle lijsten van werkers weigerden aan 

den vijand en die liever naar Duitschland ge

zonden waren dan te gehoorzamen, verre dus 

van gelijk gij de adressen te schrijven en te 

voorzien met uwen naamtrek en stadsstempel. 

Ik ben een laag mensch omdat het volk bij mij 

zijne klachten indient en ik handel uit haat 

omdat ik dit volk verdedig. Burgemeester Max 

van Brussel gaf onmiddelijk een plakbrief tegen 

de duitsche Overheid die hem verdacht maakte 

voor het publiek door eenen plakbrief welke 

zij eerst uitplakten. Burgemeester Max wierd 

naar Duitschland gedaan.

Burgemeester Carpentier zegt dat hij en den 

Burgemeester van Emelghem uitplakten dat zij 

hoegenaamd niemand verplichtten te arbeiden 

voor den Duitsch.

Af. Seynaeve. Waarom hebt gij die briefjes 

lateii uitgaan? Ik ben een laag mensch en spreek 

uit haat. W aarom  dan hebt gij een land

bouwer van Iseghem schriftelijk aange

klaagd aan de duitsche Kommandantur 

om hem te verplichten eene boete te 

betalen van 52  Mark?

Burgemeester Carpentier schijnt onbewust van 

de zaak en nogmaals M. Seynaeve aan te tijgen 

van onwaarheid en haat.

Af. Seynaeve verklaart dat het Gemeenteraads

lid M. Vanneste de waarheid zal getuigen.

Af. Vanneste verklaart en bevestigd de woorden 

van M. Seynaeve.

Af. Seynaeve zegt dat de photographie van 

dezen brief in handen is en wellicht aan het 

publiek zal medegedeeld worden. Verders hij 

verwerpt op heteenig hoofd van den Burgemeester 

alle verantwoordelijkheid in zake werkersbriefjes 

of andere en verklaart dat de raadsleden meteen 

verplicht zijn te protesteeren tegenover het 

gebruik van den Stadsstempel in die zaak. Hij 

verklaart dat Burgemeester Carpentier voor het 

Gerecht zal gestraft worden.
De Heeren Seynaeve en Vanneste verlaten 

de zaal.
Burgemeester Carpentier heeft verklaard na 

hun vertrek dat hij geene zittingen meer bijwoont 
op het Stadhuis indien M. Seynaeve nog 
tegenwoordig is._______________ _

P E T H VS, P A S O P  !.
Wanneer ik mij toelaat deze waarschuwing 

te geven, zal eenieder onmiddelijk begrijpen dat 

ik ntij richt tot den heer Petrus Dejonghe, lid 

van den Gemeenteraad onzer stad.
Wat er met dien mensch voorgevallen is, 

kunnen wij maar moeilijk verstaan.

Hij was altijd zoo onderworpen aan alle de 

grillen van onzen zeer achtbaren Heer Burge

meester. Zijn grootste genoegen was immer de 

begeerten, de willekeuren van zijn meester te 
voorkomen. Deze moest maar eens Petrus bezien 

en Petrus verstond wat dat beduidde ; hij moest 

maar een woord spreken en Petrus hadde door 

’t vuur gesprongen om zijne onderdanigheid, 

ja slaafsche gehoorzaamheid te betuigen.

En Petrus is nu zoo fraai, zoo braaf niet meer.

Wat mag daar onder steken ?

Zoude Petrus het moede worden van immer 

onder de bevelen van eenen alleenheerscher 

te staan ?
Zoude Petrus tot het gedacht gekomen zijn, 

dat hij een mensch is, een redelijk schepsel 

Gods, dat het recht heeft te denken, te peizen 

en te redeneren ?

Zoude Petrus nu de overtuiging gekregen 

hebben, dat wanneer hij ziet dat iets wit Is 

dat er hem niemand meer zal doen zeggen 

dat het zwart is?

Men zoude het zeggen !

Maar hoe is het toch mogelijk dat hij van 

de rechte baan is afgedwaald, en dat moest 

hij zoo voort handelen, hij toch zooveel hert

zeer aan onzen achtbaren heer Burgemeester 

gaat aandoen.
Petrus ! Petrus! gij verkeert ongetwijfeld in 

een slecht gezelschap, dat in uw hert al de 

plichten van onderdanigheid en gehoorzaamheid 

aan den achtbaren Burgemeester afbreekt.

’t Heeft aan niet veel geschild of — ’t is 
korte dagen geleden — gij gaaft uwe stem 

aan Mijnheer Loontjes om dien braven heer 

Gemeente-Ontvanger te benoemen.

Dat was reeds een zeer slecht punt dat op 

uw boekske geschreven werd.

En nu hebt gij nog verder, veel verder durven 

gaan. Gij hebt durven stemmen, gij, Petrus, 

gansch alleen van de meerderheid van onzen 

Gemeenteraad, dat een werkman niet 30 ten 

honderd, maar 50 ten honderd verhooging van 

jaarwedde moest bekomen.

Welk schelmstuk! Petrus ! Petrus toch hoe 

hebt gij zulke wraakroepende zonde -durven 

bedrijven.

’t Is Paschen, Petrus, tijd van biechte, belijdenis 

tijd van volmaakt berouw.

Ga, Petrus, ga, doe wat ik u zeg, werp u 

aan de voeten van uwen biechtvader, neen, 

van uwen geachten heer Burgemeester, druk 

weenend uwe droefheid en spijt u it; zeg 

dat gij nooit geen misdrijf meer tegen hem 

zult begaan. En belooft, in geest van penitentie_ 

dat gij immer hem zult gehoorzaam zijn en 

knikken, knikken, altijd voort knikken zoolang 

als hij dat vraagt en begeert.

Doet gij dat niet, wee u, Petrus, wee u !

Pas op, Petrus, pas op !



*

Ons ïseghem

ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
(verboden nadrnk) —■ 5‘ vervolg

zaterdag 7 November 1914.

’t Was vier ure 's morgends. l)e gansche 

stad was kalm en stil, alle de bewoners lagen 

in slaap gedompeld.
Plotseling was liet een bellen, een kloppen, 

slaan en buischen op de deuren en vensters 

om hooren en zien te doen vergaan. ,

’t Was roepen, tieren, vloeken, in alle straten.

Duizenden duitschers waren daar, en zij 
moesten plaats hebben om te eten en te slapen.

Was men niet rap genoeg volgens hun 

gedacht om de voordeur open te doen, men 

maakte zich gereed om de deur in te leggen.

In de Rousselarestraat, onder andere, stond 

men reeds met opgeheven bijl gereed om de 

deur in te kappen van Hélène Deblauwe En 

was het niet dat brave gebuurs er tusschen 

kwamen, en haastig naar den Post liepen, 

waar zy wisten dat Hélène vernachtte, de deur 

van haar huis had weldra in splenters gelegen. 

By den Heer Schoolopziener Lybeer had men 

geen geduld. In eenen haai en eenen draai 

was het slot zijner deur afgebroken.

Maar dat was mi| eenen boel Alle die 

soldaten waren in Ingei munster van den trein 

afgestapt, zij hadden drie dagen en drie nachten 

op den trein overgebracht, zij waren moede 

en zij hadden honger.
Seffens werd er overal koffij gemaakt en 

boterhammen gesneden. En wanneer zij geëten 

hadden, kropen zij het bed in, daar waar zij 

een kregen, het strooi in daar waar zij er 

vonden.
Gedurende den ganschen zaterdag was er 

eene nooit gekende beweging in onze straten, 

’t Waren al Duitschen wat men hoorde en zag.

Men had hun gezeid dat zij hier mochten 

blijven tot den maandag, en den zaterdag 

avond gingen zij allen slapen met het goed 

gedacht den zondag murgënd eenen langen 

tuk te doen, en op het gemak te blijven liggen.
zondag 8 November 1814.

•Maar den zondag nuchtend werd al vroeg 

c< appel » geblazen, zij moesten onvoorziens 

weg. En tegen 8 1/2 ure waren allen reeds 

op gang, den westen in naar het slagveld.

Zij waren neg niet allen weg of wij zagen 

eenen grooten wagen komen die lngelmunster 

afreed, en die eene gebrokene vliegmachien 

vervoerde.
In den namiddag en iu den avond kwamen 

alhier verschi 11ige'soldaten van het Rood Kruis 

toe, gelast alles in gereedheid te brengen om 

in onze stad duitsche gekwetsten te ontvangen 

en te bezorgen.

•**
De mannen die voortaan ïseghem gaan 

besturen zijn toegekomen. Men noemt dat de 

Qrtskommandantur. Die bestaat uit eenen 

kommandant, eenen onderkommandant, een 

Rechter en zijn Sekretaris, gendarmen en 

bureelbeambten.
** *

Maandag 9 November 1914.

Sint Crispijn!
Een dag bijzonder dierbaar aan alle Iseghem- 

naren! Een patroonfeest dat onafgebroken 

honderden jaren reeds werd gevierd,
En nu niets! Geen geroffel van trommels, 

geen waaiende vlaggen noch bannieren! Geen 

gilden noch maatschappijen trotsch en fier 

vooruitstappende! Geen gezellige bijeenkom

sten Js noens aan tafel of ’s avonds in de 

herbergen ! Niets! Niets! Een doode St Crispijn. 

* * *
Niet min dan 500 uhlanen te peerde rijden 

rond 11 ure door de Markstraat. Zij komen 

van Lendelede en gaan naar Brugge.

Onmiddelijk verspreidde zich het nieuws in 

stad dat een groote slag rond Brugge aan

staande was.
*

* *
Alle automobiels die nu aan den Post 

voorbijrijden zyn verplicht stil. te houden, en 

aan de aldaar geplaatste wachten, het wacht 

woord te geven.
Dat komt zegt men, omdat .men daags te 

voor, eenen engelschen automobiel in volle 

snelheid had zien voorbijryd.n.

V
Om 11 ure ’s voormiddags werden de wijzers 

der Kerkhorloge eene uur vooruit gesteken. 

Zij wezen dus 12 ure. W ij leefden onder den 

Duitschen tijd.
*

* *
Eene geheele bende soldaten zijn hier afge

komen. Zij maken deel van het 4*2® regiment 

landstormers. Hier en daar bij burgers en 

werklieden worden zij ingekwartierd. Zij 

maken de bezetting uit onzer stad.
Dinsdag 10 November 1914.

Op alle de hoeken der straten hong er te 

lezen :
STAD ISEGHEM 

Bericht aan de Bevolking,

Op bevel van de Duitsche Overheden zal den 
Duitschen tijd (uur) alhier van heden af in 

gebruik komen.

De bevolking wordt verzocht er zich naar 

te gedragen.
Geene opvorderingen (requisitien) zullen nog 

mogen geschieden tenzij met de toestemming van 
den Heer Oberst U : Commandant te Ïseghem. 

ïseghem 10 November 1914.
De Burgemeester,

EUG. CARPENTIER. 

Volop was men in onze streek aan ’t op- 

eischen van alle soorten van waren en dingen.

Peerden, zwijnen, koeien, hooi, strooi, 

wagens, karren enz. enz. werden ten allen 

kante afgehaald en met bons betaald.

1) ch de zaken gingen te ver. Verschillige 

Duitschers dreven het opeischen met bons zoo 

ver dat het klaar in ’t oog sprong dat zulks 

niet zijn kon. Luxe artikels, die zij zeer wel 

missen konden, vergden zij ook voor bons. 

Zoo eischteri zij horlogen, ringen, cigare», 

taarten, koeken, enz.
Eene Klacht werd bij den commandant 

ingediend, en er werd aanstonds uitgeplakt: 

Requisitionen ohne schriftliche erlaubnis der 
kommandantur sind strengstens verboten.

Kommandantur ïseghem

Oberstlt v. HANIEL.
*

* *
De duitsche overheden, die onze stad beur

telings bestuurden hadden eerst in de statie 

verbleven, dan waren zij voor korte dagen 

naar de Gendarmerie overgegaan, om zich 

voortaan bestendig te vestigen in de Nijver- 

heidschool
Een duitsch vaandel, een zakneusdoek gr.<ot, 

werd op het balkon uitgesteken; twee wachten 

werden aan de poort geplaatst, en de Kom

mandantur was ingesteld.
*

* *
Sedert eenen onzer Champetters, in automo

biel nogthans eene reis met de duitschers naai’ 

Eessen en Zarren had medegemaakt, wjtJ, 

er aan deze verdienstvolle sta.dbediende niet 

meer toegelaten in uniform te voorschijn te 

komen.
Maar nu is dat veranderd. En ’t doel ons 

waarlijk deugd onze flinke champetters terug 

te zien met glinsterenden kepi, met blinkende 

zilveren knopen, en flikkerend zweerd.
*

* *
Voor wat de kolen aangaat is de toestand 

zeer somber. Er zijn bijna geene meer. Ook 

beginnen de menschen uit te zien naai’ bramf 

stof. Zijn er geen kolen, toch is er hout ver

krijgbaar. Kri ’t zijn gansche benden die met 

alle slag van wagentjes met hout geladen van 

de Itosschen van Ardoye en lngelmunster terug 

keeren. Op den Droogen Jan, op den Maandag- 
marktenden Mont-a-Leux, doet men wonderen 

van dapperheid om gansche vrachten spai hout 

naar huis te brengen.

Te lande, zijn de menschen die wat koïTrjfsr' 

of kiekens bezitten, erg l>evreesd. De dierëfi 

welke zij goed bezorgd en opgebracht hebben 

om er binst den winter eenige w inst te kunnen 

opdoen, zijn van geen weerde meer. I)e 

konijns gelden 70 centiemen de kilo, de kiekens 

90 centiemen tot 1 fr. En deze laatste dieren 

kosten schrikkelijk veel van onderhoud. En 

de turksche tarwe, die bijna onvindbaar 

geworden is, staat aan ongelooflijke prijzen. 

En voegt daar nu nog bij dat de Duitschers 

geen konijns en kiekens eten, en dat zij niet 

benauwd zijn er om te gaan, zelf zonder bon.

En zoo ziet gij de landenaars naar stad 

afkomen, met gansche balen konijns en kiekens, 

die zonder groote moeite worden aan dén 

man gebracht.
** +

Wegwijzers worden op alle de hoeken der 

straten geplakt. Alzoo vindt men hier en daar: 

cc Zum bahnhof, Zur Kommandantur, Nach 

Thielt iiber Anloyc und Coolscamp, Nach 

Ypres, Nach Menin-Lille, Nach Roulers, Zur 

Kriegslazarett, Zur Backerei » enz. enz.

„**
Om 5 ure ’s avonds waren alle de Iseghemsche 

geneesheeren op het stadhuis vergaderd op 

verzoek der Duitsche overheden. Een officier 

komt hun meldan dat, naar alle waarschijnlijk

heid, gekwetsten in den avond of in den nacht 

zullen aangebracht worden. De duitsche genees

heeren nogthans die ze bezorgen moeten, 

kunnen hier niet zi.jii. Hij roept dus de hulp 

en den •bijstand in (Ier Iseghemsche genees

heeren, en vraagt hun den ganschen avuiid 

en den ganschen ri;;<;ht ter beschikking der 

gewonden te blijven.

De geneesheeren beloofden eensgezind hunne 

hulp.
Doch binst den nacht werden onze genees

heeren niet verontrust, er kwamen geene 

gekwetsten toé.
Woensdag 11 November 1914.

Vroeg in den morgen waren de eerste 

gewonden hier met den trein aangebracht. 

Eeri deel werd verzorgd in de zalen van het 

nieuw opgericht goederen gebouw der statie,

een ander deel werd in de zieke zalen van 

het Oudemannenhuis opgenomen. I)it laatste 

gebouw moest volkomen ledig zijn en uitsluite- 

lijk dienen voorde Duitsche gekwetsten. Alleen 

mochten er duitsche geneesheeren. duitsche 

ziekendieners en duitsche ziekendiensters er 

den voet in zetten.

Dit personeel was ook aangekomen. En men 

zag seffens eene groote verandering in onze 

straten.
Geneesheeren, mannelijke en vrouwelijke 

leden van ’t Rood Kruis bij gansche benden.

De geneesheeren met het Rood Kruis op den 

witten armband, als flinke officieren uit- 

gedoscht.
Bedienden, in ’t grijs gekleed, met banden 

aan den arm roode kruisen op de borst,.op 

de toppen van hunne cols, op den voorrand 

hunner kepi’s.

Bediensters, duitsche vrouwen van alle slacli, 

Jufvrouwen, naar de laatste mode gekleed, 

met op het hoofd een licht wit kapke waaraan 

een lange zwarte strek te waaien en te 

vliegen hong.

Andere met lichte gestriepte bleekblauwe 

roks aan. Nog een soort met donker blauwe 

pélerine en rok aan, en om het hoofd eene 

kappe, van ver aan de kappe van onze zusters 

gelijkende.

En daar waren nog andere ook die ik niet 

beschrijven kan.

*** )
In den yoormiddag stonden in de Nieuw- 

straat en op het Nieuw Kwartier alle de 

menschen verstomd te zien.

Op het verste van den Boulevard zagen zij 

iets afkomen al rooken en dampen, dat traag

zaam nadertle, en dat hun volkomen onbe

kend .scheen.

Doch plotseling wisten allen wat het was. 

« ’t ls de tram, riep Int volk, ’t is de tram! » 

~—l'Iii • inderdaad het was de tram. Zooveel 

weken was hij weggebleven en daar was hij 

terug
Doch ’t was enkel eene machien, maar. 

’t was ééne gepinte machien. Niet min dan 
tien vaandels waren er aan vastgemaakt. Doch 

’t waren alle maal vaandels van ’t Rood Kruis.

De machien deed eene proefreis om te 

ondervinden of de riggels nog in goeden staat 

verkeerden, en om alsdan in het toekomende 

eenen regelmatigen dienst in te richten voor het 

overbrengen van gekwetsten naar onze stad.

Donderdag 12 November 1914. 

Werd uitgeplakt:

Aan de Burgers,
■ Tot nader bevel mug niemand in of buiten 
stad per veto rijden, 

ïseghem 11 November 1914.
ORTSKOMMANDANT.

*
^  *  *

De landstormers, minstens 250 in getal, en 

die de wacht van onze stad moeten verzekeren, 

zijn alhier, aldaar, bij werkmenschen en 

burgers ingekwartierd.
De officieren, geneesheeren. reode kruisers, 

ziekendiensters worden ook alle kanten rond, 

doch het meest bij de welstellende burgers 

gehuisvest.

Maar de huizen, waarvan de bewoners naar 

andere streken gevlucht zijn, worden letterlijk 

met soldaten volgesteken 

Hier en daar, meest op de Buitenkanten, 
werden een ledig staande huis door de blauwe 

opgeperst, en als wachtzaal gebruikt Zulke 

huizen zijn dag en nacht open, vuur en licht 

is er ten allen tijde. Daar zijn de wachters 

die zich bij dage of bij nachte beurtelings 

moeten af wisselen.

De officieren verblijven in onze schoonste 

ledig staande huizen. Bij de gebroeders A. en

E. Gheysens, in de Gentstraat zijn zij seffens 

t.’ huis. Bij M. Cyr. Declercq, M. Ameye- 

Declercq, M. P. Decoene, M. Mostaert, M. Alf. 

Paret, en bij veel anderen, vinden zij alles 

netjes gereed om goed te worden ontvangen.

De ziekendiensters zijn tevreden met het 

huis van M. Ameye-Dobbelaere, en op zeker 

oogenblik telden wij daar niet min dan 45 

Duitsche nonnen.

Intusschentijd ook was de Kommandantur 

open gegaan. Dat. moest men aauzien als een 

Duitsch stadhuis.

In de lokalen dor Nijverlieidschool waren 

de Bureelen ingericht Eene plaats diende voor 

de schrijvers, dje ton getalle van drij, rond 

eene half ronde ta fe l zaten.

Eene andere plaats diende voor de Comman- 

dantur. Deze plaats was voor het publiek 

niet toegankelijk.

Uit de Kommandantur kwamen alle bevelen, 

berichten die burgers en soldaten aangingen. 

In dede Kommandantur werden de cc pasporten » 

afgeleverd waarmede eenieder zich moest voor

zien om op vreemde gemeenten te worden 
toegelaten.

. Aan de voorpoort der “ Kommandantur » 

werden verschillige malen te week berichten

uitgeplakt, de meldensweerdige feiten van den 

oorlog gevende.
Voor de eerste maal werd er dienst gedaan 

do,r den tram. Rond 11 1/2 ure kwam hij hier 

traagzaam aangestoomd en hield stil op de 

Koornmarkt, op zijne gewone standplaats Op 

de eerste wagons — toewagens - lagen o]) 

stro. i verschillige zware gekwetsten, op de 

anuere wagons — reizigerswagens — hadden 

de licht gekwetsten plaats genomen,
Een geheel personeel Roode Kruisers, 

stonden gereed om hulp te bieden. Brankaards 

en automobiels waren weldra met gekwetsten 

bezet, en naar het statie geitouw gevoerd, 

vanwaar zij dan, volgens de noodwendigheid 

naar andere gestichten werden overgebracht.

De zieken kregen verblijf en zorgen : In lift 

Marchandise gebouw der statie, in de zieken

zalen van het Oudetnanhuis in het gesticht 

der Fransche Nonnen in de Gentstraat, in hel 

gesticht der Paters, in de stJhool ei' recht over 

gelegen.
In den cc Posthoorn » verlatene oude rhuma- 

tieke en bouwvallige herberg, worden de 

soldaten verzorgd, die niet gekwetst, maar 

aan de eene of de andere ziekte lijden.

Op de poort van dat leelijk gebouw stond 

beurtelings t,e lezen : Seuchenhaus Darm- 

kranke — Ansteckende krankheiten,

’t Was de eerste maal, zooals wij reeds 

schreven, dat de tram naar hier kwam, en 

liij veroorzaakte een groot ongeluk.
Twee duitschers reden te peerde naai- Wyn- 

kel St Eloy, Over de herberg * HetSchardauw » 

gekomen, kwamen zij den tram tegen. Ken 

peerd verschrikte en ontzadelde zijnen ruiter 

Deze vloog onder de wielen van den tram en 

werd een been afgereden.
Vrijdag 13 November 1914,

Tot nu toe hadden wij steeds liegunstigd 

geweest met het schoonste weder dat men 

droomen kon. Weinig menschen hadden ooit 

eenen nazomer gekend met zooveel warme 

en schoone dagen.

Maar nu was liet iets anders!

Slechter dag had men hyna nooit geweien. 

De wind huilde en schuifelde, de regen viel 

plassend neder, en de kanonnen donderden 

met alle geweld.
En om 11 ure 30 kwam de tram binnen 

gereden met 120 gekwetsten.
Doch niettegenstaande dat slecht weder, 

waren er nog Iseghemnareu, die niet wetende 
wat met hunnen fcyd aangevangen, op wandel 

waren gegaan.
Zoo kwam het dat Emiel Carbon en Julius 

Sabbe twee volksgeliefde typen uit de Gent- 

straat, hunne woning reeds vroeg in den 

morgen verlaten hadden om een toerken te 

doen. Aan de vrouw hadden zij gezeid nog 

in den voormiddag terug te zijn.
Doch het gerochte tijd om te noenmalen, 

en zij waren niet terug, ’t Was twee uren 

en men zag nog niemand. Om vier ure waren 

zij nog niet weder.
Eene hevige benauwdheid ontstond in de 

huizen der twee lang wegblijvende wandelaars.

W at mocht er gebeurd zijn P Waarom 

kwamen zij niet weder 'i
De avond viel de duisternissen omhulden 

de gansche stad, en noch Carbon noch Sabbe 

kwamen terug.
Het gebuurte werd op de hoogte gesteld 

van hetgeen was voorgevallen, en de tongen 

gingen los.
“ Zij zullen gepakt zijn van de Duitschers ! *> 

zei de een — « Gevangen zijn omdat zy geen 

pasport op zak hebben! „ meende de andere.

En later in den avond kwam^men vertellen 

dat men in de omstreken van Oost-Roosebeke 

twee mannen had aangehouden, die verdacht 

waren het bedrijf van spion uit te oefenen.

Geen twyfel meer het waren Carbon en Sabbe!

En dat nieuws ging men aan de vrouwen 

melden, ’t Was nu een schreien en snikken 

zonder einde. De kinderen weenden mede met 

moeder en gedurende den ganschen nacht 

bleef men wachten, en voort wachten. Weenen 

en snikken, doch niemand kwam naar huis.

En wanneer de dag aanbrak werd in ganscli 

de stad van niets anders meer gesproken dan 

van Carbon en Sabbe, die ongetwijfeld dooi

de Duitschdrs waren medegevoerd om, God 

weet wanneer, nog ooit terug te komen.

Den zaterdag voormiddag vloog onder de 

schrikkelykste angst voorbij! Alle hoop ver

vloog nog ooit de dierbare echtgenooten weder 

te aanschouwen, en de vrouwen zaten iy> 1 

kloppend herte de echtgenooten af te wachten.

In den namiddag, op hunne duizenden 

gemakken, eene pijp met eenen truis rookende, 

kwamen als of er niets gebeurd ware. Emiel 

Carbon en Jul. Sabbe hunne woningen binnen.

Daar het daags te voor zulk slecht weder 

was, waren zij bij kennissen te Oost-Roosebeke 

blijven vernachten.
(wordt voortgezet).



Ons Iseghem

Hoe de tusschenkomst der  
Duitschers door onzen B u rg e 

m eester ingeroepen w erd  
om de boeten te doen betalen.

Alle onze medeburgers herinneren zich on

getwijfeld nog zeer wel, wat al gramschap in 

stad heerschte, toen de hatelijke en tergende 

maatregel genomen werd pasporten te weigeren 

aan wien geen bewijs bezat dat hij zijne 

belastingen betaald had.
De menschen, bijzonderlijk de kleine burgers 

zagen wreed af. Geen winning, en altijd voort 

kosten op kosten, geld uitgeven zonder einde. 

Het was geen kwaad wille werk zoo zij hunne 

belastingen niet betaalden, ’t was alleenlijk niet 

kunnen, ’t Was omdat men dat geld brood 

noodig had, omdat men het niet kon missen.

Wie had het gedacht van dien maatregel toe 

te passen, opgevat ? Wie had aan de Duitschers 

kunnen wijs maken zoo te werke te gaan ? 

Men veronderstelt wel, maar men heeft nooit 

de volle Waarblijkende zekerheid bekomen.

Doch hetgeen wij hieronder schrijven zoude 

misschien wel een beetje licht, een beetje klaarte 

in deze duistere zaak kunnen brengen.

Een landbouwer van Stad had in de maand 

Juni van ’t verleden jaar het getal eiers door 

de Duitschers opgeeischt niet ingeleverd. Deed 

hij dat te rechte of ten onrechte, ’k weet het 

niet, maar het doet niets ter zaak.

Maar de boer betaalde niet.

De eene agent na de andere werd ten huize 

van den boer gezonden om ’t geld der boete 

te ontvangen, ’t was al vergeefsche moeite, de 

gestrafte landbouwer weigerde en weigerde 

hardnekkig.
Op zekeren dag nogthans werd de boer ver

zocht zich in de Kommandantur, Landbouw- 

afdeeling, aan te bieden.
— « Gij weigert, sprak de beambte, de boe! 

te betalen die gij hebt ingeloopen met te weinig 

eiers te hebben geleverd ? »
— «Ja, sprak de landbouwer.

« Wij hebben last er u toe te dwingen ! >j

zei den Duitsch.
« Ivn van wie dat ? » vroeg de landbouwer-

— « Van uwen Burgemeester. »
— « Dat is niet mogelijk ! De burgemeester 

zoude zulk geenen maatregel durven nemen. »

— “ Zie, zei den Duitsch, en hij toonde aan 

den landbouwer een beschreven stuk papier.

De boer deed wijd zijn oogen open toen hij 

zag dat den Duitsch waarheid sprak.
“ Mag ik dit stuk eens mede hebben ? „ 

vroeg de boer.
" — “ Neen, klonk het antwoord, hier mógen 

geene stukken weggaan. „

— “ ’t Is maar, zei de landbouwer, dat men 

mij in mijn huis niet gelooven zal en dat de 

boet nooit zal betaald geraken. „
En de landbouwer drong aan. “ lk heb mijnen 

velo mede, sprak hij, seffens ben ik hier met 

dat geschrift terug, lk beloof het u stellig ! » 
En de boer bekwam het stuk. Twintig minuten 

later kwam hij er mede terug.
De boer had het stuk in portret doen 

trekken.

Hier volgt het:

P ro v in c ie  W e s t- V la a n d k r fn  

F la n d r e  O c c id e n ta le  

S t a d  - V i l le  

I S E G H E M

Iseghem, den 10 Juli 1918.
Aan de Ortskommandantur 

Landbouwabteilung.
IIS

Ik heb de eer u te laten kennen dat de
genaamde.............wonende binnen deze Stad
.............straat, Nr . . . weigert de hem op
gelegde boet van . . . Mk. te betalen, wegens 
het te weinig afleveren van eiers gedurende de 

maand Juni laatst.
Gelief uwe tusschenkomst te verleenen om 

gemelde boet door den belanghebbende aan de 

Stad te doen betalen. *

Stempel

der

Stad

De Burgemeester. 

ËUQ. CARPENT1ER

DE H E L D E N - M A R T E L A A R S  
V A N  T H IE L T .

Van liet kerkol te Gent worden één voor één, onze 

Helden-Martelaars, de roemrijke gefusiljeerden, naar 

den duodenakker hunner geboorteplaats teruggevoerd. 

Met Beloken [’asschen zal het te beurt zijn aan de 

Helden-Martelaars van Thielt: Aloïs Van Keirsbilck, 

in lnven tramoverste, Jozef Yerineersch, postbode en 

Matthys, een eenvoudig werkman. Hun makker, met 

hen den 7. April 1916 te Gent gelusiljeerd, Edgard Van 

de Woestyne, werd over drie weken naar Recloo 

overgebraeht en daar plechtig ter aarde besteld.,

L)e « Witte Kaproen » deelt wetensweerdige en diep 

ontroerende bijzonderheden over deze helden mede en 

bijzonder over Aloïs Van Keirsbiick.

**.
De aanslag tegen Keizer Wilhelm

« Alois Van Keirsbilck, die den spiönnagedieust voor 

Engeland te Thielt bestuurde, wist dat, zoo men hem 

te pakken kreeg, de kogel hem wachtte. Elkeen zal 

zich herinneren dat op zekeren dag te Tliielt de 

Engelscbe vliegers om 2 ure, ’s namiddags een bom
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aanslag' deden, die het leven aan oen twintigtal Duitsehe 
oïficieren koste en waaraan de keizer met moeite 
ontsnapte. In plaats dat de keizer, zooals hij verwittigd 

had, om 2 uur aankwam, was hij een paar minuten 

vóór 2 uur vertrokken. In dien bomaanslag hadden de 
Duitschers de band van Alois Van Keirsbilck herkend. 

Toen zij hem 2 Januari 1916 gevangen namen, liad 

Van Keirsbilck daags te voren de tijding gekregen, 

dat het eerekruis hem wachtte. Gelukkig kon ziin 

vrouw het stuk, dat in de kolen lag, verbranden.

Eene lange marteling 

« Alois Van Keirsbilck bleeï gedurende ganscli het 

proces'stom als de dood. Beloften en folteringen werden 

gebruikt om zijn medehelpers te ontdekken. Doch 

Van Keirsbilck nam alle schuld op zich en loochende, 

als men hem confronteerde niet zijne kamaraden, 

ilezen te kennen of er mede in betrekking te zijn 

geweest. Meer dan 30 personen, onder andere de 
gekende Vlaming van l’liielt, apotheker Wostyn, 

danken hem het leven of de vrijheid. Welhaast werd 

dan ook de doodstraf tegen hoogergeuoemde vier 

helden uitgesproken, en het proces gesloten.

Zes weken verliepen tusschen de veroordeeling en 

de strafuitvoering; zes weken dat ze alle uren \ au den 

dag of van den nacht, dat ze met iederen draai van 

den sleutel in de deur hunner cel, het laatste, schrik

kelijke nieiuvs meenden te vernemen. Zes weken 
hebben die vier mannen in doodsangst overgebraeht.' 

Onmenschea

l>e Duitschers verzonnen eene zedelijke marteling 

die ijselijker is dan de pijnl;;kste lichamelijke. Hel 

huwelijk van Alois Van Keirsbilck ging met een derde 

kimt gezegend worden. Zijn oudste kind was 3 jaar 

oud en bet an ‘er een jaar jonger. En dë duitschers 

hadden het hem gezegd: «De geuoorte van uw kind, 

zal voor u liet doodsein zijn! Den 5 April kwam het 

wichtje te wereld.
« Önmiddelijk kregen de fauiiliën te Thielt bericht 

dat zeilen dag nadien hun echtgenoot i n ’t gevang te 

Gent mochten bez.teken. Den C April ontving Alois Van 

Keirsbiick bet bezoek van zijn oudste kind 3 jaar. « En 

ge moet naar huis komen, vader» snaterde do kleine.

« Moederken is ziek en er ligt een nieuw zusterken 

in ’t wiegsken. » En de vader mocht niet spreken en 

kon niet spreken.

W at moet. die man geleden hebben !...

De laatste stond 

Den 7 April, ten 3 ure 's morgends is het uur geslagen. 

En nu komen de vier belden-martelaars samen op den 

koer van ’t gevang. « Mannen », zegt Van Keirsbilck,

<1 vrijw illig hebt ge mij meegeho'.pen. (ie wist wat er 

ons te wachten stond. Iets vraag ik u : Schrijft aan 

uwe fainiliën, dat ze geen veete en vijandschap dragen 

tegen de mijne, omdat ik u in dienst, gebracht heb. » 

Eerst hooren ze mis en comniuniceereu en om half 

zes zijn ze op de schietbaan. iJe duitschers willenVjiM- 
Keirscilck blinddoeken en zijn borst ontblooteu. « Geen 

blinddoek » roept Van Keirsbilck, « geen duitscher legt 

een hand op mij. ’k Heb moed genoeg om te sterven 

voor mijn land. »

Den namiddag van deuzellden dag werd ije deur bij 

Van Keirsbilck te Thielt opeugetrok ken door een duit- 

sclien soldaat, die een pak kleedëren in huis wierp. 

Dat was de manier, waarop de duitsehe barbaren, de 

moeder van üeii dood van baar man wilden inlichten. 

Doch men nam het pak kleederen op, en ging hel 

verbergen.

Dy. doodsklok ken luidden 's a'j driedaags, in dicU" *

scharen trokken de Thieltenaars ter kerk, waar een 

dienst voor de drie Helden-Martelaars zou plaats hebben. 

En dearme echtgenoot** van Alois Van Keirsbilck hoorde 

het akelig gedommel en zag, aan het venster, zooveel 

volk voorbij gaan, in de richting van de kerk. Een 

voorgevoel maakte zich van haar meester en zij gilde: 

Voor wie luiden !e doodsklokken '! Voor wie gaat heel 

de stee naar de kei*k V Waarom bekijken al die nien- 

schen mij zoo? Is Alois misschien doodgeschoten ? Zeg 

bet. mij, of ik loop de straat op. » Eli dan vernam de 

jonge vrouw het. dat haar man.als held gevallen was. »

Thielt moet aan de drie gefusiljeerde vaderlanders 

eene koninklijke begrafenis bezorgen. En de openbare 

besturen moeten zorgen dat hunne naastbestaanden 

met bezorgdheid en liefde bijgestaan worden. De dunden 

herdenken en voor de weduwen en weezen zorgen 

isy?tuisten plicht.

TTr e m e l g h Ë m

lk ben nog een van deze, die, als ik iets te lezen krijg, 

dit eens goed overdenk, den artikel in den gewezen « Nieuwen 

Tijd „ waarin ik te lezen kreeg dat; het luilpkomiteit 

beloofd was, een 50tal werklieden te zien aanwerven 

om gemeentewerken uit ie voeren van openbaar nut; maar 

tot nu toe is dit nog geen waar geweest; ik zou werkelijk 

gelooven dat het hulpkomiteit er hem weinig om bekommert 

of het kan werk bezorgen of niet; nogtans zou het nu 

beter van pas komen dan in 1916 toen het zoo ieverig was 

met zijn zoogezegd bevel van hooger hand; ik zal hier 

eens den tekst er van laten zien, want voor veel gemeente

naren is dit nog onbekend:

Hulpkom iteit den 30 J u li 1916.

Em elghtm  

De genaamde

I ’olgens hei bedrag uwer ondersteuning zijt g ij 

aangegeven om werk te leveren voor de gemeente, g ij 

zu lt u M aandag om 9 ure (torenuur) aanbieden in 

het m agazijn van den heer Burgemeester om er de 

noodige bevelen te ontvangen. g ij moet voorzien zijn 

van eene spade, in  gevat van afwezigheid o f nalatig 

heid wordt u de gansrhe onderstand onttrokken.

sitm pel van het komiteit. 

Overdenk eens dat dit dan toegestaan wierd door gansch 

de gemeenteraad na eene vergadering; nadat reeds al de 

lindebotten ingezameld waren, van aan de plaats tot aan 
den Dam, door de werklooze, (onvergeld) daar deze zou

den uitgedeeld worden, onderling op de gemeente, dienende 

tot gezondheidsdrank, daar waren er zeer vele zulke 

bloemjes maar er zijn er zeer weinig die er van genoten 

hebben, en de werklooze moesten op die boomen, durven 

of niet; en nu is er voor al die werklooze geen werk! 

nadat er van hooger hand, tot zelfs van den Minister die 

onlangs In Kortrijk geweest is, de Go'uverneur die in Iseghem 

geweest is, om de burgmeesters aan te wakkeren om 

gemeentewerken uit te voeren, nu komt men te zeggen 

er is geen werk, en het komiteit met zijn vroeger bevel 

zwijgt gelijk vermoord, daarmede komt de werkman nie' 

ver, waar het niet goed voor deze werkmansbond, die hier 

gesticht is, van terwijl zij zich bezig houden met feesten 

in te richten, waar ik in het gebeele niet tegen kom, van ook 

eens aan te dringen, bij onze gemeenteoverheden, wat 

nuttig werk te verrichten op de gemeente, dat zal ook 

verzettig zijn voor de werkman, als hij met wat gewonnen 

centen k^n naar huis gaan voor het onderhoud der zijnen.

Een gedwongen werkman van 1916.

- SPORT -
W IELR IJD EN

P A R I J S - R O U B A I X

Deze kiassieke baankoers werd op Paschen gereden 
en heeft een kolosalen bijval genoten.

Om 5.30 ure werd het teeken tot vertrek gegeven aan 
84 rijders die zich onder een donder van toejuichingen 
op weg zetten.

Het weder was koud, en een bijtende noorderwind ging 
aan onze renners den koers nog lastiger maken dan ze 
wel dachten.

Men is nog geen honderd meters ver of reeds zijn 
eenige tuimelaars gezet en 't is een geroep en getier.

Gij ziet van hier dat de koprijders dat niet hooren en 
maar haastig doortrappen en Claerhout en Vanhevel die 
wat van achter waren moesten zich verhaasten om bij het 
hoofdpeloton te geraken.

Alles komt toch weder op zijn plooi en wij zien dat 
het al de oude kampioenen zijn die aan den kop rijden 
zooals Thys, Pelisier, Defraye, Scier, Rossius en een 50tal 
anderen die op hunne hielen volgen.

Te Qhatou snellen de renners voorbij met Vanlerberghe 
en Dejonghe aan de leiding, en zij schijnen hun te ver
haasten om de koude niet te gevoelen.

4 In de vliegende kontrool van Pontoise (33 km.) snellen 
.ininsten een hoofdpeloton van 40 rijders voorbij waaronder 

hys, Pelissier, Defraye, Dejonghe, Spiessens, Aerts, Egg,
■ .barthelemy, Michiels, Rossius, Steux, Ganthy, Deruytter, 

Lucien Buysse, Verstraeten, enz.
BEAUVAIS (vaste kontrool). Om 8.15 ure komen in deze 

kontrool minsten 40 baanduivels binnen om de verplichtende 
"stempel te ontvangen; Van Hevel, Mottiat, Pelissier, Thys, 
Defraye, Egg, Rossius, Masselis, enz. Eenige oogenblikken 
later komen Vanlerberghe en Dejonghe die reeds bandbreuk 
geleden hadden.

Pas zijn zij uit deze kontrool vertrokken of een hard- 
nekkigen strijd grijpt plaats. De kop wordt door mannen 
als Thys, Christophe en Pelissier gevoerd en ’t gaat er 
rap, maar Masselis, Michiels en anderen verstaan het zoo 
niet en willen nog rapper gaan.... waardoor de groep in 
tusschen getrokken werd. Maar hoe snel ze rijden, toch 
kunnen Vanlerberghe en Dejonghe bijkomen voorBreteuil 
.waar men gansch de groep korts voor 10 ure ziet voorbij 
stormen. Aerts komt 5 minuten later aan met gebroken 
guidon. Vanhevel heeft nogmaals bandbreuk. Defraye die 
soldaat is en geene oefening had, moest hier opgeven.

AMIFINS. Met 30 rijders komen ze om 10.52 ure naar 
de tafel van verzorging gevloggen, en ’t gaat rapper dan
In ’t komiteit zulle..... Om 10.54 ure is het de beurt van
Christophe, Masselis, Vanhevel enz.
,, Achter Amiens zal den beslissing van den koers zoo 
goed of gekend zijn daar verscheidene groote bergen te 
beklimmen vallen. Filiep Thys weet zulks en de eene 
demarrage volgt op de andere om het hoofdpeloton te 
doen dunnen.

Te DOULENS (174 km.) worden de rijders in de vol
gende orde gekontroleerd : Om 12.34 ure, F. Thys, Pelisier, 
::;uncis en Henri Chasot, Lemée, Qaisne, Juseret, Gauthy 
HureCtSristophe, Masson, Rossius en Jacquinot. Om 12.37 
Vandaele, Barthelemy, Druz. Om 12.43 Leroy, Coomans 
en Masselis. Om 12.45 Van Waesberglie. Om 12.47 Hector 
Heusgheni. Om 12.54 Hanlet en Verdickt. Om 12.55 Nary, 
Om 13.02 Alois Verstraeten, Vanlerberghe en Vanhevel.

ST-POL (Bevoorradingskontrool 200 km.) Voor de tweede 
maal mogen de renners hun aan tafel zetten ointe eten. 
Vanhoiiwaert bevond zich hier als toeschouwer. Om 1.35 
komen Thys, Pelissier, Barthelemy, Michiels, Heusghem, 
Rossius, Steux, Masson, Christophe, Spiessens, Lucien 
Buysse, Egg, Scietir, enz.

Mottiat en Jules Masselis gaven het op rond Dotillens. 
Deruytler rond Breteuil. ,

tiier naar lToubaix is het eene echte mênscffénzèe 
en de aankomst had plaats in de volgende orde :

1. H. PELISSER (Franschman) om 5.45 ure;
2. Thys (Belg) op een lengte;
3. Barthelemy (Franschman) op een lengte;
4. L. Heusghem (Belg) om 5.46 ure;
5. Michiels (Belg) op een lengte;
6. Fr. Pelissier (Franschman) om 5.55 ure;
7. Rossius (Belg) op 6 lengten;
8. Masson (Belg) op een lengte;
9. Christophe (Franschman) om 6.01 ure;

10. Steux (Belg) om 6.09 ure;
11. Gauthy (Belg) om 6.10 ure;
üVTIuret (Franschman) om 6.12 ure;
13. Scieur (Belg) oin 6.15 ure;
14. Egg (Zwitscher) om 6.22 ure;
15. Vandaele (Belg) om 6.22 ure;

Onder de 25 eersten bevinden zich 17 Belgen.

Hulste-Ingeliuunster — Zondag 27 April 1919, om 3 ure 
Groote Velokoersen met 100 fr. prijzen, op den Hoogen Doorn.

1. Koers, 20 kilometers voor alle beginnelingen. Inleg
1 fr. Prijzen : 20, 15, 10, 5, 3 en 2 fr. Twee premies.

2. Koers, 15 kilometers voor beginnelingen van Hulste, 
lngelniunster en aanpalende gemeenten die nog nooit geen 
prijs gewonnen hebben: Prijzen: 12, 8, 6, 4, 3 en 2 fr.

Üygheni (Zwaantjeshoek) — Velokoersen op Zondag
4 Mei 1919, om 3 ure, 40 fr. prijzen.

1. Koers voor alle beginnelingen. Prijzen : 10,7, 5 en 3 fr.
2. Koers, voor al deze die in de eerste koers geen 

prijs hebben. Prijzen : 7, 5 en 3 fr.

— FOOTBALL -
Op Paschen :

F. C. ALBERT KORTRIJK II - 0 F. C. ISEGHEM II - 2.

Veel volk was opgekomen bevoordeeligd door het schoon 
weder. Dien dag was er waarlijk schoon spel te zien: 
van in het begin af was de strijd ongemeen hard en 
Iseghem wist tweemaal te doelpunteu in de eerste helft. 
,'fust 2-0 in ’t voordeel van Iseghem. In de tweede helft 
kwam Kortrijk wat op en ging over tot eenige gevaarlijke 
aanvallen, maar gelukten toch niet te doelen. Einde 2-0.

‘ . C. ALBERT KORTRIJK 1-0 F. C. ISEGHEM I - 1 

öin 4 uur zetten zich beide eerste elftallen In rang. 
Iseghem won den opgooi en verkoos den wind. Beide 
kampen wisten zich te onderscheiden, op faut van Kor- 
trljksch back wierd penalty toegestaan en wierd binnen
gezonden door center-half. De rust wierd gefloten en ’t spel 
was 1-0 in ’t voordeel van Iseghem.

Bij ’t hernemen wilde Kortrijk kost wat kost zijn achter
stel inhalen, maar de Iseghemsche verdediging verstond 
het anders; de goalkeeper wistte verscheidene gevaarlijke 
ballen te redden. Bij Iseghem speelden allen goed.

2 ‘le Paaschdag :
F. C. OOST-ROOSEBEKE II - t F. C. ISEGHEM II - 6 

Op Maandag 21 April wierd deze match -espeeld. Voor 
het Iseghemsche tweede elftal was het eene schoone 
overwinning.

Wat nochtans zeer in ’t oog liep, was de totale onkunde 
van het reglement, vanwege het Oost-Roosebeke’s elftal.

Menige redetwisten van de spelers tegenover den 
Scheidsrechter ontstonden.

Nochtans is zulks den spelers verboden (Art. XII over 
den Scheidsrechter). — Bij het geven van een doelschop 
neemt de doelverdediger den bal op en loopt ermede 
meer dan twee stappen, denzelfde op de hand kaatsende 
Volgens artikel VIII is zulks mis. De vrije schop toegekend 
voor deze inbreuk op het reglement; wierd fel beknibbeld 
daar de spelers beweerden “ immer het tegendeel te zijn 
'aangeleerd. „

Ten teeken van protest wilde een het terrein verlaten 
en miek dusdanig inbreuk op artikel XII welke o. a. luidt: 
“ Een speler welke het terrein verlaat zonder toelating 
begaat eene fout en Is onderhevig aan opschorsing. „

geg

Nochtans gaf de scheidsrechter geen gevolg aan dit 
artikel.

Verder bij een vrije schop wilde een speler den bal 
afnemen vóór de schop gegeven was. Krachtens Art. II 
Art. X en Art. XVI (vrije schoppen) moest de vrije schop 
opnieuw uitgevoerd worden in de vereischte voorwaarden. 
Zulks vond Roosebeke verwonderlijk.

Over het betwiste punt (het tweede) krachtens Art. VI 
welke zegt da t: “ Een uit spel zijnde speler niet meer 
uit spel is wanneer de bal laatst door eenen u-genstrever 
geraakt wordt „ dusdanig was het tweede punt geldig.

F. C. OOST-ROOSEBEKE I - 0. F. C. ISEGHEM I - 5 

Deze wedstrijd liep op wat men in ’t fransch noemt 
“ forfait „.

Na een rap spel van een klein half uurtje gelukte het 
Iseghem den bal in het net van Oost-Roosebeke te brengen. 
Het doel wierd toegekend. Natuurlijk moest zulks wederom 
beknibbeld worden. Ten teeken van protest (inbreuk op 
artikels III en XII) verliet een speler het plein.

De speler wierd teruggehaald en niettegenstaande art. X 1 
liet de scheidsrechter hem terug in ’t spel komen. Doch 
het Roosebeke’s elftal aanveerdde het punt niet.

De speler die het doel teekende stond met drie tegen
strevers tusschen zich en de doellijn op het oogenblik dat 
de bal laatst door zijn medemaat geraakt werd. Hij liep 
op en zond den bal in het net. Dus krachtens artikel VI 
welke zegt: « dat een speler slechts uit spel is wanneer 
hij zich vóór den bal bevind op het oogenblik dat zijn 
medemaat den bal laatst raakt , dus het punt was en 
bleef geldig.

De tegenstrevers ontkenden de aangeduide positie der 
Iseghemsche voorwaartslijn niet doch weigerden het 
artikel VI der U. B. C. S. A. te aanveerden.

Zij weigerden het spel voort te zetten.
Dus werd de wedstrijd opgeschorst.

Uit beide matchen moet nog eens besloten worden dat 
de taak van den scheidsrechter eene zeer ondankbare 
taak is, dat wanneer de scheidsrechter het reglement toe
past, immer tegengesproken wordt door lieden welke 
gebrekkig of zelfs hoegenaamd niet de spelregels verstaan.

Zulks maakt de taak dubbel lastig en op het einde 
zou het aan een liefhebber-scheidsrchter den lust ontbreken 
nog verder een spel te leiden. Zoo zouden de spelers 
zich beroofd zien van alle scheidsrechters en dat nog 
door de schuld hunner eigene onwetendheid.

P enalty.
*

*  *

ZONDAG TOEKOMENDE verplaatst zich de 1' equipe 
van Iseghem naar Wevelghem om er daar de 1« equipe van 
Forwards te ontmoetten. Schoone strijd in 't verschiet 
want Wevelghem bezit volgens het schijnt zeer goede 
elementen.

Zoodus zullen er hier Zondag geen matchen zijn, 
maar daarom niet thuis gebleven. Wevelghem is niet ver 
en met een velo, ’t is een pleziertochtje. Allo ! Iseghemsche 
voetballiefhebbers weest op uwen post en tracht door 
uwe aanwezigheid het Isegheinsch elftal aan te moedigen.

F. C. 1.

Ingezonden :
Oost-Roosebeke, 22-4-19.

Mijnheer,

Hertelijken dank voor het goed (?) onthaal die we 
gisteren bij u genoten hebben. Ge moogt u beroemen 
op het puik publiek. Het zijn in alle geval welopgevoede 
toeschouwers evenals de heeren spelers en andere leden 
der Voetbalclub. We wenschen niets beters dan u allen 
nooit meer te ontmoeten in voetbalmatchen. Onze Innige 
gelukwenschen aan den beroemden offlcleelen en onpar- 
tijdigen scheidsrechter M. Moyaert.

De Voetbalclub 
De Moedige Vlamingen.

(die recht eischen.)

Antwoord :
llewel dat Is een staaltje van kleingeestigheid vanwege 

den Roosebeekschen voetbalclub “ De Moediob Vlamingen „ 
ze hebben het zeker nog niet getoond op de pleine ? En 
a propos van goed onthaal (?) Is het misschien omdat 
de jongens bij hunue aankomst hun aanmoedigend toe
riepen : « Zie Roosebeke komt achter een « BUZE » of 
is het misschien omdat « ONZE » spelers hunne weddingen 
niet aannamen ? Bij ons zoowel als in de andere clubs 
is het streng verboden te wedden ; waarom ? omdat het 
immer aanleiding geeft tot redetwisten en brutaliteit.

Hebben ze achter den onderbroken match uitgelachen 
en uitgeschuifeld geweest, ’t is hun eigen fout, ze hebben 
het gezocht. Weet wel één speler van Roosebeke waarom 
zij uitgescheid zijn ? Is het misschien omdat hun geliefd 
goalkeeperke met het vuur in zijn broek door den Ijzer
draad van den terrein wegliep? Of is het misschien op 
het brullen van hunnen center-half (geloof ik) die zag 
dat hij zijne wedding ging verliezen ? Heeft den kapitein 
der equipe dan geen invloed op zijne mannen? Omdat 
de goalkeeper refuseerde verder te spelen, de kapitein 
moest ook refuseeren of ’t ging kwalijk zijn I hewel 
indien ge waarlijk zulke spelers inziet, ge zult het verre 
brengen met zulke liefhebbers; zulke spelers zijn beter 
verloren dan gevonden.

Het is waarlijk aanmoedigend voor hunne Meulebeeksche 
medespelers; die verstonden redens. En aangaande het 
reglement we waren gansch aan de dispositie van Roose
beke om over ’t een of 't ander punt te redeneeren, maar 
wij hebben niemand gezien. We verwachten ze nog altijd 
en bijzonder onzen beroemden officieelen en onpartijdigen 
scheidsrechter M. Moyaert 1 Die is er over geflatteerd en 
wil daarom GRA‘f‘IS aan ieder Roosebeeksch speler eens 
het reglement uiteen doen, en bijzonder over de punten 
van “ off-si^e „.

Football-Club .

-  DUIVEN -
TERUG TE BEZORGEN tegen goede belooning bij 

Ed. Verhëlle, Hondstraat 5. Eene jonge blauwe dulvin 
sproetenkop, ring A 91303. *

TERUG TE BEZORGEN tegen goede belooning, twee 
duiven, een zwart geschelpten duiver met een Duitsehe 
Derbyring van ’t jaar 1917, en een geschelpte dulvin ook 
met een Derbyring van ’t jaar 1918, aan Mlchel Verbeke, 
Kortrijkstraat, 91, Iseghem.

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

GROOTE

C i n E H Ü ' V E H T f l O H I R E E R
ZONDAG 27 APRIL, om 2 1/2 URE

Bureel om 1 Ure.
Voor Kinderen beneden de 16 jaar.

ZONDAG 27 APRIL, om 6 1/2 Ure.
Bureel om 5 Ure.

MAANDAG 28 APRIL, om 6 1-/2 URE
Bureel om 5 Ure

P ro gra m m a  :
Haar Opoffering, 4 deelen 
Samenzweerders, 2 deelen 
Doode kort, 2 deelen 
De Weeze, 1 deel
Avonturen in den Spoorwegwagen, Komiek 

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

Dagvertooning 0,30, 0,50, 0,75 en 1 fr.
Voor Kinderen beneden de 16 jaar.

Avondvertooning 0,50, 1, 1,50 en 2 fr.



ONS ISEGHEM

D e  N o ta r is  Vande Moortele te Ise- 

g h em  za l ten overstaan  van  den  H eer 

V rede re ch te r  te Ise ghem , u p én b aa r lijk  

te k o o p  a a n b ie d e n : 

S T A D  I S E G H E M ,  Ilo e se la re s traa t.

I. E e n  Handelshuis m et aanhoorig-

heden  en i  a, 66 ca.

II. E e n  Handelshuis met fabriek en

3 a. 3 a. 68 ca. erve .

I I I .  Z e s  w e rk m an sw o n in g e n  m et koe r  

g roo t 4 a . 25 ca.

Z I T D A G E N  : 

T oes lag  : D in sd ag  29 A p r i l  19 19 . 

om  3 u re  ’s n am idd ag s  in  de  zaal van  

't V e rdege rech t te Iseghem . 

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

TWEE

TWEEWOONSTEN
ZAAILAND & HfEERSCH

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  op  de 

h ie rn a  gestelde z itdagen  o p enbaa 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

KOOF EEN.

Een tweewoonst met medegaande zaailand groot 53 a. 
98 ca. gekeild ten kadaster onder u. 201c, 265, 2öld, 
263b en 263c, der Sektie A palende Noord Justin Delan- 
noy en de erfgenamen van den Heer Baron Alberic des 
Cantons de Montblanc, Oost August Deryckere-Messiaen 
en koop drie, Zuid koop twee en West de Doelstraat.

Gebruikt niet een deel van koop zeveii door Emiel L)e- 
boosere en Alfons Glas tot 1 November 1919 mits elk 

140 fr. ’sjaars.

KOOP TWEE-
Een perceel bouwgrond groot 18 a. 30 ca. gekend ten 

kadaster onder ti. 260 der Sektie A, palende Noord koop 
eeu, oost koop drie, Zuid en West de Doelstraat.

KOOF DRIE.

Een party zaailand groot 06 a. 20 ca. gekend ten ka
daster onder n. 259 der Sectie A, palende Noord koop een 
nog Noord en Oost M. August Deryckere-Messiaen, nog 
Oost Depla Cyriel en Depreitere Maria, Zuid Depreitere 
Maria en de Doelstraat en West koopen een en twee.

Koopen 2 en drie zijn gebruiktdoor Fran<;ois Depoorter 
te Emelghem mits 95 ïr. tot 1 Oktoker 1918.

KOOF VIER.

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

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

KOOF VIJF.

Een perceelken meerscb groot 26 a. 30 ca. gekend ten 
kadaster onder n. 453 der Sectie A, palende Noord de 
erfgenamen van den Heer Baron Alberic des Cantons de 
Montbtanc, Oost de Doelstraat. Zuid koop vier en West 
koop zes.

KOOP ZES.

Een partij Zaailand groot 48 a. 10 ca. gekend ten ka
daster onder n. 458 der Sektie A, palende Oost de erfge
namen van den Heer’Barou Alberic des Cantons de Mont
blanc en koopen vier en vijf, Zuid, West en Noord 
Maria Storme.

Koopen 5 en 6 zyn gebruikt door Frangois Depoortere 
te Emelghem mits 77.50 fr. ’s jaars tot 1 Oktober 1919.

KOOF ZEVEN.

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

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

KOOF ACHT.

Een woonhuis met een achterhuis groot onder 
bebouwde erve en hof 4 aren 72 ca. gekend ten kadaster 
Sectie A, n. 177 en 178c, palende Noord Hem i Yanaude- 
naerde-Lansens en Alfons Desmet-lteernaert, Oost Juf. 
Maria Deraedt en Broeder, Zuid M. Eugène Carpentier. 
West de straat.

Gebruikt: Het huis langs de sl raat door Jules Dekeirs- 
schieter mits 12 fr. te maand? en het achterhuis door 
Debaets mits 6 Ir. te maande.

KOOF NEGEN.

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

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

1 /2 %  I N S T E L I  E N N IN 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 e n s  o m  3 u ren  ’s n am iddags  ter 

h e rbe rg  « 1 le t G e m e en teh u is  » tc E m e l

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

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

U IT  T E R  H A N D  T E  K O O P

2 (ioede Woonhuizen
W i j k  P A T E R S K E R K  

In lic h tin g e n  ten B u ree le  van ’t B lad .

S tu d ië n  v an  den N o tar issen  

AMEYE te Rousselare en 
VAN HERREW EGHE te Gent,

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

VAN

Hofstede en Landen
TE ARDOYE

D e  N o tar is  Ameye te R ousse lare  

za l o p enbaa r  v e rko o p e n  de vo lgende  

goederen  :

GEMEENTE ARDOYE.

KOOP EEN. — Eeue hofstede met schuur, stallingen, 
landgebouw en afhankelijkheden, boomgaard, tuin, 
zaailanden en meersclien, te Ardoye, w ijk  « Ondank » 
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 helft van den landweg
u. 776 der Sectie E, groot 12 a. 35 ca.

Maar ingesteld : 5400 fr.

KOOP TWEE. — Zaailand, hooiland en beplanten 
grond te Ardoye, Wittekave, kadaster sectie K, n. 759, 
760, 761, 7S2, 773, 774 en 775, groot 5 H. 63 a. 70 ca. en 
medegaande helft van den landweg 11.776 der-sectie E, 
groot 12 a. 35 ca.

Maar ingesteld : 12000 fr.

KOOP DR1J. — Land en meerschen te Ardoye Roode- 
poorthoek, kadaster sectie E, n. 834 en 834|2, grooi 
75 a. 10 ca. Maar ingesteld : 2800 fr.

KOOP VIER. — Perceel weiland te Ardoye « Heer
lijkheid van Ayshove >», kadaster Sectie, E 11.1467, groot
24 a. 10 ca. Maar ingesteld : 400 fr.

lil pachte bij den lieer Victor Provoost landbouwer 
te Ardoye, mits 3.100 frank ’sjaars tot 1 October 1922.

T oes lag  : D in sd ag  6 M e i, d aa rna , om  

3 ure , in  het G as to f J A V A ,  bij de 

W e d u w e  L o d r io o r- D a m m a n , te R o u s 

selare, O osts traa t, 16 , d ich t de G roo te  

M a rk t.

K a n to o r  van  den  N o ta r is  DUPONT, 
te A R D O Y E .

D O N D E R D A G  24 A P R IL  1919 

om 2 ure nam iddag 

te A R D O Y E - D O R P , In S t  A rn o ld . 

Instel van  : i .  Eene Vijfwoonst m et 

2 i  aren  e rve  en la n d , ve rpach t aan 

554 fr. ’s jaars .

2 . E e n  on langs  n ie u w  gebouw d  

Renteniershuis m et 6 a ren  08 cen tia ren  

e rve  en h o v in g .

3 . 9 aren  13  cen tia ren  Bouwgrond 
aan den  h oek  de r  H em e ls traa t en 

B everen-K als ijde , —  n r . 2 en 3 ve rpach t 

350 fr. ’s jaars tot 1 A p r il 1920.

A lles gelegen te A rdoye-D orp . 

P R .  D EC 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.

VER  F  O ERD IERST .

Dinsdag en Vrijdag op

R o e s e l a r e  
Standplaats, CAFÉ COMMERCE

Donderdag op T h i e l t

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

3IJZ0NDERE KEUS van COLS en PLASTRONS
E L L E G O E D E R E N

R a y m o n d  M A E S - G E L D H O F
MAHKTSTRAAT 44, IS E G H E M .

o o H A N D E L  IN KA NT E N o o

Te bekomen bij

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

A lle  slach van 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

Bureel- en S ch oo lg e r ie f 

Pcrte-fueilles - Z e e p e n  - i ’o rte-m onnaies

T E  B E K O M E N  B IJ

JO S E P H  N O LLET
Kortrijkstraat 179, I S E G H E M

E N

A R T  Ml I R  NOL LET
W ijngae reist raat 16, I S E G H E M

Extra goede Kolen aan zeer 

voordeeliye prijzen.

H U I S

A IM É DEBEYNE
Rousselarestraat 2 2 2 ,  ISKGHEM.

HUIS GESTICHT IN 1906.

F A B R I E K  U N  C I G A R E T T E N
in ’ (wont  e»» t

R e c lam e  M e rk  : « L E  J O C K E Y  

A lt ijd  g r .jo te  S to cks  In M agaz ijn

HANDEL IN TABAK EN CIGAREN
A lle rh a n d e  C ig a re tten  - benood ighedeu  

M ach ie n  T u b e n  aan 3,50 he t t .ooo 

Bijzondere Prijzen aan Voortverkooperj.

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

TABAK CIGAREN en CIGARETTEN
Toebehoort'n voor CIGARETTENMAKERS

A. M A ES-BOL R G EOIS
Plaats 186, EMELGHEM.

B ij-H u is  van A im é  D e b e y n e , Is e g h e m .

HAARKAPPER -  HAARBEWERKER

H u is  G u s t a a  I
Statieplaats 7, ISEGHEM

Reukartikels - Haarborstels ■ Kammen Stressen enz 

Herstelling en vernieuwing met uitgekamd Haar. 

Verhuring van Pruiken voor Concerten en Feeste.i. 

Aankoop van allerhande Haar.

VEKSCIIE GIST
is er e iken d a g  te bekom en b i j : 

C y r .M E E R S C H A E R T - V A N D O M M E L E  

W ijk  Kastee lken , Iseghem

-  A L L E  S L A C H  VAN B O R S T E L S  

in ’t groot en 't klein

II. SEYNAEVE - HEKMAN
Meenenstraat, ISEGHEM.

Vermindering aan Voortverkoopers 
Genadige Prijzen -  Ónmogelijke Concurrentie.

K A N T O O R  

van den N o tar is  LE CORBESIER, 
te IS E G H E M .

I

OPENBARE YERKOOPING
van

EEN HOVEKE, WOONHUIZEN, BOUWGRONDEN 
en LAND te ARDOYE (WitteKave) langs den StettW**-, 
weg van Rousselare naar Ardoye. -—

INSTEL op DONDERDAG 15 MEI 1919.
OVERSLAG op DONDERDAG 22 MEI 1919.

Telkens om 2 ure namiddag te Iseghem ter herlierg 
« Hèt Pa r a d ij s » bewoond door de W w e van Paul 
Dumoulin.

Met tussehenkomst, van den Notaris Dnpont te 
A r d o y e .

II

Openbare Verkooping van

TWEE schoone WOONHUIZEN, waarvan 't een 
nu dienende voor ,\potlitkerü en het ander voor 
winkel, beide Ie Iseghem, hoek vak de Groote i
en Marktstraat.

Instel op DINSDAG 29 APP1L, ili 't Hotel de la 

Station .

Toeslag op DINSDAG 12 MEI, in ’t K oningshof , 

Nieuw straat.

Te Iseghem, telkens om 3 ure namiddag.

III
Openbare Verkooping van

EENE PARTl.l ZAAILAND te Iseghem (Mentenhoek)
Instel op WOENSDAG 14 MEI 1919.
Toeslag oq WOENSDAG 28 MEI 1919.

'Mkens om 3 ure namiddag te Iseghem tetUierherg 
« De H ert  » Gentstraat, bewoond door de Wedu^ï'tfa 
van August Verstraete.

IV.

Openbare Verkooping van

D R IE  W O O N H U IZ E N  met H O F

te ISEGHEM, Kortrijkstraat 

Samen groot 8 aren 11 centiaren.

Maandelijks gebruik.
Instel op VRIJDAG 1(» MEI 1919.
Toeslag op VRIJDAG 30 MEI 1919.

Telkens om  3 ure namiddag ter herberg « H et 

Koningshof» Nieuwstraat.

V

Openbare Verkooping van

1) te MEULEBEKE.

EEN HOVEKE, medegaande HUIS en LAND.

Samen groot 2 h. 93 a. 40 cent. Verdeeld in 5 koopen.

Verpacht' tot 26 December 1921 mits 625 frank ’s jaars 
boven de lasten.

2) te INGELMUNSTER.

EENE TWEEWOONST met LAND, groot 9 a. 20 ca. 
verpacht aan 12.50 fr. te maande.

Verdeeld in 2 Koopen.

Samenvoegingen zullen toegestaan worden. ,

Instel op WOENSDAG 21 MEI 1919.
Toeslag op WOESDAG 4 JUNI 1919.

Telkens om 2 ure namiddag t.e lngelmunster, ter 
herberg « ’T P a r a d ijs  » bewoond door Constant Lezy.'"

VI.

Openbare Verkooping

te Rumbeke (Vossemolen)

Van TWEE HOVEKES en LAND. Samen groot 
5 h. 30 a, 10 ca. Verdeeld in 10 koopen.

Koopen 1 tot en met 3, groot 2 h. 52 a. verpacht 
aan Ch. L. Beeuwsaert tot 1 Okt. 1920 mits 580 fr.
’s jaars boven de lasten.

Koopen 4 tot en met 8, groot 2 h. 24 a. 20 cent. 
Verpacht aan Louise Bocksoen tot 1 oktober 1919, 
mits 460 fr. ’s jaars boven de lasten.

Koopen 9 en 10, groot 53 a. 90 cent. verpacht aan 
Alfons Geldhof tot 1 oktober 1919, mits 12o f r . ’s jaars 
boven de lasten.

Samen voegingen zullen toegestaan worden.

Instel op VRIJDAG 23 MEI 1919.
Toeslag op VRIJDAG 6 JUNI 1919.

Telkens om 2 ure namiddag ter herberg « ’t Pa r a d ijs » 

te Iseghem, bewoond door de W w e van P. Dumoulin,

VII
Verschillige Huizen te koop uit ter hand..

— Schoenfabrikanten —
Reiziger, 15 ja a r  p ra k t ijk  ve r lang t 

e rnstig  hu is te ve rte genw o o rd ig en . 

S c h r ijv e n , B u ree l van ’t B lad . B . Z

Standplaats, IN DE WILDE MAN.

.1. VANDEWALLE
de Pélichystr. IS E G H E M .

V O O R  U W E  B O R S T E L ! 1 0 U T E N  

w end t u tot

-  J U L E S  G A L L E N S

Slabbaerdstraat 35 , I S E G H E M .

REG ELM AT 1 0 E V E R  VOER DI ENST

Op H O R T  R I J K
3 m aa l per w eek  

M A A N D A G , W O E N S D A G  en V R IJD A G  

S tandp laa ts  

In de  G o u den  K o p ,hoek d e rg ro o te  M ark t 

beste ld  ook  

IN G E LM U N STE R  en R O E S E L A R E
Op GENT

T m aal pe r w eek , ve rtrek  u it Iseghem  

den D O N D E R D A G  om  6 ure ’s m orgens. 

S tandp la a ts  

In de  P e e r d e k o p , K o rtr ijk sch e  S te enw . 

Alle Vrachten worilen aanveerd. 
Matige prijzen Spoedige bediening.

K M .  E E C K I I O I T - N O N K E L

V O E R M A N

Wijngaardstraat N 5, ISEGHEM.

A a n s to n d s  gevraagd

E E N  G O E D E  

S C H O E N S N I J D E R

In lic h tin g e n  te b e k o m e n  ten B u ree le  

van  d it B lad .

/ i

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

D E K E IR S C H IE T E R
E M E L G H E M ,  (Plaats)

EXTRA > ÜEDE 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.

Aan de Se hoenmahersba zen !
T E  K O O P  

Een Kapmachiei met Emporte-Pièce 
een Groef- en Scholmmachien 

z ich  w enden  

Yzerweglaan 2, KORTRIJK

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 2 7 ,  ISEGHEM.


