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en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

KUJKK PUGITE-N ! (ÏELIJK.E RECHTEN !!

Aankondigingen 0.16 Ir. den regel

Hechterlijke aankondig, o.60 ir. » » 

Aanbevelingen 0.25 ir. » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmas bij 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

VLAAMSCH.
. -----

Wanneer wij- in ons laatste nummer het ver

slag mededeelden' ’der Kiesyergadering y f  

Zondag * 4

i tamsdi onderwijs, Vlaanische Hoógeschool » 

luidruchtig en langdurig werden toegejüicht.

Inderdaad, voor iemand die reeds lange jaren 

in Iseghem verblijft en die steeds alles wat 

Vlaamsch is bemint en genegen is, was die 

handeling van ons publiek eene onverwachte 
en ongelooflijke verrassing.

Ik denk niet dat er eene stad is in geheel 

Belgie waar de vlaamsche zaak zoo weinig 

steun vond als in Iseghem. Men had waarachtig 

gezeid dat ons volk daar niet het minste van 

verstond, er niet het minste begrijp van had. 

Eenieder bleef daar onverschillig aan. Veel 

familien zelf peisden dat hunne kinderen geen 

vlaamsch mochten kennen, en de eenige taal 

die hun werd aangeleerd was het fransch. 

Langs de straat hoorde men onze begoede 

Jufvrouwen fransch spreken, het vlaamsch was 

voor hun te gemeen en te laag.

Aan niemand hadt gij moeten spreken over 

vlaamsch in het onderwijs, Fransch! Fransch! 

dat moeten onze kinders kennen, anders niet.

Nooit had er iemand gedacht opspraak te 

doen tegen Waalsche bedienden en beambten 

die alhier in ons midden geplaatst geen woord 

vlaamsch verstonden, zij vonden daar niets 

tegen te zeggen : de bedienden moesten geen 

vlaamsch kennen, maar wij moesten fransch 
aanleeren

Geen mensch kwam het alhier in het gedacht 

dat voor het gerecht alles in het fransch ge

schiedde, dat de beschuldiging in ’t fransch 

werd gehouden, dat de advokaat zijne ver

dediging nam in ’t fransch, dat het vonnis in 

’t franseh werd nitgesproken en menige duts 

mocht heengaan zonder ooit te weten of hij 

veroordeeld of vrijgesproken was.

Heeft hier ooit iemand verzet aangeteekend 

wanneer alle bevelen, berichten, bekendmakingen 

in ’t fransch, en in ’t fransch alleen werden 

aangeplakt ?

In Iseghem telde onze vlaamsche taal omtrent 

geen partijgangers, omtrent geen strevers voor 

het verdedigen van hare rechten. De weinige 

die nog hunne vlaamsche taal eerbiedigden 

en beminden, konden niets bekomen met aan 

hunne medeburgers daarover te spreken, zij 

werden niet verstaan, niet begrepen, zij werden 

zelf onverschillig aan de zaak en lieten alles 

rusten.

En van waar komt nu die plotselijke veran

dering ?

Wat is er voorgevallen dat men er in gelukt 

is de houding van ons volk in zake vlaamsch 

onder te boven te keeren ?

Niet anders dan hetgeen onze soldaten ge

durende den oorlog in het leger hebben onder

vonden.

Daar hebben onze jongens gezien hoe het 

vlaamsch er werd veracht en miskend. Alle 

bevelen werden aan ’t front in ’t fransch 

gegeven, alle plaatsen van kaporaal, sergeant, 

onderofficier werden aan walen toevertrouwd, 

en onze vlaamsche soldaten alhoewel in groote 

meerderheid, werden als vreemdelingen in hun 

land behandeld.

Zij moesten steeds aan bevelen gehoorzamen 

die zij niet verstonden, en werden deze fransche 

beien niet stipt uitgevoerd onze jongens werden 

onmededoogend gestraft. Deze handelwijze ver

oorzaakte misnoegen, eene algemeene gisting 

rees op onder onze vlaamsche jongens, zij 

eischteii rechten voor hunne moedertaal : de 

frontpartij v'as geboren.

Maar die partij, nauwelijks ontstaan, had hare 

slachtoffers, hare martelaars, en de lijst op

sommen der soldaten die hunne rechten deden 

gelden en vlaamsch eischten en daarom gestraft 

werden, is niet mogelijk.

Aan den oorlog is een einde gekomen. Die 

jongens hebben bezoek gebracht aan vader en 

inoeder, aan broeders en zusters, aan vrienden 

en kennissen. Zij hebben verteld wat zij al 

afgezien en geleden hebben, omdat zij geen 

fransch verstonden en zij hebben geene moeite 

gehad om eenieder te overtuigen hoe billijk

en rechtveerdig het is dat vlaamsche soldaten 

in liunne-taal ijoeten bevolen en gökómmun- 
deerd worderft * < .

En 'i volk heeft 'verslaaf^ heeft bi 

lat .zulks niet meer dmt iu«Ék'WWWW, • en on 

"vfeamschê »aak heeft duizenden, ja honderd 

. duizenden nieuwe aanhangers gevonden.

En nu verstaat ons vlaamsche land, ons 

vlaamsche volk, wat de vlaamsche zaak beteekent 

en ’t volk is nu door den oorlog voor zijne 

moedertaal gewonnen.

In korten tijd heeft Vlaanderen meer vooruit

gang, dan gedurende den ganschen loop van 

Belgie’s onafhankelijkheid.

De stroom is nu voor ’t vlaamsch, en die. 

stroom is nu zoo sterk, zoo machtig dat er 

niets meer in staat is hem tegen te houden 
noch te breken.

Het vlaamsch gaat eindelijk de zege behalen 

en gaat de plaats bekomen waaraan het ten 

volle recht heeft!

Dit jaar nog zullen de verkiezingen voor de 

wetgevende Kamers plaats grijpen. Onze kan

didaten zullen opentlijk beloven moeten dat zij 

de rechten onzer moedertaal zullen ter herte 

nemen. Doen zij het niet, wij stellen andere 

kandidaten voor, die katholiek zijn, en terzel- 

ver tijde onze vlaamsche rechten genegen.

De Vrucht van het Lijden !

We leven in een tijd van angst volle ver

wachting, van koortsig beraadslagen en haastige

gevolgtrekkingen. De wereld, die nog de versche 
wonden draagt van nci woeaenu orkaan, aai

alles uit zijn gewonen gang wierp, wacht steeds

nog op verzorging en genezing. Het is noodig

dat de geest van den werelddokter helder is

en zijn handen niet weifelen.

Zoo zaten vroeger enkele mannen samen in 

het cenakel, den tijd doorbrengende in gebed 

en overweging, afwachtende dat de beloofde

H. Geest licht zou brengen in hunne arme 

menschengeesten, en hun kracht zou verleenen 

het groote zuiverings- en verlossingswerk aan 

te vatten het aanschijn der wereld te vernieuwen 

en het ware geloof te verkondigen.

Ze wisten dat ze onmachtig waren uit eigen 

krachten het groote werk aan te vatten : ze 

smeekten om raad en bijstand, en uit den 

den Hemel daalde de Goddelijke Duif en leerde 

hun de taal kennen, die sprak tot de ziel 

der volkeren.

Nu vieren we de herdenking dezer plech

tigheid.

En onwillekeurig denken we op dat ander 

cenakel, waar nu de machthebbers aller landen 

zetelen, en waar de grondvesten geleid moeten 

worden van een rechtvaardigen duurzamen vrede.

Een reuzengroote verantwoordelijkheid weegt 

op die mannen.

Men vergete niet wat deze oorlog voor ieder 

land was, voor iederen enkeling, een rij van 

ontberingen, een tijdperk van lijden .en ellende 

niet alleen voor hen die stonden in het slijk 

der loopgrachten, maar ook voor hen die leden 

onder den onmeedoogenden vuist van den be

zetter. Iedereen ten andere, heeft op een of 

andere wijze, geleden ; we bedoelen natuurlijk 

iedereen, die met rein geweten dezen oorlog 

doorleefd heeft, en het recht heeft zijn hoofd 

fier opgehouden te verheffen in de lucht die 

nu eindelijk van oorloogswolken werd rein- 

gevaagd.

Moesten we nu verplicht zijn de pijnlijke 

werkelijkheid vast te stellen, dat al dat lijden 

slechts gediend heeft tot voortzetting en ver

dieping van wraaklust en vernielingszucht; 

moesten we tot het besluit komen dat om 

langs om meer broederlijkheid en rechtsbegrip 

vergeten raken in de harten der menschen, 

diep geknakt zouden we dan het hoofd buigen 

en nauwelijks den kreet kunnen onderdrukken :

“ Waartoe diende al dat bloed, al die op

offeringen ? Is dat vrucht van al dat lijden ? „ 

’t Ware een harde ontgoocheling voor ons 

allen : tevens ook zou over het aardrijk een 

vloek rollen als een schrikbarend orkaan, een 

vloek naar het hoofd geslingerd van hen, die 

in hun dwaze heerschzucht de stormen ont

ketenden over onze rustige en vredelievende 

velden en w eiden.

jp  Heere! Schenkt de menschen dien geest 

eendracht en broederlijkheid, die zoo noodig 

*tot het heropbeuren onzer neergestorte maat- 

fjiappij, dien geest van rechtvaardigheid, dien 
est van verzoening, die het kenmerk is van 

üte menschelijke grootheid. „
*S-'\ h
S üLoo bidden we op dezen Pinksterfeestdag.

y’En dan voegen wij, Vlamingen, er nog bij.... 

stil lispelend.... met al den hartstocht van onze 

gékrenkte zielen.

“ Heere ! Geef Vlnanderen de vrucht van 

zijn bloed 1 „

Dat gebed klinkt wel heel stil.... doch het

komt uit het warmste, uit het diepste van ons 

‘lijdend hart. D irk .

Huizen!
‘Huizen zijn ruizen 1 Dat heb ik geheel mijn 

ieten hooren zeggen. En hoeveel ruizen er 
thans door de huizen zullen ontstaan, zal 
niemand kunnen voorzeggen.

Er zijn huizen te kort. De menschen weten 
niet waarin. Vielen er morgen 500 huizen in 
Iseghem, uit de lucht, morgen avond reeds 
zouden ze allen bewoond zijn.

* t Is niet dat er zooveel schade aan onze 
huizen werd aangedaan; ook niet dat er vele 
werden omvergeschoten of afgebrand. Maar 
’t zijn de inwoners van de westerstreken van 
Rousselare en verder op, die hunne huizen 
missen die alhier alles betrokken hebben en niet 
een enkel huis hebben onbewoond gelaten.

En zoo komt het dat de inwoners die hun 
huis zouden willen verlaten niet weten waarin. 
En zoo zal het komen dat de inwoners die
. i ..«••*«» 'Milieu wuiuCTi,
niet gaan weten onder welk dak vernachten.

En ’t gaat mij welhaast iets zijn!

Betaalt gij uwen pacht niet, gij moet buiten 1 

Wilt gij niet ve-ihoogen, wij zetten u voor de 
deure.

Uw huis is verkocht en de nieuwe eigenaar 
wil er zelf ingaan, en ’t huis dat hij verlaat 
is reeds aan eenen anderen toegezeid.

Alle zulke dingen gaat men heele dagen 
zien en hooren, en moeilijkheden, twisten, 
vechtpartijen gaan er veelmalen de gevolgen 
van zijn.

Huizen zijn ruizen!......

Onze eerste Kermis.

’t Was verleden Zondag Kermis op de 
Parochie van het H. Hert.

Vóór den oorlog was deze Kermis wijd en 
breed gekend, en op Sinxen-Zondag kwam het 
volk alhier toegestroomd en wemelde in de 
straten van de lieve Parochie.

Doch dezen keer was er den Zondag niets 
te doen. Geen barakken, geen molens, geen 
cinema te zien om het volk te vergeestigen en 

te verzetten.

Niets!
Er mocht niets zijn I De stad was in rouwe!

Den Maandag nogthans was er velokoers. 
Was dat nu eene nieuwigheid ? Iets dat men 
op Iseghem nooit gezien had ?

Men zoude zulks willen gelooven, wanneer 
men zag dat er duizenden en duizenden men
schen op de beide gaanpaden der Rousselare- 
straat, van aan de kerk tot aan Boers Linde, 
tegen malkander stonden gepersd.

De verschillige koersen bekwamen uitnemende 
veel bijval, en de inrichters van het feest 
mogen fier zijn over den gelukkigen uitslag.

Een ongeluk nogthans, die gelukkiglijk geene 
erge gevolgen zal hebben, viel bij den laatsten 
koers voor. Een wielrijder' van Rumbeke, viel 
niet ver van Boers Linde, door het afspringen 
van zijnen band. De andere rijders, die hem 
volgden, konden niet stoppen, en reden hem 
over het lichaam. Eene groote wonde die 
Verduyn aan ’t hoofd bekomen had, werd door 
een geneesheer van stad toegenaaid.

IN G E Z O N D E N  s t u k k e n .

Heer Opsteller,

Ik maak deel van den Katholieken Burgers- 
bond. Ik mag mij zelf eenen zijner oudste 
leden noemen, daar ik alle de zittingen, van 
de eerste te beginnen, trouw heb bijgewoond.

’t Is dus met volle ke'nnis dat ik spreken 
mag over hetgeen de Katholieke Burgersbond 
voor ’t welzijn zijner leden gedaan heeft. En 
zulks kan in zeer korte woorden samengevat 
worden, men kan zulks doen in één woord : 

Niets 1

Het stoffelijk welzijn der burgery van Iseghem 
betrachten, was het eigentlijke doel van onzen 
Katholfeken Burgersbond. Hij werd opgencht 
enkelijk met een kiesdoel. Al het andere waar
mede hij bewimpeld werd was maar oog 
verblinding.

Zoo dat iemand durft tegenspreken, zal ik 
hem aanstonds vragen wat de Katnolieketfurgers- 
bona, binst den oorlog voor zijne leden neeft 
gedaan. De rijke menschen, gedurende den 
oorlog, hebben zeer weinig afgezien : zij bleven 
rijke gelijk vroeger.

De arme menschen, bleven arm zooals zij 

voor den ooriog waren.
De lancioouwers neuoen nooit voorspoediger 

jaren gekend.
De burgerij heeft veel, schrikkelijk veel ge

leden. De burgers, die zich wilden gedragen 
naar de voorschriften der vaderlandslietde, die 
luisterden naar de stem van hun geweten, 

moesten ten onder gaan.
Zij waren om zoo te zeggen gedwongen tot 

oneerlijke middels over te gaan, wilden zij van 

honge. en gebrek niet sterven.
’i Was dan een tijd waarop de Burgersbond 

moesten toonen dat hij bestond. Dan moest 
hij eene milde hand reiken om de drenkelingen 

uit hunnen nood te redden.
Maar hij gaf geen teeken van leven, er waren 

trouwens geene kiezingen op handen.
Nu heeft hij wederom teeken van leven ge

geven, maar het was niets anders dan van 

politiek leven.
De burger staat alleen, er komt hem niemand 

ter hulp. Zijn bestaan, het bestaan van vrouw 
en kinderen is bedreigd, wat geeft dat? Wij

. M i  m  aA ^ r  T  ue
voldoen der grenzelooze hooveerdij van 
Mijnheer N .......

Al het overige gaat ons niet aan.

Zeker, Mijnheer de Opsteller, kan een on
politieke Burgersbond ons helpen, en zulk een 
bond hebben wij niet alleen noodig maar 
kunnen hem niet missen.

Schrijf voort over het inrichten van zulk 
eenen bond, gelukt gij na de eerste maal niet, 
gij zult gelukken na de vijfde maal of na de 
tiende maal.

Weg met Burgerspolitiek 1 Weg met die kwaal 
die de oorzaak is van onzen ondergang.

Wij vragen bestaan, wij vragen brood, wij 
vragen te mogen leven.

STADSNIEUWS

Zaterdag nacht rond 11 1/2 ure werden de 
bewoners der Koornmarkt en omliggende straten 
uit hun slaap gewekt door zes brieschende 
nachtschuimers die in De Roode Poort de 
vensterruiten insloegen omdat de bewoners niet 
wilden opendoen. De nachtpolicie met behulp 
van eene militaire patrouile hebben er naar ge
schoten en deze kunnen bij de kraag vatten. 
Het zijn allen • inwoners van Rousselare en 
werden in ’t gevang opgesloten.

*
¥ *

Zondag namiddag, werd alhier zekere M. V. 
uit de Rousselarestraat, door de policie aan
gehouden en ter beschikking gesteld van het 

gerecht te Kortrijk.

Deze persoon zou niet vreemd zijn, met nog 
eenige makkers, aan den diefstal van twee koeien 
ten nadeele van zekere Vandenberghe, koopman 
te Ingelmunster, Zondag morgend rond 2 ure 
gestolen uit de weide gelegen langs de vaart. 
Het spoor werd gevolgd tot Rousselare door de 
gendarmen, en de policie ontdekte daar de dieren.

Angstige oogenblikken....

In het bezette Duitschland. — Sedert de 

duitsehe kopstukken zoo stout zijn gedurig uit 
te stellen, de vredesvoorwaarden te onderteekenen 
heeft Maarschalk Foch bevolen het bezettings
leger op oorlogsvoet weder in te richten en zoo 
komt het, dat er daar in de laatste dagen 
zeer vele koloniale troepen toekwamen.

De bevolking die zulks gedurig gade slaat, 
en die gele, bruine en zwarte soldaten waaronder 
de langharige Chineezen met verwondering 
aanstaart, leven in volle vrees, denkende dat 
de tiH gekomen is dat zij gaan gemeten zijn 
met utzelfde maat waarmede hunne soldaten 
de belgische bevolking gemeten hebben.

Nog enkele dagen en ’t zal klop zijn als 
die hoogmoedige heethoofden de hun opgelegde 

voorwaarden niet onderteekenen.



ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
(verboden rMdruk) — 12e vervolg

Vervolg van Woensdag 13 Jan u a r i 1915.

’t En duurde geene twee minuten of ’k was 

bij Gusten. «Ik, zei Gusten, ’k weet persoonlijk 

van niets. Maar Wieten, die nog wat geleerd 

is, verklaarde mij dat hij in het Engelsch 

tegen de Amerikaansche gendarmen had 

gesproken! »

Maar toen ik Wieten daarover onderhield 

viel deze uit de lucht. « Hoe zoude ik, riep 

Wieten, tegen de Amerikaansche gendarmen 

gesproken hebben ? Van hetgeen de Engelsche 

taal aangaat ken ik geene letter zoo groot 

of onze kerke! »

Verdere inlichtingen heb ik niet meer 

genomen, ’k was voldaan !

Donderdag 14 Januar i 1915.

P. Vuylsteke was maar juist uit zijn bed 

gesprongen en hij stond hem nog te wasschen 

en te frotten aan zijn pompe, wanneer men 

hem zeggen kwam dat de Duitschers, met 
ecnen grooten wagen, aan zijne voordeur 

stonden, en hem begeerden te spreken.

— « Potverdikke I zei P. Vuylsteke, wat 

gaan ze nu moeten hebben ?»

En ze deden aan den braven man uiteen 

dat ze kwamen om de machien op te eischen 

die daar zoo schoon in zijnen ‘winkel st nd 
te prijken.

En binst dat Pé in zijn haar stond te 

scharten waren ze reeds bezig den prachtigen 

motor op te laden, die in den winkel gedu

rende verschillige maanden, als puik model, 

stond ten toon gesteld.
*

# *

Een schip met kolen voor de Duitschers 

is hier aangekomen. De lazaretten, de hospi

talen, de huizen waar de bijzonderste officieren 

liggen, gaan nu goed van brandstof voorzien 
worden.

Vrijdag 15 Januar i 1915.

’t Is heden voor onze Iseghemnaren een 

algemeene optocht naar den Boulevard. Dicht 

dè hofsteden van Jean Coucke en Pieter 

Dejonckheere, rechts van den Boulevard, 

worden loopgrachten gegraven.

Drie dagen reeds is men aan dat werk bezig. 

Doch men kan zich nu een gedacht geven 

dat zulk werk nog zoo gemakkelijk niet is
Om U it ie

Zoodra men twoi' sjtaifPn mepr- um i. Tsnnn 

het water uit den grond opgeborreld en daar 

is geen tegenhouden aan. De kwelm is geweldig 

en de grachten worden eenvoudig weggespoeld 

of storten in. Om zulks te beletten slaat 

men zware staken in den grond, en de 

nederschokkende aarde wordt door stevige 

planken tegengehouden
Wanneer men ziet wat hier gebeurd kunnen 

wij ons een gedacht maken hoe lief het er 

moet uitzien in de omstreken van den Yzer.
*

* *

Het verbetert! Nog kolen zijn toegekomen. 

Op de losplaats van de statie staan 20 wagons, 

waarvan elve ten dienste der duitschers, de 

andere voor de burgery.

zaterdag 16 Januar i 1915.

Die.lang verwachtte dag is eindelyk aan

gebroken winkeliers, handelaars, neering- 

doeners, maar bovenal nog de landbouwers, 

hebben sedert weken schrikkelijk veel tegen

slag ontmoet. Alle hunne waren werden door 

de duitschers afgehaald en met« bons » betaald.

Nu, zegt men, komt er verandering, en 

met heden te beginnen, moet de helft der 

weerde van de « bons » met kjinkende munte 

uitbetaald worden.

Hoe die bevestiging in alle herten zulk 

eenen diepen wortel geschoten heeft en alge

meen wordt geloofd kunnen wij niet begrijpen.

In geene enkele gazet heblien wij dat gelezen, 

geen enkel bericht of bekendmaking werd 

daarover uitgeplakt.

En hoeveel menschen -tuch zullen er heden 

ontgoocheld worden! De duitschers zetten 

hunne opeischtngen voort, eri betalen, zooals 
vroeger met “ bons „.

De boerinnen van Emelghem, Cachtem, 

Ardoye, Pitthem en andere gemeenten noor- 

derwaarts onzer stad gelegen, kunnen met 

hunne boter- en eiermanden in onze stad niet 

geraken. De vaart en mandei bruggen mogen ze 

niet overgaan, en verder op. aan de « vijfwege » 

worden allen tegen gehouden.

En aan de o vijfwege » houdt men boter

markt. Gemiddeld wordt daar de boter aan

3 fr. 60 de kilo verkocht.
*

* *

Sedert jaren en jaren, vinden de trouwe 

bezoekers van onzen Markt, telken zaterdag 

het welbekend kraam staan van « Vyverke ». 

Sedert drie weken komt geen ander meer. 

Vijverke staat alleen. « ’k Zal ’t nooit laten, 

zegt het manneke, en al vlogen de kogels, 

de obussen, de granaten, de bommen, de 

sc 1-a.pnels en alle de duivels uit de helle 

buven myn hoofd, ’k zal hier standvastig, den

zaterdag, inynen plaatselijken handel wort 

zetten.

’k Geef Vijverke gelijk.
** *

Op den hoek der Gent en Papestraten, werd 

gisteren avond eene herberg, op bevel van 

de stadsoverheid gesloten.

W ie had zich daar aan ooit verwacht?

Die herberg immers naamt “ Het Ivruiske» 

en bezijds de ingangdeur hangt eene groote 

gekruiste Ons Heer.
* ♦

Zoude er in ganscrh de stad eenen persoon 

te vinden zijn die Edward Verhelle niet kent? 

Ik zoude het moeilijk gelooven.

Hebt gij het geluk hem in de eene of de 

andere herberg aan te treffen, hij zal u doen 

lachen om te bersten. En door zijne rare 

spreuken, zijne geestige bemerkingen, zijne 
ongezochte en gansch natuur) yke manier van 

spreken, weet hij een gansch gezelschap uren 

op uren te vermaken.
En peist dat nu! Edward werd dezen 

morgen naar de kommandantur geroepen en 

verwezen tot zeven dagen “ bak ».

W at zal men nog al vernemen!
zondag 17 Jan u a r i 1915.

In alle de kerken van stad. en onder al de 

missen, loopen de sermoenen over hetzelfde 

ondei werp. Er werd van niets anders gesproken 

dan van de plichten der ouders ten opzichte 

hunner kinders.

l)e ouders worden dringend verzacht heter 

op hunne kinders te letten. De jongens mogen 

langs de straten niet meer tjolen om de 

peerden der duitschers vast te houden om 

eenige centen drinkgeld te winnen en dan 

om geld te spelen. De jonge meisjes moeten 

t’ huis blijven en niet meer staan drentelen 

aan de deur der herbergen waar zij niets zien 

dat deugt.

Maar hevig wordt er uitgevallen tegën 

getrouwde vrouwen, tegen jonge dochters .en 

hun schandalig gedrag.

— Uw echtgenoot is naar ’t leger, en gij 

leidt een losbandig leven! Uwe broeders zijn 

gaan strijden en lijden voor het vaderland 

en gij vindt uw vermaak in de walgelijkste 

zedeloosheid. Onweerdig van den naam van 

Belg, van christen, zal men u later mét den

Zulke woorden wederklinken op den pre dïk-

stoel, en spijtig genoeg wij moeten bekennen 

dat ze verdiend zijn.
*

* *
De duitschers ontleenen voor eenen on be

paalden tijd alle de instrumenten van ons 

stadsmuziek.

Dagelijks gaan zij repetitie houden in liet. 

Gildenhuis
Maandag 18 Januari 1915.

Wanneer onze kinders misdoen, is het onze 

plicht ze te berispen : en gaat het niet met 

berispingen, wij gaan over tot straffen. W ij 

doen ze in het hoekske staan, en gaat de 

kwaadwilligheid of ongehoorzaamheid wat ver, 

wij zouden ze voor een uur of nog langer 

in liet koolkot opsluiten.

’k Heb heden ooggetuige geweest van eene 

manier waarop de duitschers hunne soldaten 

straffen.

Te Cachtem heb ik eenen soldaat gezien 

die aan eenen boom was vastgebonden. Wat 

hij uitgesteken had, weet ik niet.
# *

Op den Boulevard is er wederom iets nieuws 

te zien.

Aan den zuidergevel der fabriek Clement- 

Tanghe heeft men groote stalen platen gezet, 

die dienen voor doel. En gedurende eenen 

ruimen tyd komen de officieren daar schiet

oefeningen doen
Dinsdag 19 Januar i 1915.

Korts voor 10 ure stappen ongeveer 170 

landstormers door onze Rousselarestraat den 

westen in.

Zij zien er afgemat uit, vermoeid en ver

sleten. Maar menigeen dezer mannen schynen 

mij bekend.

inderdaad ’t zijn de blauwe die hier menige 

week verbleven, die van hier naar Thielt 

zijn gegaan, en die men nu opnieuw doet 
verposten.

Het verblyf in Thielt schijnt huii maar 

weinig deugd gedaan te hebben, want ik 

beinerke dat zij allen schrikkelijk vermagerd 

zyn.
r* ■* *

Men zoude niet kunnen peizen dat wij nog 

in de dichte nabyheid van den veldslag wonen.

Binst de drie laatste dagen hooreri svy niet 

het minste kanongeschut.

Maar ’t regent, ’t regent en ’t. sneeuwt altyd 
voort.

*
* *

Een aandoenlyk tafereel.

Een dertigtal personen waren nieuwsgierig 

blijven staan aan de Paters om de gekwetsten 

te zien lossen door automobielen aangevoerd

Plotseling werd eenen franschen soldaat te

voorschijn gebracht, duidelijk aan zijne klee- 

deren erkenbaar. Onmiddelijk werd door alle 

de mannen en jongens eerbiedig het hoofd 

ontdekt.
De soldaat bemerkte liet bewijs van genegen

heid hem door een bevriend volk gegeven, 

en met de hand gaf hij een teeken van 

innige dankbaarheid.
Woensdag 20  Januar i 191&.

Over eenige maanden heb ik in eene gazette

— ’k weet niet meer in dewelke - eenen 
artikel gelezen waarin de schrijver staande 

hield dat, al wat TE is niet en deugt.

l)at hebben dezen morgen twee vrouwen 

en twee jonge dochters ondervonden Heel 

vroeg reeds werden zij uit hunne huizen 

gehaald, en met den trein gevankelijk naar 

Brugge gevoerd.

Zoo wij aan de menschen vragen wat 

daartoe aanleiding heeft gegeven. « TE veel 

leute, krijgen wy voor antwoord, TE veel 

leute! „
#

20 Oktober 1914 — 20 Januari 1915. Drie 

volle maanden dat de slag' in het Westen 

duurt. En men beweert dat men nu niet 

verder gezet is dan op den eersten dag.
j ** *

In den namiddag werden nog vyf vrouwen 

naar het gesticht geleid der Fransche zusters 

in de Gents tra at. Vóór het avond was werden 

twee jonge dochters wederom in vrijheid 

gesteld, maar drij gehuwde vrouwen bleven 

opgesloten,
Donderdag 21 J anuar i  1915.

«R ijd t rechts! Tenez la droite! ’t Is al 

jaren en jaren dat wij die woorden hier 

aaugeplakt zien, en die zeggen aan alle honden

koeien- ossen- ezels en peerdegeleiders dat zij 

altijd op den rechter kant der baan met hunne 

getuigen moeten ryden

Eenieder die langs de kalsijden verkeerd, 

weet ook dat om af te steken men de helft 

der haan moet vrij maken.
Maar dat men nu, voor de duitschers, gansch 

de kalsijde moet \ rij maken en op den aardeweg 

rijden dat wist nog niemand.

I’oly Casier weet het nu en hij zal het 

nooit meer vergeten Om met genoeg afge- 
steken te hebben met zijn kar en peefd werd 

hij onmiddelyk veroordeeld voor 2 0 _mark
DÓtne u m r ^  Tjagrrr tjuiU.--

’k Verkies het laatste, sprak Poly, want 

20 mark winnen in drie dagen, kan ik niet! »
** *

Daar en is ongetwijfeld in onze stad geen 

enkel gebouw, dat diende en strekte voor zoo 

menigvuldige en verschillige dingen als ons 

Gildenhuis.

’k Was in die zaal tegenwoordig wanneer 

zijne Doorluchtige Hoogweerdigheid Monseig

neur Gustavus Josephus Waffelaert, iiisschop 

van Brugge, tot de wijding overging.

En nog klinken my in de ooren de woorden 

door den wel edelen Heer Baron Jean Gilles 

de Pélichy op dezen stond uitgesproken. — 

“ Men zegt, sprak hy, dat deze zaal veel 

te hoog, veel te lang, veel te breed is. Maar 

zij kan nooit te hoog, nooit te lang, nooit te 

breed zijn, aangezien zij dienen moet om de' 

liefdadige en christelijke inrichtingen van 

Iseghem te beschutten I »

En sedert dien heeft die zaal voor alles 

gediend, en ook voor veel dingen waarvoor 

zy nooit bestemd was.

Daar hadden de vergaderingen plaals van 

het genootschap van den H. Franciscus-Xave- 

rius. Dat genootschap viel. Het werd vervangen 

door alle soorten van inrichtingen der christene 

syndikaten en vakscholen. En zoo stonden 

wij op zekeren dag - verstomd en verbaasd 

dat deze* zaal zelf diende voor meetingen door 

socialistische kopstukken gegeven.

Maar de verontweerdiging in stad was zoo 

groot, en de opspraak zoo geweldig dat zulks 

slechts een enkele keer voorviel.

Dan diende dat gebouw voor Cinema ver- 

tooningen. En op zekeren dag werd in licht

beelden een stuk voorgesteld waarvan men 

geraadzaam achtte zekere tafereelen te ver

duisteren.

Met den oorlog, werd het Gildenhuis eene 

groote verbergzaal van vluchtelingen die uit 

Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen, hier 

toekwajnen, en hulp en Troost van ons af

smeekten.

Dan wierd die zaal gebruikt om Drotes- 

tantsche godsdienstoefeningen uit te voeren.

Nog later, doch altijd voort binst den oorlog, 

werden inwoners van West-Roosebeke, Staden 

en Sleyhaeghe do,.r de duitschers er in opge

sloten, en door gewapende soldaten dag en 

nacht, aan de voorpoort bewaakt.

En heden wordt zij ingericht als soldatenzaal.

Om 5 ure ’s namiddags had de instelling 

plaats en alle de duitsctie soldaten die in 

onze stad verblijvende waren en die geen 

dienst moesten doen, k wamen de opening by- 

wonen,

De officieren hebben in de Kruisdreef eenen 

Casino, en de simpele soldaten eene vergader

zaal.
Wie hadde zulks over korte jaren voorzien !

Vrijdag 22  Januari 1915.

Drie gehuwde vrouwen van den Mentenhoek, 

eergisteren aangehouden, worden dezen mor

gein!, door eenen politieagent, vergezeld per 

trein naar Brugge overgevoerd.

*%

Vijf en twintig bakkers onzer stad hebben 
zich gedwongen gevonden alle werk te staken. 

Hun voorraad tarwe en bloem is volledig 

uitgeput, en kan niet meer vernieuwd worden.
Een bakker, die ons over den toestand 

spreekt, valt in bittere woorden uit tegen 

de genomen schikkingen. Het verbod dat geene 

levensmiddelen meer van de eene. naar de 

andere gemeente mogen overgaan, is een 

dwaze noodlottige en zeer schadelijke maat

regel voor onze bevolking. Iseghem zegt hij, 

telt eene bevolking van 15000 zielen. Het 
grondgebied onzer stad is te klein om te kunnen 

voorzien in de levens noodwendigheden onzer 

inwoners. Rogge, tarwe, zyn hier nooit op 
eene hoeveelheid opgedaan, voldoende genoeg 

om brood te kunnen bakken voor de 15000 

Iseghemnaren.
Bezie nu Rumbeke. Daar is de lievolking 

niet hooger dan 7000 zielen. Het grondgebied 

dezer gemeente is meer dan nog eens zoo 

groot als het onze. Daar kan tarwe en rogge 

in overvloed groeien, daar heeft men dé 

tusschenkomst van andere gemeenten niet 

noodig. Men heeft daar te veel. en men mag 

niet verkoopen aan wie te kort heeft en 

gebrek lijdt.
En ’k voeg er nog bij, zegt de bakker en 

luj ziet er kwaad uit, wanneer er nog meel 

uit het vreemde toekomt, dan w> rdt de 

verdeeling in geenen geest van rechtveerdig- 

licid gedaan! »
*

♦ *

Sedert nieuwjaar is het, weder buitenmate 

ongunstig, ’t ls altijd waaien en buisschen, 

’t is water en gesmolten sneeuw die gedurig 

vallen. Natter sinter heeft nooit iemand 

gekend.
Doch heden is het een prachtig weder, en 

de zon lacht ons zoo lief en vrooiijk tegen 
uit ju  i>î ,uNv̂  i)£»]w/iJWen. t 1̂  dus niet
te verwonderen dat de luchtvliegers Thun hert 

ophalen, en dat zij in groot, getal boven onze 

hoofden komen zweven. Doch ’t zijn nu niet 

alleenlijk duitsche vliegmachienen, wij lieken- 

nen duidelyk Fransche en Engelsche.

En zoo wy het niet zien, wij hooren het. 

Want langs alle kanten en langs alle gewesten 

worden geweeren. kanons zelve op de vlieg

machienen afgevuurd. Maar te vergeefs.

Om 1 ure, loopt een peerd weg in de 

Rousselarestraat, en rent te vierklauwe 

Abeelewaarts.
W at later krijgt de prachtige hond van 

Pieter Berlamont eenen dop van eenen auto

mobiel Het arm Iteest gaf nog twee snikken 

en was in den hondenhemel.

4 f

Om 2 1/2 ure vliegt een Amerikaansche 

automobiel, met verbazende snelheid voorbij 

zaterdag 23  Januari 1915.

De drie vrouwen eergisteren aangehouden 

om TE veel leute gemaakt te hebben, worden 

dezen voormiddag met den trein naar Brugge 

gestuurd.

Nog vrouwen ! Drie politieagenten vergezel

len drie gehuwde vrouwen en eene jonge 

dochter naar het gesticht der fransche nonnen. 

Geheel de straat is te been, en honderden 
jongens loopen dien zonderlingen groep 

achterna, en zingen ’t liedje van « de tiaai- 

markt „
Maar ’t Is nog niet gedaan! Een uur later 

slaan 5 vrouwen denzelfden weg in.

Met den avond worden zij allen naar de 

Politie-wacht gebracht waar zy voorlooopig 

los gelaten werden hit. de geneesheeren hun 

verslag hadden opgemaakt.

’t Was aan den Mentenhoek dat de groote 

oer te beurt viel, de eerste slachtoffers van 

« TE veel leute » te mogen leveren. De Mniit- 

a-Leux en de Krekelstraat zitten nu ook al 

in de hooge prijzen.

Waar gaat men naartoe? Getr uwde vrou

wen, waarvan de echtgenoot iu ’t leger dient, 

jonge meisjes waarvan <le broeders soldaat 

zijn, en die zoo diepe vallen!

’t Zal er lief uit zien, wanneer onze krijgers 

naar hunne hèerdsteden zullen terug komen.

zondag 2 4  Januar i 1915.

Dry der negen vrouwen die gisteren aan 

gehouden werden zijn dezen avond opnieuw 

naar de Politie-wacht gebracht en zullen naar 

Brugge gestuurd worden.

Deze aanhouding geeft op den Mentenhoek 

oorzaak tot een droevig tafereel.

(wordt vuortgezetj.



Verschillige Nieuwjes

Eene Heldin. — Indien ons land op een 
meisje mag roemen die als spion groote diensten 
bewezen heeft en gevallen is als eene heldin, 
dan is het zonder twijfel Gabrielle Petit.

Na eerst in het belgisch leger gediend te 
hebben als ainbulanciester en haren verloofde 
die gekwest was en in een duitsch lazareth 
verbleef, geholpen te hebben tot de ontvluchting 
om op die wijze zijn leger weder te vervoegen, 
besloot zij, haar uitsluitelijk met hert’ en ziel 
aan den spiondienst toe te wijden.

De inlichtingen die zij aan den staf van het 
belgisch leger bezorgde, hebben van zeer groot 
nnt geweest, want op de gansche lijn van 
Yper tot Maubeuge was zij onbevreesd gansche 
dagen aan ’t werk, de eene maal als kindermeid, 
de andere maal als visschersvrouw of handel- 
reizigster, ook nog als gazetverkoopster en 
vluchtelinge. Zij veranderde van houding en 
van kleederen volgens de uren van den dag, 
het gevaar of het toeval.

Zij was te stout, en op zekeren dag werd 
zij aangehouden en onderstond haar gevangenis
schap op wezentlijk heldhaftige wijze.

Verscheidene malen wierd zij onderhoord om 
hare medeplichtigen te kennen, maar zij bleef 
stom als een graf, en van haar was niets te 
vernemen, zelf slingerde zij de duitsche over
heden de grootste beleedigingen naar het hoofd.

Den 3 Maart 1916, wierd zij ter dood 
veroordeeld. Zij weigerde eene genadevraag 
aan den keizer te onderteekenen, enden 30 Maart 
te 3.30 ure kwam men haar melden dat zij 
den volgenden dag door den kop zou geschoten 
worden.

’s Anderdaags ’s morgends wekte men haar 
te 5 ure. Zij schrijft eenen afscheidingsbrief 
aan hare familie.

Vreezende in eenen strik te vallen, weigerde 
zij de hulp van eenen Duitschen priester. Zij 
ontvangt de H. Communie.

Van het gevang van St Gilles vertrekt zij 
naar de schietbaan. Wanneer zij uit het rijtuig 
stapt wil een duitscher haar steunen daar hij 
vreest dat zij zou struikelen.

Zij bedankt heel vriendelijk den duitscher en 
zeg « ’k dank u mijnheer; ik heb uwe hulp 
niet noodig; gij zult zien hoe een Belgisch 
meisje weet te sterven 1 »

Zij begaat zich naar de plaats waar de straf
uitvoering moest plaats hebben.

Zij groette den aalinoezinier, den officier en 
de soldaten.

Een der manschappen die haar wilde blind
doeken, stiet zij weg en zegde: Eerbiedig ten 
minste den wil eener vrouw die gaat sterven 1

De soldaat trok zich terug. Wanneer de officier
het kommando ging geven, n’cp /.IJ incl luider
stem: Leve Belgie!......  Leve de........ zij kon
het laatste woord niet uitspreken, haar lichaam 
viel sprakeloos, loodzwaar ten gronde voor de 
paal waartegen zij geleund was geweest.

Het heldhaftig meisje had er aan gehouden 
haar wit kleed, dat bestemd was voor haar 
huwelijk, aan te doen op den dag der straf
uitvoering, om als witte duif, voorbode van 
den vrede, de eeuwigheid in te treden.

Ziedaar hoe die Vaderlandsche Engel leefde, 
streefde en stierf voor het Vaderland.

De Vaart Brug — « Dat men mij acht 
dagen tijd geve, zeide ons een burger, en ten 
kleinen koste leg ik eene nieuwe Brug over 
de vaart ».

En immer voort, door dien erbarmelijken 
toestand, worden honderden en honderden men
schen in hunne belangen gekrenkt en den duivel 
aangedaan.

Welke soort van menschen zetelt er dan in 
,de gemeenteraden van Ïseghem en Emelghem?

Weet wel, Heeren, dat de kiezingen nakend 
zijn, en dat wij zulke verstanden zullen kunnen 
missen.

De Oorlogschade. — De personen die 
oorlogschade geleden hebben, zullen meer dan 
tevreden zijn te vernemen dat ons landbestuur 
ei toch aan denkt schadevergoeding te betalen, 
en in het Staatsblad van 5 Juni werd de lang 
verwachte wet afgekondigd, die al de reeds 
genomen schikkingen moest bekroonen.

Volgens deze wet zullen alle verwoestingen 
aangericht door de vijandelijke of bevriende 
troepen in aanmerking genomen worden, alsook 
al deze die aangebracht werden door afzonderlijke 
personen, die handelden voor rekening van deze 
legers. Dus ook de schade aangebracht door 
de vijandelijke en bevriende vliegeniers.

De maatregelen getroffen door de burgers, 
met een vaderlandslievend doel, ten einde de 
werkzaamheden van den vijand nutteloos of min 
nuttig te maken, zullen eveneens vergoeding 
bekomen.

Een paar voorbeelden zal deze oorzaak van 
schade duidelijk maken. Wanneer de wol op- 
geëischt werd, begraafden vele menschen dit 
produkt om het aan de beslaglegging van den 
vijand te ontrekken, wanneer men het boven
haalde was het gansch onbruikelijk geworden; 
men zal in dit geval de vergoeding van het 
verlies mogen vragen. Hetzelfde zal besloten 
worden voor iemand die in het bezit was van 
benzine, en die opdat ze door den vijand niet zou 
aangeslagen wo'rden, ze heeft weggegoten.

Maar......  wanneer dat die schadevergoeding
zal betaald worden, dat is nu juist de bijzonderste 
vraag, en daar is voor den oogenblik nog 
geen sprake van.....

Uil lngelmunster

Maandag 1.1. 9 dezer werd er een plechtige 
lijkdienst gezongen ter zielelafenis der 28 ge
sneuvelde soldaten der gemeente.

Een oproep werd een tiental dagen te voren 
door het gemeentebestuur gedaan bij middel 
van plakbrieven, al de bestaande genootschappen, 
zoowel geestelijke als wereldlijke uitnoodigende 
deze plechtigheid in korps te willen bij wonen, 
alsook al de andere inwoners der gemeente.

Om 9 1/2 ure werd de gemeenteraad met 
burgmeester en schepenen aan ’t hoofd van 
het gemeentehuis afgehaald door het muziek 
en andere maatschappijen met de vaandels in 
rouw, en plechtiglijk ter kerk geleid. Terloops 
dient vermeld te worden dat al de huizen be- 
vlagd waren met de belgische driekleur half 

top teil teeken van rouw.

fre weledele heer Ernest Graaf des Cantons 
de Montblanc, baron van lngelmunster vergezeld 
van zijne twee lieve dochters, heeft er aan 
gehouden deze plechtigheid met zijne tegen
woordigheid te vereeren en was opzettelijk, 
niettegenstaande zijnen hoogen ouderdom, naar 
lngelmunster gekomen om ze bij te wonen.

Onder de aanwezigen bevonden zich ook 
nog al de heeren officieren van den franschen 
staf met den heer Kolonel aan het hoofd.

Om 10 ure was de kerk stampvol en het 
was onmogelijk nog eenen stoel te vinden, 
zoodanig dat er vele menschen verplicht waren 

recht te staan.
Na het Evangelie beklom een Eerweerde pater 

Jésuit, nu nog ten tijde aalinoesenier in het 
belgisch leger te Beverloo, en die gansch den 
oorlog bij onze jongens geweest is, den predik
stoel, waar hij eene zielroerende lofrede uitsprak, 
over onze dierbare gesneuvelden en menig traan 
aan de oogen der aanhoorders onttrok.

Toen de offerande begon, welke meer dan 
eene uur duurde, speelde het muziek, op het 
hoogzaal, eene treurmarsch die nogmaals vele 
tranen deed vloeien en bijzonderlijk bij de 
achtbare familieleden der gevallene voor de 
bevrijding van ons dierbaar vaderland.

Waarop vele Ingelmunsternaren verstomd 

stonden was 'dat de gedachtenissen welke uit
gedeeld werden bij eenen vreemdeling gedrukt 
wierden. Zijn er op de gemeente misschien 
geene drukkers die dat werk konden verrichten V 
Voorzeker ja! Waarom dan naar elders gegaan? 
Aangezien de plechtigheid geschiede ter eere 
van Ingelmunsternaren, de meesten hier 
gewonnen en geboren, waarom dan de ge
dachtenissen hier niet doen drukken ? Alle 
weldenkende inwoners kritiekeeren straf deze 
daad van kleingeestigheid!

Na afloop der plechtigheid om 11 1/2 ure 
werd door het muzieKkorps eene dreunende 
Brabanconne aangeheven welke veel bijval 
inoogste. Daarna werd de gemeenteoverheid 
weder stoetsgewijze naar het raadhuis geleid 
waar de stoet uiteenging.

Nog langen tijd zal er met lof en eere van 
deze plechtigheid gesproken worden, en de 
gedachtenissen zoodanig ‘gedrukt dat zij kunnen 
ingelijst worden, zullen in menig huis, om zoo 
te zeggen in allen, op de eereplaats prijken ten 
einde aan het nakoinmelingsschap de namen 
onzer helden te leeren kennen en te herdenken 
wat zij voor ons en voor hen gedaan en geleden 
hebben, tot verlossing van ons geliefd vader
land, welke 4 1/2 jaren gebukt lag onder de 
ijzeren hand der duitsche barbaren!

Daags nadien wierd er om b ure wederom 
een plechtige lijkdienst gezongen voor al de 
gesneuvelde soldaten der verbondene legers 
die hier op lngelmunster gevallen zijn en welke 
hier begraven liggen. Er zijn 12 Belgen, 10 Fran
schen en 4 Engelschen. Nogmaals was den 
toeloop van volk overgroot en de heeren fransche 
officieren hebben er opentlijk hunnen lof over 
uitgesproken.

Bravo! Bravo! voor de inwoners die alzoo 
getoond hebben wat zij zijn : Hartstochtelijke
vaderlanders en diepe vereerders der verbondene 
landen en legers.

Leve lang onzen Koning, leve lang ons geliefd 
Belgie, grooter, roemrijker en machtiger dan 
voorheen!

Em elghem  — Nationaal Werk der
Oorlogsweezen. — Zondag aanstaande
15 Juni 1911, Groote B loem enver-
koopdag ten voordeele der Oorlogs
wezen.

’s Namiddags Muziekfeest.
Het is een plicht voor alle Emelghem- 

naren het hunne bij te dragen om dat 
grootsch en edel werk te helpen
ondersteunen. Het Bestuur.

- SPORT -

W IE L R 1 J D E N .
R O N D E  VAN I T A L I Ë

DE LAATSTE RIT

Nog gemakkelijker dan de voorgaanden rit was de 
finaal Tyrin-Milaan 255 km.

Alleen de brandende zon hinderde wat de rijders en 
was oorzaak van vele bandbreuken. Een peleton van 
een 10-tal rijders bleef echter samen, en 't was tusschen 
eene echte menschenzee, geschat op meer dan 50.000 
menschen, dat ze te Milaan hunne intrede deden in den 
velodrom.

Nooit zag men schooneren strijd en Marcel Buysse 
speelde kop of munt: hij sprinte van 500 meters ver uit 
alle macht en schuddende en trekkende vloog hij naar den 
eindpaal, met 8 rijders achter hem.

Zou hij hier de zegenpraal behalen? Lang bleef den 
kamp onbeslist. Het peleton was tot 100 meters uitgerokken 
en alleen Qirardengo deed al wat hij kon. Zuiver dubbel 
toe geplooid, kwam hij den Vlaming aanvallen, op 25 met. 
der meeritten ze snêe en snêe, en juist aan de lijn weet 
de wondL.bare Italiaan zijn wiel het eerst er over te werpen, 
en te winnen met 10 centimeters. Belloni was 3« op 1 wiel 
en Godivier op 3 lengten.

Ziehier de officieele uitslag:

1 GIR .RDENGO CONSTANT in 10 uren 40 min. 23 sec.
2 Buysse Marcel in 10 uren 40 minuten 23 sec. 3 Belloni 
Gaëtan op 1 wiel. 4 Godivier Marcel op 3 lengten. 5 Cremo 
Angèle 10 uren 40 min. 24 sec, 6 Bordin Laurent 10 u. 40 m.
25 sec. 7 Pratesi Octave 10 uren 40 min. 25 sec. 8 Canepari 
Clement. 9 Agostoni Ugo. 10 Ruggeri Ugo. 11 Lombardt- 

ALGEMEENE RANGSCHIKKING:

1 GIRARDENGO CONSTANT 112 u. 51 m. 09 sec.
2 Belloni Gaëtan 113 u. 44 m. 28 sec.
3 Marcel Buysse 113 u. 56 m. 07 sec.
4 Canepari Clement 114 u. 19 m. 58 sec
5 Agostoni Ugo 114 u. 31 m. 07 sec.
Begroeten wij den overwinnaar met onze beste gemeende

toejuichingen. Zulks iets, zooals door Girardengo ls gedaan 
zagen wij maar zelden : 7 ritten gewonnen van de 10, en 
met klank.

Verhopen wij den gevreesden Italiaan in het toekomende 
wel in Frankrijk en Belgie van de partij te zien, en ons 
nog een nader bewijs te geven van zijn kunnen in het 
ontmoeten onzer overige b*ankoningen.

Onzen Marcel Buysse is 3e der algeineene rangschikking 
heel alleen in een vreemd land, en verloor enkel de 2e 
plaats door ongevallen. We kunnen dus gerust aannemen 
dat wij in Marcel onzen geduchten kamper van weleer 
hebben teruggevonden, en dat wij op hem voor de 
komende Ronde van Frankrijk kunnen betrouwen.

En dat zullen wij!

P A R I S - T O U R S

Aan een 40-tal renners werd, om 3 u. 30 in den morgen, 
het vertrek gegeven. 19 Ingeschrevenen zijn niet vertrokken, 
waaronder Louis Heusghem, Vandaele, Steux, Defraeye, 
Masson, Lambot, Miquel, Vandersype, Kippert, enz.

De eerste uren verliepen onder eene aangename tempera
tuur, een zoel windje blaasde. Van af 9 ure werd de hitte 
echter geweldiger om rond den middag ondragelljk te 

worden.
Te VENDOME, 173 km. waren nog een dertigtal rijders 

te zamen, gekontroleerd om 9 ure 53 minuten. Onder hen 
bemerkte men al de favoris, waaronder Rossius, Tiberghien, 
Mottlat, Spiessens, Vandenhove, Michiels, Pellissier, Ala- 
voine, Barthelemy, Pelissier, die juist bandbreuk heeft. 

NAAR "HET EINDE 

Het is slechts op het laatste gedeelte der koers dat 
Tiberghien er toe komt achtereenvolgens al zijne mededingers 
te lossen. Spiessens vertraagde het eerst, dan Rossius, dan 
Pelissier, dan Vandenhove en Barthelemy, Jan Alavoine 
bleef het langst bij, doch hadt bandbreuk op 29 km. der 

aankomst.
DE AANKOMST

1 TIBERGHIEN HECTOR (Belg) in 12 uren 35 minuten.
2 Vandenhove René in 12 uren 39 min. 3 Rossius Jean in
12 uren 40 min. 4 Barthelemy Honoré in 12 nren 41 min.
5 Alavoine Jean in 12 uren 45 minuten. 6 Pelissier Henri op
1 wiel. 7 Spiessens Alfons. 8 Christophe. 9 Chassot. 10 Lac- 
quehaeye. 11 Masselis 12ThysG. 13 Ernest Paul. 

B R U S S E L - L U I K  
DE AANKOMST

1 VERMANDEL RENÉ in 10 uren 10 min. 2 Maquoy 
Guillaume op 1 wiel. 3 Baudoux Aimé in 10 uren 11 min.
4 Garrebeek August op 3 lengten. 5 Leballue Désiré in 10 u.
15 min. 6 Singelé Arnold. 7 Mosselmans. 8 Vervier Max.
O C 10 Uooonrt. 11 Camyn IQ Lo.noorlo.

ISEGHEM (Parochie H. Hert) -  Uitslag der koersen van 
Maandag 2* Sinxendag.

ie Koers. 1 Maas Remi St Catharine. 2 Vandenberghe Fl. 
Rousselare. 3 Nys Oscar Rumbeke. 4 Maes Od. Moorseele.
5 Van Eenis Alois ïseghem. 6 Dujardin Ernest Swevezeele. 

2e Koers. 1 Lambrecht Octave Lendelede. 2 Reynaert Med.
Rousselare. 3 Defraye Remi Rumbeke. 4 Dujardin Ernest 
Zwevezeele. 5 Maes Achlel ïseghem.

EMELGHEM (Wijk St Jan). — Jaarlijksche paard- en velo- 
koersen op Zondag 22 juni 100 fr. prijzen.

Inschrijving voor de paarde koers bij Victor Blomme in 
S i Jan . Aanzet aau den Nieuwen Tinnen Pot. Prijsdeellng 
bij Cyriel Stragier, in den Tinnenpot. Inleg 1,50 fr.

Inschrijving voor de velokoers bij Alberic Uyttenhove, in 
De Vierweg. Aanzet aan St Jan. Aankomst aan St Jan. 
Prljsdeeling bij H. Devroe, in de Wagenmakerij. Inleg 1 fr.

— FOOTBALL
Verleden Zondag had hier op Iseghem’s terrein een 

schoone match plaats :

FORWARDS I WEVELGHEM — F. C. ISEGHEM II. 

Om 4 ure werd de beginshot gegeven, onder eene 
brandende zon en onder een talrijk opgekomen publiek 
niettegenstaande de felle hitte was de kamp zeer hard.

In de eerste helft vond ïseghem twee maal den weg 
in Wevelghem’s doel, de eerste goal werd aangeteekend 
door M. Eggermont op dribbling en de tweede op uitval 
van Cyr. Herman. Rust 2-0 voor Ïseghem.

In tweede helft verslapte het spel wat, toch kon geen 
van beide partijen doelen; Wevelghem was min of meer 
ontmoedigd en vergenoegde zich defense te spelen. Het 
einde werd gefloten en de overwinning bleef aan Ïseghem II. 
De 2e equipe mag er zich op roemen op zijne over
winning het was immers de 1« van Wevelghem waartegen 
Iseghem’s 1' slechts won met 2-0.

* *
Op Maandag 2* Sinxendag had de ontmoeting plaats 

te Roeselaere van de beide eerste equipen van Roeselare 
en ïseghem.

S. V. ROESELARE 1 - 1 — F. C. ISEGHEM I - 2 

Scheidsrechter heer Aimé Ghysbrecht zette beide ploegen 
in rang en ’t ging onbermhertig hard van af ’t begin, 
ïseghem was min of meer bevoordeeligd door den wind 
en zoo kwam het dat het spel wat langs dezen kant
overhelde. Op passé van Verbrugghe teekende Sabbe 
eerste doel aan. Roeselare wilde kost wat kost het spel 
gelijk stellen en zoo kwam het dat het dan gedurende 
een kwaart ongemeen rap en nijdig ging. Op uitval van 
Roeselare kwam Iseghems goalkeeper uit zijn goal ge- 
loopen naar den bal, maar de gelegenheid niet heb
bende hem te vangen trachte hij hem weg te shotten
maar de bal botste op een Roeselaersch speler en zoo
kwam het dat er een punt voor Roeselare aangeteekend 
wierd. Ferme toejuichingen van wege het Roeselaersch 
publiek; maar dit ontmoedigde ïseghem niet en na een 
tiental minuten wierd m 2 binnen gezonden door J. Cottens 
De rust kwam en ’t spel stond 2-1 voor ïseghem.

In de tweede helft gelukte het aan geen van beide par
tijen nog te doelen, niettegenstaande de harde strijd van 
weerskanten. Het einde wierd gefloten met 2-1 in ’t voor

deel van Ïseghem.

Het spel heeft van ’t begin tot het einde van beide 
kanten zonder genade geweest, geen minuut verflauwing, 
het heeft voor ïseghem voorzeker zijne hardste betwiste 
match geweest. J e n n y .

* #
En nu voor Zondag voor het SLUITEN VAN ’T SEI20EN 

laatste belangrijke matchen.

Om 3 ure stipt:

S. V. ROESELARE II — F. C. ISEGHEM II.

Dat de 2« equipe zijn best zal doen om te overwinnen 
valt niet te betwijfelen. Dat zij tracht hare overwinning 
van Zondag laatst te bevestigen.

Om 5 ure stipt:

S. V. ROESELARE I. — F. C. ISEOHEM I.

Dit zal de revanche zijn van Maandag. De match zal 
ten minste zoo hardnekkig zijn als vorige, als hij maar 
niet nijdiger zal zijn, Roeselare zal alles in 't werk stellen 
om ïseghem op zijn terrein te kloppen, zoodus belde 
partijen beloven heel interessant te zijn.

Sportmannen en Voetballiefhebbers tracht op post te 
zijn voor de laatste matchen; de ingang blijt dezelfde :
0,25 en 0,50. Dus Zondag om 3 ure.

*
* *

Maandag toekomende om 7 1/2 ure stipt, bijzondere en 
algemeene Vergadering voor de leden van Football-Club 
Ïseghem. Dat iedereen op post weze. F. C. I.

-  DUIVEN -
ZONDAG 15 JUNI 

P R I J S V L U C H T  uit W E R V I C K
bij Joseph VERHAEGHE. 

lnkorving ZATERDAG avond van 7 tot 10 ure

ISEGHEM. — Uitslag der prijsvlucht uitMOUSCRON bij 
Karei Degrendele van Maandag 9 Juni met 80 prijsduiven.

1 Duthoit Lendelede 11 Vandewalle J. ïseghem 4
Seynaeve „ 111 Bourgeois „ 3
Duthoit „ 11 Casler Jos. „ 3

n » 11 Vandeputte „ 83
Vanhouwaert ïseghem 11 Bourgeois 3
D’HondtAug. „ 21 20 Samyn Wink. St Eloi 3
Kimpe Jules „ 61 Tanghe Edm. ïseghem 3
Bombeke Lendelede 21 Degrendele „ 3
Vandaele Edm. ïseghem 21 Heldenbergh „ 3
10 Dewilde Ouckene 21 Degrendele „ 3
Heldenberg Ïseghem 11 Tanghe Edm. 3
Scheldeman Wink. St Eloi 32 Degrendele „ 3
Uyttenhove ïseghem 50 Lefere Wink. St Eloi 2
TangheTh. 24 Heldenbergh J. ïseghem

MOUSCRON van Dinsdag 10 Juni bij Th. Vandaele met
60 prijsduiven.

1 Duthoit Lendelede 111 Kimpe Jules ïseghem 6
„ „ 179 Seynaeve Lendelede 6

Seynaeve Lendelede 11 D’Hondt Aug. Ïseghem 3
» „ 17 Degrendel 3

Duthoit » 61 Bourgeois „ 3
Bombeke „ 36 „ 5
Uyttenhove Ïseghem 51 Heldenbergh » 3
Seynaeve Lendelede 11 Degrendel , 3

n n 15 3
10 Vandewalle Iseghein U 3

Burgerstand van ïseghem.
Geboorten :

Georges Jules Dewulf z. v. Gustaf en Elisa Caenepeel — 
Omer Porte z. v. Alois en Anna Catteeuw — Marle Judith 
Maertens d. v. Jerome en Pharailde Loosveldt — Alfons 
Albert Slambrouck z. v. Henri en Emerantia Reynaert — 
Maria Emma Deprez d. v. Albert en Magdalena Bourgeois. 
Marie Suzanne Leonie Feys d. v. Firmin Feys en Maria 
Capelle. — Maria Theresia Desmet d. v. Jules en Barbara 
Vandorpe. — Gabrielle Julia Seynhaeve d. v. Henri en 
Marie Verbrugge. — Jozef Michel Deloddere z. v. Odlle 
en Marie Parmentier. — Roger Aimé Vancolllie z. v. 
Alidor en Irma Slntobin.

Overlijdens:

Petrus Driessens boerewerkman 54 j. z. v. Carolus en 
Catharina Devos — Irma Magdelena Mulier landbouwster 
27 j. d. v. Augustin en Marie Stove — Rachel Vandommele
8 m. d. v. Hleronymus en Elisa Beernaert — Vandorpe Con
stant landw. 81 j. weduwaar van Mathilde Tack — Alphonse 
Hostekint borstelm. 62 j. z. v. Petrus en Judith Houthaeve — 
Gerard Huysentruyt 18 i. z. v. Brunn en Etodle Beheydt — 
Pierre Tandt 3 m. z.v. Petrus en Maria Werbrouck. — Marle 
Ludovica Dewulf z. b. 82 jaar, wed. v. Joannes Vanackere.
— Achille De Forche timmerman 29 jaar, echtg. v. 
Angelina Vanaudenaerde.

Huwelijken :

Arthur Leon Kimpe meubelm. 39 j. van lngelmunster en 
Maria Elisa Vermote dienstmeid 36 j. alhier — Cyriel Julien 
Ameye schoenmaker 26 j. alhier en Winifred Muriel Challis 
muziekleeraarster 27 jaar van Engeland — Alfons Neirynck 
borstelm. 59 jaar en Maria Verhaeghe huish. 65 j. Ouckene.
— Aimé Alfons Ghysbrecht, Onderwijzer 25 jaar en 
Marguerite Marie Verschuere, Bijzondere 23 jaar - ïseghem.

Burgerstand van Emelghem.
Geboorten :

Paula Dobbels d. v. Hector en Zulma Glas — Pharilde 
Perneel d. v. Ceriel en Octavie Callens — Godelieve Maes 
d. v. Gustaf en Emelie Vanhalst — Julia Desmet d. v. Jules 
en Marie Cools — Willy Deprauw z. v. Maurice en Helena 
Devolder.

Overlijdens ;

Marguerite Dewitte 23 jaar vrouw Boone Valère.

Huwelijken :

Achiel Vermeulen van ïseghem en Elisa Dinnecoer alhier
— Florentln Vandommele van ïseghem en Rachel Vanneste 
alhier — Victor Verfaillie en Julia Verbeke beide alhier — 
Francis Vannenus wedr Vanluchene Marie en Leonie Can- 
niere wed. Jan Strynck, beide alhier— Hector Demeulenaere 
wed' Leontine Dujardin alhier en Palmyre Verbeke, Rumbeke
— Achiel Stragier te Ardoye en Martha Seynaeve alhier — 
Alfons Seynaeve en Demetrie Cools beide alhier — Declercq 
Adolf alhier en Beatrix Duyck te ïseghem.

Marktprijzen.

Kortrijk. — 10 Juni. — Witte tarwe 90 è 95 fr.; Roode 
tarwe 85 <i 90 fr.; Rogge 50 & 55 fr.; Haver 85 è 90 fr. ; 
Paardeboonen 60 a 63 fr.; Aardappelen 24 a 25 fr.; Roode 
Aard. 24 a 25 fr.; Koolzaadolie 475 a 500 fr.; Lijnzaadolie 
475 è 500 fr.; Koolzaadkoeken 50 A 55 fr.; Lijnzaadkoeken 
60 et 65 fr.; Sodanitraat 80 fr.; Amoniak Sulfaat 95 fr .; Sui- 
kerij 140 & 145 fr.; Suikerijboonen 75 è 80 fr.; Hooi 22 4
24 fr.; Strooi 10 è 11 fr.

Koeien 22; Vaarzen 3; Stieren 2; Ossen 22.

C IN E M A  L U X E
Z A A L  G R E T R Y K R I N G

Statiestraat 9, ISEG-HEM.

G H 0 D T E  9 E H T 0 0 N 1 N 6 E N
op specialen Doek “ UN1C „

ZONDAG 15 en MAANDAG 16 JUNI
telkens om 6 1/2 ure ’s avonds

D A G V £R T00N IN G  ZONDAG om 2 l |2  ure
ALGEMEEN PROGRAMMA :

Roman uit Engelsch Indie, drama 3 d. 1050 m.
Raffles, detectiven drama 4 d. 1100 m. 

Luitenant Rose in de Chineesche Wateren, 300 m. 
Haar Broeder, drama 300 m.

Robinet en Robinette, komiek 200 m.
Lili als Huishoudster, komiek 150 m. 

P r ijz e n  d e r  P la a t s e n  : 

Dagvertooning : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1 fr. 
Avondvertooning : 0,50 - 1 - 1,50 - 2 fr.
De Kaarten zijn den dag der Vertooning op voorhand 

te verkrijgen bij Robert Huysentruyt, Nieuwstraat 17.



Studie van 
den Notaris VANDE M OORTELE , 

te ISEGHEM.
OPENBARE VERKOOPINGEN VAN

A. goederen gelegen te CACHTEM en ISEGHEM

CACHTEM
1. EENE- HOFSTEDE groot 21 H. 80 a. verpacht met 

«ene tweewoonst aan M. Van Canneyt-Devisschere mits 
3500 lr. boven de lasten tot 1 October 1923.

Ingesteld met 79,600 Ir.

2 EENE HOFSTEDE groot 7 H. 50 c. a. verpacht aan 
M. Jules Pille mits 925 fr. boven de lasten tot 25 Decem
ber 1922. Ingest°ld met 33,050 fr.

3. EENE HOFSTEDE met omtrent 4 H. 40 a. bewoond
door Aug. Leenkneclit mits 525 Ir. boven de lasten tot
1 October 1920. Ingesteld met 25,800 fr.

4 EENE HOFSTEDE met omtrent 3 H. verpacht aan 
de kinders Lietaert mits 350 frank boven de lasten tot
1 October 1920. Ingesteld met 13,708 fr.

5. EENE HOFSTEDE met omtrent 1 H. 50 a. 20 ca.
verpacht aan Pattyn Einiel aan 300 fr. noven de lasten 
tot 1 October 1920. Ingesteld met 6850 fr.

6. EEN WOONHUIS met serre en hof groot 5 a. 80 c.
gelegen te Cachtem plaats, bewoond door de kinders 
tot 1 October 1920. Ingesteld 7000 fr.

STAD ISEGHEM
7. EEN HUIS met verandalx en lochting hebbende 

eene breedte van 9 met. op de Gentstraat en groot 2 a. 
90 c. verpacht aan M. Staelens onderw. tot 30 Mei 1920.

Overslag DONDERDAG 19 JUNI 1919.
Telkens om 2 ure namiddag stipt in ’t « Hof va.n 

Co m m erce  » bij Vermaete Emelghem (Dam).

1/2 %  Instelpenning te w innen.

B. Goederen gelegen te ISEGHEM.
1. EEN HERBERG « De  N ie u w e  St P ie t e r  » met 

magazijn en erve hoek Kortrykstraat en Meenenstraat 
groot 580 m2 verpacht aan W e A. Vandewalle tot 1 Mei 
1920 mits 800 frank ’s jaars boven de lasten. Verdeeld in
2 koopen.

2. Aanpalende woonhuis en winkel groot 83 m2 ver
pacht aan E. Lemiere mits 14 fr. per maand.

•3. EEN TWEEWOONST in land, w>jk « De Ge it  » 
groot 61 a. 80 c. verpacht aan C. Delaere mits 122 frank, 
s jaars en aan C. Lemiere mits 110 frank ’s jaais tot 30 

September 1919.
4. WOONHUIS met land, w yk « De  G e it  » groot 40 a. 

32 c. uerpacht aan W e Vanthuyne mits 19 fr. te maande.

5. Woonhuis met land w yk  « De Sloore  » groot 36 a. 
90 c. verpacht aan Louis Plets tot 1 November 1919 mits 
160 Ir. ’s jaars.

Instel op DONDERDAG 26 JUNI 1919.

Overslag op DONDERDAG 10 JULI.
Telkens om 3 ure namiddag stipt in « I)e N ie u w e  St 

Pieter by Mm W e A. Vandewalle.

1/2 °/0 Instelpenning te winnen.

C. Goederen te ISEGHEM.
1. EEN GROOT HANDELSHUIS met hof, groot 4 a.

30 c. gelegen in de Gentstraat onmiddelyke ingenot- 

treddlng.
2. EEN HANUELSHUIS met hof groot 2 aren 80 cent. 

gelegen in de Gentstraat verpacht aan Pieter Vande 

Moortel mits 30 fr. te maand.

Instel op DINSDAG 17 JUNI 1919.

Overslag DONDERDAG 1 JULI 1919.

telkens ter herberg « Den  G egoten  H ert  » bij da W* 

Aug. Verstraete te iseghem om 4 ure stipt.

1/2 “/o Instelpenning te winnen.

G em eenten  

A rdoye , M eu lebeke , E m e lg he m , W ijk  

B loem ga t (A rdoyeve ia )

APDOYE

1. Een hofstede mei weide en landen groot 4 h. 6 a. 20 c.

soctie C. nrs. 1243, 1244, 1245, 1247a, 1248, 1249, 1250, 
1251, 1252, 1253 en 1254 Boomprvjs 500 frank.

MEULEBEKE

2. Laad 31 aren 62 centiaren sectie F. deel nr 74.
i .  » 46 aren 5 centiaren sectie F. deel nr 74.
i .  » 1 lx. 12 aren 33 centiaren sectie F. deel ur 74.
5. » 1 h. 8 aren 30 centiaren sectie F. deel nr 76.
6 . » 75 aren 10 centiaren sectie F. deel nr 75.

EMELGHEM

7. Laad 38 aren 11 cent. sectie A. nrs 1002a en l(X>6a.
8. » 55 aren 20 centiaren sectie A. nr 991.
9. » 57 aren sectie A. nr 977.
10. » 72 aren 70 centiaren sectie-A. nr 976.
11. » 85 aren 50 centiaren sectie A. nrs 975 en 975bis.

INGELMUNSTER

12. Tweewoonst en land 32 aren 80 centiaren sectie A. 

nrs 388a, 388c, en 388d.
13. Een huis, tuin en land 35 aren 73 cent. sectie A. 

nrs 371, 372, 373 en 376 a.
14. Een linis en land 21 aren 30 centiaren sectie A. 

nrs 374 en 375.
15. Land 38 aren 30 centiaren nr 366.

Koopen 1, 2, 3, 4, 6, 7, en 8 zijn verpacht, aan de 
kinders Verlote mits 1000 fr. ’s jaars boven de lasten 

tot 1 Ootober 1920.
Koopen 5, 9, 10 en 11 zijn verpacht aan Cyr. Vand?- 

putte mits mits 406 fr. boven de lasten tot 1 Oct. 1919.

Koop 12 is verpacht aan W« Verhaeghe en A. Priem 
mits samen 130 fr. ’s jaars tot 1 Nov. 1919.

Koop 13 en deel koop 15 aan A. Daforche mits 117,50 

frank 's jaars tot 1 Nov. 1919.
Koop 14 en deel koop 15 aan E. Devaere mits 140 fr. 

’s jaars tot 1 Nov. 1919.
1/2 ”/o Instelpenning te winnen.

Instel: WOENSDAG 25 JUNI.

Overslag: » 9 JULI.

Telkens om 2 ure (3 ure stipt) ter herberg De oude 
S t Pieter, bij Lefevere te Iseghem.

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

VAN EEN

"W O O K  H U I S
mei Bakkersoven en Hof

dienende voor Bakkerij en ander bedrijf 

gelegen in  de A m eyestraat te Iseghem .

D e  N o tar is  Vaiïde M oorte le  ver

b lijv ende  te Iseghem , za l de op  h ie rna  

gestelde z itd agen  o p e n b a a r lijk  verkoopen

Een Woonhuis met Hof en Bakkershoven dienende voor 
alle bedrijf gelegen in de Ameyestraat groot 2 aren 49 ca, 
Sektie D m 889q palende West de Ameystraat, Noord de 
W« Adolf Dejonghe & Kinders, Zuid Alex. Slntobin en 
Oost M“>« Vandekerckhove & Kinders.

Bewoond door Emiel Decoene mits 15 fr. te maande.

Ingenottreding met 15 Juli.

1/2 %  In s te lp e n n in g .

INSTEL : Dijnsdag 24 Juni.

OVERSLAG : Dijnsdag 8 Juli.

Telkens om 3 ure ’s namiddags ter herberg 

“ De G e ijk te  P in t  „ bij JOSEPH VANKEIRS- 

tilLCK, Nederweg bij de Paters.

K A N T O O R  

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

v
Openbare Verkoopiiig van 

1) te MEULEBEKE.

EEN HOVEKE, medegaande HUIS en LAND.

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

Verpacht tot 26 December 1921 mits 625 Irank ’s Jaars 

boven de lasten.
Maar verhoogd tot 13.600 fr.

2) te INGELMUNSTER.

EENE TWEEWOONST met LAND, grool 9 a. 20 ca., 

verpacht aan 12.50 fr. te maande.

Samen ingesteld 1000 fr. 

Verdeeld in 2 Koopen.

Samenvoegingen zullen toegestaan worden. 

Toeslag tip WOESDAG 4 JUNI 1919.
Telkens om 2 ure namiddag te Ingelmunster, ter 

herberg « ’T P a r a d i j s  » bewoond door Constant Lezy. 

VI.
Openbare Verkoopiug 

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 Ir. 
’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 fr. ’s jaars 

boven de lasten.
Ingesteld 28.240 fr.

Sar.ienvoegingen zullen toegestaan worden. 

Toeslag op WOENSDAG 25 JUNI 1919.
Telkens om 2 ure namiddag ter herberg « ’t Paradijs» 

te Iseghem, bewoond door de \V we van P.'Durnoutin, 

Vil

Openbare verkooping 

Van EEN GROOT WOONHUIS niet stagie, koets
poort, stallingen en koer, zijndu tegenwoordig de 
herberg « Nieuw Amerika » st Hiloniusstraat te lso- 
ghem, west bij de groote kerk.

Ingenottreding eene niaanu na den toeslag, 

instel op 27 JUNI.

Toeslag op 11 JULI.
Telkens om 2 ure namiddag in de zittiugszaal van 

't Vredegerecht, te Iseghem.
Met tusschenkomst van den Notaris Lowie te Deinze.

U it  t e r  hand te verkoopen.
E e n  W O O N H U I S  m et zes a ren  een 

en veertig  cen tia ren  m edegaande  erve 

ge legen te Iseghem  langs den  steenw eg 

naar L ende lede .

Z ic h  te w enden  bij den N o ta r is  V ande  

M oo rte le , Is e g hem ._________________________

UIT TER HAND TE KOOP
E ene  Ins ta lla tie  voo r L irnonade- 

lab rika tie  hfifitaande lilt tw ee (2) 1 il<lüe 

m ach ienen  voo r k le ine  flesschen. E en  

voo r groote  lleaschen m et d raad . —  Üe 

ketel is k u pe r . D a rm e n , m anom e te r, 

flesschen, ande re  m a te r ia len  en wagen.

Z ic h  te w enden  bij de W e Ju lie n  

430, A bee le , Iseghem . ______

W orden gevraagd bij J. O uvry-  

S ch o ck ae rt te O os tende  Goede Schilders 
aan i  Ir. tot x .io  fr. pe r u u r . ro uren 

w e rken  per dag .____________ ___________

Goede M eubelm akers  en halve 
gasten w o rden  gevraagd  bij 0MER 
VANDEWALLE, R ousse larestraa t, 80, 

Iseghem .

CORSIXS op MAAT
W i l t  gij E lle g e n t z ijn , laa t uw e 

Corsets en Sou tien-G orges  m aken  op  

. m aat.

C orsets in bale in  van  af 20 frank . 

S ou tien-G orges  m et E la s tiq ue  8,50 fr. 

D e  zw aa r lijv ig s te  en gebreke lijk s te  

d am en  en ju fv ro u w e n  vonden  bij m ij 

steeds den  besten u its lag  d o o r  m ijne  

goede pa tronen .

K lie n te n  in ’t b e z it van  C o u t il  of 

ba le inen  m ogen het m ede . b rengen  om  

het te laten v e rw e rk e n .

O o k  te verkrijgen  a lle  toebehoorten  

v o o r  C o rsé tiè re n .

M en  aanvee rd  a lle  repara tiën .

Julia V rom an, E lectr ic ite its laan , 3 , 

I S E G H E M

S C H O O N  E  K E U S  V A N

\\ ANTKLS
(im perm eabels)

AAN i£ E R  VOORDELIGE PRIJZEN 
te b ekom en  bij Janssens Zusters

S ta tiep laa ts , I S E G H E M

H U I S

Henri D 9 Ho og he- Be issel 
PASTEIBAKKER - SPIJSöEREiDER

M ark ts tra a t, 7 , I S E G H E M  

Bereiding op aanvraag van Eetmalen 
binnen en buiten de stad. 

VOLLEDIG TAFELGERIEF.

F A B R IE K  VAN

Ci m e n t  bui  z e n
van a lle  grootte  v o o r  W a te r le id in g . 

B ee rpu tte n  en C in te rn e s . 

W a te rs te en s  en M uu rdek se ls . 

S te e n p u tb u iz e n .

O p  m ijnen  koe r  a ltijd  v e rk r ijg b a a r  : 

Artificieele Ciment - Rhijnzand 
Grenaille - Poussier, enz. 

O n d e rn e m in g  van  C im e n tw e rk e n . 

Amand Denys-Hochepied  
Dwearstraat, 15, ISEüHEVl

Borstelfabrikanten
T e  ko o p  250 kg. bruine anniline

voo r het verven van bezem stu ffa tie .

M en  w ende  z ich  tot E d . V E R  H E L L E  

llo n d s tra a t , 5 , Iseghem .
nwn—— n 1—1' a *> nna wit 1 n -

Borstelfabrikanten 
voor uwe Scharen, Ekels, Ringen voor 
Topies en Schaafmachienen, alsook aller
hande Herstellingen, wendt u tot het huis 

Joseph V e rs te e le -L e fe re  
Smid, in « De Vlasbloem»Vijlwegenstr. 1. EMELGHEM

Benoni Delos en Zusters 
Rousselarestraat, 168, ISEGHEM

make.) de inwoners bekend dat bij hun te be-

:>omen is e ne schoon* keus

r/ians- en V bouwstoffen
Zeer matige prijzen.

H u i s  M a u r i t s
HAARKWPER, 33, Nieuwstraal, ISEGHEM.

Haarsnijden Scheeren

50 c. 25 c.

30 c. 60 c.
voor het zetten voor het slijpen
een scheermes. |i een scheermes.

SPOEDIGE BEDIENING

TE KOOP
Een 6 - 7  p aardekrach t benzine  

M o to r  m erk  “  O tto -Ö e n tz  
Voordeelige voorwaarden.

Een ta ion-schrooim achien (fraise  
talon).

Een te herstellen Kapm achien.
Inlichtingen bij JEAN BOURGEOIS. Vijfwegenstraat

Eineigfeeni.

T e koop  aan  ze lfde  adres eene 

goede B akkerskar. \

Aan de schoenmakers
en schoenhandelaars

Ik maak bekend dat ik een Magazijn kom 

te openen van alles die hunnen handel betreft 

zooals : zoolleer, flanken, chevraux, boxcalf.

Alle slach van nagels, houten talons, was, 

vernis, ringen, ringniaehien enz. enz.

Door inijne genadige en goede bediening hoop 

ik met uw bezoek vereerd te worden.

Huis Billiet - Delannoy
Groote M a rk t  21, IS E G H E M .

■ nmnmniii inirmim —ïrnnm " r m....i nitin-nmn ri ii—afirrminr "'-Y-ftrrmrmr-

Aan de H eeren  B orste lfabrikanten
te verkrijgen

A l l e r s c h o o n s t e  BOOMEN
Voor-deelige prijs. - Franco Iseghem.

Ackille Van l ï  inckel
Houthandelaar

Zele b i j  Dendermonde
nu i u i—in ii mmcm&x**'-"-'

Jflekanieke Schrijnwerkerij

J ules D ejaec.h ere

R ousseiarestraat 2 3 4 ,  Iseghem.
Men aanveerd alle Zaag- Schaaf - 

en Topiewerk. 

Genadige prijzen - Spoedige bediening
Ónmogelijke Concurrentie

«SBC* 3BHBMMMWMI m------  ——

Handel in K ru iden iersw aren  
S pecia lite it  van Ki oefen

Fr. Vandommele - Iteynaerl
W ijngaardstraat I S E G H E M

Verandering van Woonst naar de 

K ru iss traa t 4-3 tegen 1 Juni 1919.

J u . .  Bo u rg eo is  - M aks

Herberg « DE ROODE POORT  » 
K oornm ark t Iseghem

Komt zich te vestigen als VOERMAN 

en HUURHOUDER, neemt alle voer- 
vracht aan.

Goedkoope en spoedige bediening.

IN DE PLASTRO N

Kaymond M A E S - GELDHOF 

MARKTSTRAAT 44, IS E G H E M .

B u ite n g e w o n e  schoone keus van 

M a n s - en Vrouwstoffen  
W I T T E  en F A N T A S I E  A R T I K E L S

aan zeer voordee lige  p rijzen  

a ls o o k : H e m d e n , C o ls , P lastrons, 

M anch e tte n , B re te llen , enz. 

Verkoop van Margarine in ’t Groot.

H U I S

C a l l e b e r t ' ü a n  C a l b e r g h
Consoienoiestraat, 35 , R O U S S E L A R E

Magazijn van 
Zijden -  Panen -  Crëps  

P asm enterien  -  Sroderien
en allerhande laatste Nieuwigheden

GROOTE KEUS -  GROOT EN KLEIN
Voor uwe

E L E C T R I E K E  V E R L I C H T I N G
«n B E W E E G K R A C H T

wendt u tot

F r a n s  l i L  Y G l l E  Z O Ü i \ S
Üweersstraat 19, ISEGHEM.

Ook te verkrijgen 

E L E C T R lE K E  M O T E U R S
in alle grootan.

De Muteurs bij ons gekocht, wordt de plaatsing 

er van GRATIS gedaan.

Men gelast zich ook met het vermaken en her- 
winti en van onbruikbare moteurs.

Verzorgd W erk —

ü e e n e  grijze  H aren  m e e r ii

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

Statieplaats 7 , ISEGHEM

fieukartikels - Haarborstels - Kammen S treden enz 

Herstelling en vernieuwiny met uitgekamd Haar. 

Verhuring van Pruiken voor Concerten en Feesten. 

Aankoop van allerhande Haar.

Houthandel Vergraclil
Voorloopig: Kousselarestraat, 150, Iseghem

Hivoer van dee len H o u t, b ru t en 

geschaafd .

— A L L E  S L A C H  VAN B 0 R 3 T E L S  - 

in 't groot en ’t klein

11 . S E Y N A E V J 5 - H E K M A N

Meenenstraat 11, ISEGHEM.

Vermindering aan Voortverkoopers 
Genadige Prijzen -  Ónmogelijke Concurrentie.

Fabriek van

- ALLE SLACH VAN BORSTELS -

P  l  E U  nW ~ A  U E  I  E
Krekelstraat, 65 , I S E G H E M

Voordeelige prijzen iegen alle concurentie.

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

A. OEKEinSCH M ETEU
E M E L G H E M ,  (Plaats)

EXTRA hOEüFsTOVEKOLEN
Ta 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.

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

TABAK CIGAREN en CIGARETTEN
Toebafioorhn voor CIGARETTENMAKERS

A . M A E S - B O U R G E O t S
Plaats 13-, EMELGHEM. 

B ij-H u is  v an  A im é  D ebey ne , Iseghem .


