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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 td a g h -D e b o  s s c h e r e
Emelg hem-Dam-Iseghem

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

GELIJKE PLICHTEN! GELIJKE HECHTEN!!

Aankondigingen 0.15 fr. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » »

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmas bij 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

Allerzielen-Naklank

Grijze, lichtlooze lucht. Naakte boomen. Dre

ven vol van gevallen bladeren. Klankentranen uit 

snikkende klokken. Het gewone landschap van 

November, door dichters bezongen en door 

schilders op het doek gebracht.

’t Is de stond waarop de ziel doorruischt en 

doorwarreld wordt van gevallen droomen en van 

neergedrukte begoochelingen.

Hoe stil-treurig was het niet, daar op den 

doodenakker, tusschen die rijen kruisjes zag 

men heel neêrgedrukt de menigte van menschen 

als rondslenteren, de eene zoekende, hier of 

daar, naar het een of ander graf, waaronder 

vriend of maagd den laatsten slaap ligt te 

slapen ; de andere, rond-dwalende en denkende 

dat zij misschien hier ook, op dieu, zelfden 

dooden-akker zullen rusten.

Hoe aandoénlijk en plechtig was niet het 

bezoek der oud-fronters aan hunne gevallene 

makkers ; zij die liefde en leed met elkander 

hebben gedeeld ; die samen met hun, hier in 

den killen schoot der aarde rustende makkers, 

in de loopgraven hebben vertoeft ; ja, die stoere 

oud-strijders, door de zon gebruind, door koude, 

regen en wind verhard en velen door kogeis 

of granaatscherven verminkt of gekwetst, waren 

gekomen om een bezoek te brengen aan hunne 

makkers, diepgevallen voor ’s menschens heersch- 

zucht en hópveerdij, hier nu, misschien ver 

van vader én moeder, van vrouw en kind, hunne 

laatste rustplaats hebben gevonden.

En van uit de verste verte, van uit de minst 

^gekende hoekjes waar soms ook moedige kampers 

rusten, scheen me eene stem te roepen : ’t Is 

Allerzielen ! Denkt op mij ! Denkt, dat niette

genstaande wij hier van iedereen als verbannen 

in het Yzerslijk of onder den reeds toege- 

groeiden gras-zoden, zonder kruis, staak of 

teeken begraven liggen, wij ook ons bloed voor 

U hebben vergoten ; dat wij, voor U makkers, 

den weg hebben gebaand die U ter zege leidde. 

Bidt voor onze zielerust! Zorgt voor onze 

vrouwen en kinderen, helaas te vroeg weduwen 

of weezen geworden ; zorgt voor onze oude 

vaders en moeders, die nu van hunnen steun 

beroofd zijn.

En die stem is in mij doorgedrongen, ik heb 

een gebed gestort, den Heere gesmeekt om 

zielerust voor U, o dapperen die het geluk niet 

mocht smaken met ons de Vrede-Overwinning 

te vieren ; en voor uwe weduwen, weezen en 

beproefde ouders, zullen wij alles doen wat in 

onze macht is om hunne smerten te lenigen.

Rust zacht, dierbare dooden, gekende en 

ongekende helden. En dat uwe zielen in Vrede 

rusten...

De Middenstander
Tegenwoordig wordt veel gehandeld over den 

middenstand : zijn beklagensweerdige toestand 

wordt besproken, gewezen wordt er op de oorza

ken en tevens op de middelen om hem te verhelpen.

Het is ontegensprekelijk dat de middenstand, 

kleinhandelaars en kleinnijveraars, het meest 

door den oorlog heeft te lijden gehad, ja dat 

hij er diep door is geteisterd geweest.

Doch vóór den oorlog was die toestand al 

niet te schitterend, integendeel, hij werd met 

den dag slechter. Maar hadden de kleine nering- 

doeners daar zelf geen schuld aan ? Men is 

algemeen van dit oordeel en wij meenen dat 

zij inderdaad er veel toe hebben bijgedragen.

Immers de kleine neringdoeners hebben nooit 

begrepen of willen begrijpen dat de macht in de 

Vereeniging ligt; zij hebben voortdurend geklaagd 

en hunne zaken zien achteruitgaan ; zij bleven 

desniettegenstaande werkeloos en dachten er 

niet in het minst aan, dat hunne redding lag 
in de samenwerking.

’t Had hen nochtans niet aan voorbeelden 

ontbroken. Hadden zij niet gezien hoe de werk

lieden zich verstonden om samenwerkende 

maatschappijen in te richten, waar zij hunne 

benoodigheden tegen goedkoope prijzen konden 

verkrijgen ; hadden zij ook niet gezien dat de 

bedienden van Staat, provincie en gemeente den 

zelfden weg als de handwerkers hadden inge

slagen ?

Tegen die Coöperatieven, die onvermijdelijk 

den kleinhandel gevoelig moesten schaden,

werd veel geschreeuwd en geschreven, doen; 

die stoorden zich hieraan niet het minst : 

gingen onverdroten hunnen gang en zijn nu nog? 

in vollen bloei.

Men stichtte wel is waar Burgersbonden en,; 

Bonden der neringdoeners, doch slechts zeer' 

weinig kleinhandelaars, sloten er zich bij aan 

en^de schoone ontwerpen welke in die ver- 

eenigingen besproken, gestemd en uitgevoerd 

werden leden schipbreuk door de onverschi: 

ligheid der meesten van dezen wien ze moesten 
ten goede komen.

Welke waren dan wel de oorzaken waaroo, 

de middenstaander zich niet vereenigde ? Men 

wijst op afgunst en broodnijd en wij zoudeir- 

er geheel gerust kunnen te veel eigenliefde.KiV 

trotschheid bijvoegen en ook nog totale geigi.i 

aan besef der voordeelen die voor alle neririg- 

doeners in vereeniging en samenwerking liggen. 

In elk geval de moedige en krachtige pogingen1"- 

door de klaarzienden in ’t werk gesteld, bleven, 

zonder merkbaren uitslag en de moedeloosheid 

die er het gevolg van was kwam de toestand; 
nog verergeren.

Hoe menigmaal werd niet gezegd dat 

kleine handelaars en neringdoeners hunn..- 

aankoopen gezamentlijk moesten doen ; grooT  ̂

voordeelen zouden hieruit gesproten zijn : gf • 

ringe inkoopprijs en vermijden van allerhanc. • 

kosten, enz.-Dit middel, hoe praktisch en doel

matig ook, werd nooit in werking gesteld en 

zoo verging het ook met meerdere andere dié. 

zonder twijfel zouden bijgedragen hebben Ier* 

heropbeuring van den middenstand.

Nu begint men in te zien dat de haitae.r a&? ■ 

het werk moeten geslagen worden en loffelijke 

pogingen worden dan ook aangewend om ver

eeniging en samenwerking bij den middenstand 
in te voeren.

Men heeft ook ingezien dat die stand in de 

Kamer moet vertegenwoordigd worden. Dit is 

recht en billijk. Alle standen en klassen, ook 

de middenklas moeten verdedigers hunner be
langen bij de wetgeving hebben.

Voor de verkiezingen van 16 November 

aanslaande worden in sommige arrondissementen 

kandidatenlijsten van den middenstand voorge

steld, in andere arrondissementen komen ver

tegenwoordigers van dien stand op verschillige 

lijsten voor. Zullen er Middenstanders gekozen 
worden ?

Dit wordt zeer betwijfeld daar, zoo het schijnt, 

de middenstand niet voldoende is ingericht; die 

poging wordt echter toegejuicht. Inderdaad, 

’t is een eerste stap op den weg der noodza

kelijke standenvertegenwoordiging.

Wat opmerkelijk is, ’t is dat degenen die 

voor den middenstand de deelneming aan den 

kiesstrijd voorstaan en verdedigen, gekant zijn 

tegen alle politiek, ’t Schijnt nu inderdaad dat 

de vooroorlogsche politiek, die, men moet het 

toch wel bekennen, oorzaak was dat vele nood

zakelijke hervormingen op elk gebied overbleven, 

door velen, zeer velen hoegenaamd niet meer 

gegeerd wordt; ’t is een feit dat hedendaagsch 

langs alle kanten vastgesteld kan worden.

Wat niet kan geloochend worden, ’t is dat 

de middenstand zich waarlijk niet heeft te 

beloven van de wetgeving en dit zal wel 

hieraan toe te schrijven zijn dat hij in het 

Parlement geene bijzondere vertegenwoordigers 

telt. De jongste huiswet, de alkoolwet, de wet 

op het inkomen zijn daar de doorslaandste 

bewijzen van, want ’t is de middenstand die 

er meest onder te lijden heeft.

Onlangs nochtans werd een wetsvoorwerp, 

door M. Franck, nu minister, in 1912 inge

diend ten voordeele van den handelsdrijvenden 

middenstand en van de kleinnijveraars gestemd. 

Die wet zal hen toelaten goedkoop krediet te 

bekomen, daar de handelszaak voortaan zal 

dienen als waarborg even als een huis of een 

stuk land. Daarenboven stelt die wet eene zoo 

goed als kostelooze rechtspleging in voor achter

stallige betalingen beneden de 500 fr.

M. Frank was geen minister toen hij het 

wetsontwerp voorlegde en dit bewijst ten over

vloede dat, telde de middenstand eenige ver
tegenwoordigers in de wetgevende Kamers, 

zijne' belangen wat beter zouden bezorgd worden.

Dit begint de middenklas stil aan te begrijpen 

en wij mogen er ons aan verwachten dat zij

binnen betrekkelijken korten tijd hare vertegen

woordigers zal hebben ; de rol die zij wellicht 
nog voor de rust en de goede verstandhouding 

in Belgie zal moeten vervullen, laat haar toe 

er aanspraak op te maken'.

BRUGSCH HANDELSBLAD.
--------------- N----------------

Het Ongeluk van 
Thielt-Rousselare

Een bijzonder droef nieuws en dat niemand 

hier verwachte: Het Vlaamsche Front komt niet 

op in Thielt-Roeselaere. ^

Waarom ?

Gemis aan organisatie deed .de sinds veertien 

dagen dapper ingezette kieswërking op ’t laatste 

oogenblik mislukken en dat gebeurde als een 

plots neervallend ongeluk waar niemand en 

iedereen schuld aan heeft.

.Ons niet-opkomen — wij houden er bijzonder 

aan het vrank te verklaren — beteekend dus 

in geen geval dat de Fronters, de echte Flamin

ganten vrede hebben met de klerikale minima

listen- en opportunisten-lijst van Vande Vyvere 

en C°. Er mag met zekerheid gezegd dat 10.000 
kiëzers uit het arrondissement van Vande Vyvere 

niet meer willen om meer dan een reden en dat 

niet één soldaat hem nog ernstig opneemt of 

de minste sympathie gunt. Vande Vyvere is voor 

de soldaten hier en voor veel soldaten-verwanten 

en soldatenvrienden een van “ de uit Havere » 

en dat is meer dan genoeg om hem alle betrouwen 

te weigeren.

Havere^'veegl .on dien man als een yivvlocidnu:.

Havere: evocatie van soldatenmoorderij en

Vlamingen-moorderij.

Havere: Orléans, Fresnes, Auvours, enz.

Havere: Volksverraad, nog min nog meer.

En wordt Vande Vyvere verkozen dan is ’t door 

de sinds jaren ingekankerde domme gedweeheid 

van het volk, teweeggebracht door den ellen- 

digen geest van dwaas-reactionnair klerikalisme 

die helaas alle katholicisme doorwurgde in den 

lande. Want wie ernstig Vlaamschgezind voelt 

hier, wie soldaat is en Fronter (Iaat ons zeggen 

een acht duizend kiezers) aanziet het minimum- 

flamingantisme van den ex-minister uit Havere 

als een fopperij die alleen nog bedotten kan 

wie bedot wil zijn, en hij zal voor Vande Vyvere 

niet stemmen.

Ja; toen hij met ouderwetsch-vooroorlogschen 

geest de Tam-Tam interpellatie inzette zijn hier 

eenige menschen van goeden wil — en de Vla

mingen zijn toch van zoo’n ongelooflijken goeden 

wil — gaan gelooven dat mijnheer Vande Vyvere 

bekeerd was. Maar na de theatrale redding van 

den heer Woeste te Aalst werd het voor goed 

duidelijk dat Vande Vyvere over Vlaamsch recht 

sprekende veel geleek op den Vos die de passie 

preekt.

In den grond der zaak had Vande Vyvere 
weerom het Vlaamsche volk verraden.

~ Is dat misschien de leering van Plato dien 

mijnheer Vande Vyvere zoo graag leest? — « Staat 

voor uw volk als een mensch en niet als een 
Politieker! » Dat eischen de soldaten van hem 

maar zij twijfelen onherroepelijk nu aan de 

mogelijkheid van dat mensch zijn.

Dit voor dezen di£ de verpersoonlijking is 

der klerikale lijst in Thielt-Roeselare.

En wat nu Sap betreft: De Fronters hebben 

niet veel meer betrouwen in hem dan in zijn 

meester. « Sap » zeggen ze, « zou geern onzen 

kandidaat geweest zijn maar hij heeft niet 

gedurfd.» — Ja!... Sap is hoogleeraar aan de 

katholieke hoogeschool van Leuven en Sap 

begeert eerst en vooral te slagen. Dat slagen 
scheen hem hoofdzakelijker dan een stem te 

zijn van zijn verongelijkt volk in ’t Belgisch 

Parlement. Nu zal hij misschien wel een halve 

stem zijn maar de soldaten hebben geen halve 

stemmen Van Halve menschen van doen; en dat 

hij ook door halfheid is aangetast bewijst genoeg 

zijn tam tevreden zijn met de vierde plaats op 

die zoo geweldig Vlaamschgezinde lijst. Ze 

hebben hem erbij gesleurd, zeggen de soldaten, 

om de menschen gemakkelijker te kunnen foppen.

Maar zij die vier jaren gefopt zijn geweest 

op alle gebied zijn nu verstandig geworden en 

ze willen niets anders meer dan menschen van 

zuivere, klare, radikale strenge waarheid en niets

zal dien wil breken. Hij werd gesmeed in vuur 

en bloed.

Daar staat de werklieden kandidaat Degrève 

ook nog. Er zijn er die beweren dat hij zelf

bestuur verdedigt, maar de Fronters verwachten 

niet van hem dat hij zelfbestuur verdedigen zal 

in ’t Parlement.

De voogdij van Pater Rutten weegt nog wat 

te zwaar op hem. En Pater Rutten die hamert 

er bij de zalige, brave menschen maar steeds 

’t gedacht is van « Belgie ueber alles ».

Over de andere klerikale kandidaten gullen 

wij niets zeggen. Noch over die der andere lijsten. 

Wij soldaten en fronteis hebben in geen enkete 

betrouwen. Zij vertegenwoordigen alleen den 

miezerigen, vooroorloogschen partijgeest. Zij heb

ben alleen hun schamele partij lief,* maar hun 

arme volk en wij, wij de dragers der nieuwe 

gedachte, de vooruitstrevers van het nieuwe 

leven, wij die maar één liefde hebben, deze 

geweldige liefde voor ons verslaafde volk, wij 

vagen ze allen royaal aan onze pollevieen. Het 

is dus geenszins waar dat het Vlaamsche Front 

niet opkwam, omdat het vrede had met die heeren.

Het is evenmin waar dat het Vlaamsche Front 

niet opkwam omdat het geen kans zag tot slagen. 
Als de heer Sap oprecht is zal hij zulk gezegde 

wel logenstraffen.

Het front kwam niet op, eenvoudig weg, 

omdat het niet klaar was met.een kandidatenlijst.

Wij hebben erom gesakkerd maar geen stond 

hebben wij onzen moed verloren. Integendeel, 

met radikalen geest nog en feller liefde zijn wij 

opnieuw aan ’t werk. Een goede uitslag bij de 

verkiezingen beteekent zeker veel maar niet alles. 

Met rusteloozen ijver zetten wij in de gansche 

streek ons ontvoogdingswerk voort, tot ons vólk 

uit zijn nood opstaat en grijpt naar de redding: 

Vlaanderens Zelfstandigheid.
O n s  Va d e r l a n d

Kiesvergadering in Iseghem
Op Allerheiligen om 6 ure in den voormiddag 

was er kiesvergadering in ’t Gildenhuis. De 

burgers en landbouwers waren bijzonderlijk 

opgeroepen, om den Heer Baron Karei, de 

Heeren Mahieu en Sap te aanhooren.

Er waren op verre na geen 200 toehoorders 

Op vorige jaren waren alle burgers en boeren 

daar tegenwoordig. Nu moeten ze het niet meer 

weten. Zij hebben al leugens genoeg gehoord.

Meeting te Beythem
Er was over veertien dagen kiesvergadering 

te Beythem.

Wanneer de verschillige kandidaten hun 

liedjen hadden uitgezongen, stond een land

bouwer recht en vroeg of het hem toegelaten 

was ook een woord te zeggen.
Zeer bereidwillig werd zijne vraag toegestaan.

— Gij kent maar de boeren, sprak hij, 

wanneer de kiezingen nakende zijn. Dan komt 

gij hunne stem afsmeeken. Maar gij vindt den 

boer altijd als het zaak is hem te doen betalen.

Maar als er hem wat voordeel kan gedaan 

worden, vindt gij de boeren van Beythem niet. 

In vele plaatsen werd vluchtelingsgeld toege

staan. Hier zagen wij geen duit. Ons dorp 

heeft schrikkelijk door den oorlog geieden. 

Wij werden nog in niets ondersteund noch 

aangemoedigd !

In hoeveel plaatsen zoude men mogen spreken 

gelijk in Beythem en overschot van gelijk 

behalen ?

TOONEEL- en ZANGMAATSCHAPPIJ'

« D E  L U S T I G E  V R I E N D E N  »

ZONDAG 9 en MAANDAG 10 NOVEMBER
Tweede Avondfeest van het seizoen 1919-20. 

Opvoering van :

G E B R O K E N  L E V E N
Nieuw omgewerkt drama met Vrouwrollen 

in 4 bedrijven door D‘ J. G its

M A R R A I  NTJ ES L I E F D E
Blijspel in 2 bedrijven 

Niemand mag nalaten deze Vertooning 
bij te wonen. Het drama reeds opgevoerd, 
is thans omgewerkt met vrouwrollen, het 
is een prachtig stuk.



WETGEVENDE KIEZINGEN van 16 NOVEMBER 1919

P R O G R A M M A  van het

NATIONAAL VERBOND der MIDDENSTANDERS
Heeren Kiezers van V Arrondissement Homselare-Thielt.

Ambachtslieden aller vakken ; Hande
laars ; Bedienden van handel, nijverheid 
en notarissen; Handelsreizigers ; Lee
raars der middelbare- en lagere scholen; 
A mbtenaren der openbare besturen ; klein 
industrieelen en kleine patroons ; Kleine 
en middelmatige eigenaars ; Herbergiers 
en Verkoopers van Alcoolische dranken ; 
Kleine renteniers ; Kunstenaars en Let
terkundigen ; Landbouwers;

Ziehier het programma dat g ij hoeft 
te verdedigen en dat België redden zal 
uit den warboel waarin het verkeert. 
Drie woorden omvatten het :

VERDRA A GZA A MHEID, 

RECHT VA A RDIGHEID, 

BLOEI.

S te m re c h t .  — A. S. van af 2T jaar;
Stemming der vrouwen weduwen- 

famiüehoofden ;
Volledige evenredige vertegenwoor

diging ;

Referendum nopens de tweede stem 
op 35 jaar ;

Referendum (door mannen en vrou

wen) nopens ’t vrouwenstemrecht.

Benoeming door den Staat van 

Commissie’s om de vertegenwoordiging 

der belangen voor te bereiden.

Belastingen. — Afschaffing aller 

belastingen, taksen en patenten, met in 

begrip der bedienden- en consommatie 

belasting, vervanging door ’n globale 

klimmende belasting op het inkomen 
(met onlastingsminimum). Voortklim

mende op het hooger inkomen.

Klimmende belasting op de nalaten

schappen : minder in rechte lijn dan 

in andere.
Belangrijke belasting op de oorlogs

winsten, met onlastingsminimum.

Gerecht.  — Goedkoope en spoed- 

eischende rechtspraak.

Uitbreiding van 't princiep « gevon- 

nisd worden door zijn eigen vakmen- 

schen. »

Strenge vervolgingen tegen alle diegene 

die schuldig gevonden worden aan ver

standhouding of handel met den Duitsch.

Leger. — Gewapende natie.

Legerdienst tot een minimum gebracht 

van 4 maanden.

Onderwijs .  — Verplichtend Lager- 

en Beroepsonderwijs.

Verbetering der loonbarema's der 

onderwijzers : zoowel van vrije scholen 

als van Staatsscholen, zonder onder

scheid.
Gelijkheid aller scholen, Staats- en 

privaatscholen, voor de subsidies, voor 

de inrichtingsvoorwaarden en voor het 

toezicht.
Uitbreiding van ’t onderwijs vooralle 

graden.
Uitbreiding van ’t vak-, beroeps- en 

huishoudkundig onderwijs.

Godsdienstige en wi jsbegeert ige  
overtuigingen. — Volstrekte eerbied 

aller godsdienstige en wijsbegeertige 

overtuigingen. De kandidaten die dit 

programma teekenen, verbinden zich 

tevens nooit inbreuk te maken op de 

vrije uitoefening der verschillige eere- 

diensten, alsook op den eerbied aan 

denwelken zij recht hebben.

Gelijke toelagen aan alle godsdiensten 

en wijsbegeertige vereenigingen, indien 

hunne vergaderingen met open deuren 

geschieden en naar gelang hunner partij

gangers, met een minimum.

Levensduurte. — Geleidelijke af

schaffing der levensduurte door strenge

doeltreffende en toegepaste middelen. 
Strenge bekamping der levensmiddelen- 

vervalsching.
Dit alles in overleg met de Midden- 

standssyndikaten van levensmiddelen

voortbrengers en verkoopers.

Openbare bestuursambten. —-
Volledige afschaffing aller bevoordeeling 

bij den keus der ambtenaren van allen 

graad. De bedieningen moeten toege

kend worden aan de meest bekwamen; 

en aan de oudsten bij gelijke waarde 

dit volgens eene vast te stellen volg

orde.

Vereenvoudigde en winstgevende 

barema’s.

Afschaffing der geheime verslagen.

Landstalen. — Volstrekte gelijk

heid en vrijheid der beide landstalen.

Verplichting fransch te leeren.

Het vlaamsch als voertaal tot in de 

Hoogeschool.

Maatschappel i jke hervormingen.
— Instelling en dotatie eener Centrale 

Middenstandskredietkas : Het goedkoop 

krediet voor den Handelsdrijvenden- 

en Industrieelenmiddenstand moet on

afhankelijk zijn van den invloed der 

politieke kapitalisten.

Wet op het arbeidskontrakt der be

dienden en handelsreizigers.

Herziening der wetten op de beroeps- 

vereenigingen en de samenwerkende 

vennootschappen.

Vertegenwoordiging der eC momisehe 

belangen van den middenstand: Hoogere 

Middenstandraad, Middenstandsminis- 

terie of minstens Middenstandsambt. 

Wettelijke instelling van Gewestelijke 

Middenstandskomiteiten, samengesteld 

uit afgevaardigden (handelaars, indus

trieelen,bedienden) der erkende beroeps

verenigingen. Verplichtende raadple

ging dezer instellingen door de wetge

vers bij bespreking van wetten die den 

middenstand aanbelangen, van prijzen- 

vaststelling en andere sociale aangele

genheden.

Om de onbeperkte verrijking der 

rijksten of de concentratie der kapitalen 

te keer te gaan : De naamlooze ven

nootschappen beperken in hunne 

operatiesfeer, hunne belangrijkheid en 

doel. Regeling der w erkzaamheden en 

kontrool van de beurzen en banken. 

Treffen van wettelijke maatregelen om 

de kapitaalsconcentrie te voorkomen.

Veralgemeening der sociale arbeiders- 

wetten en uitbreiding tot den midden

stand ; bij voorbeeld : goedkoope

woningen ; verzekering tegen ziekte, 

vroegtijdige onbekwaamheid, ouder

domspensioenen.
Alle overige wetten ten voordeele van 

handel, landbouw, nijverheid en arbeid, 

in eenen geest van belangenverdediging 

van den middenstand.

Huishuur.  — Rechtveerdige wet voor 

de regeling der achterstallige oorlogs- 

huishuur, met ontslaging voor de solda

ten, de opgeëischten, soldaten-weduwen 

politieke gevangenen en al diegene wier 

inkomsten niet toereikend zijn.

Vergoeding voor de verongeli jkte  
eigenaars.

Vergoeding aan de oud-strijders,opge

ëischten en politieke gevangenen.Dotatie 

der oorlogsweezen. Deze bijzondere uit

gave zal bekostigd worden door een bui 

tengewone belasting op oorlogswinsten.

Bijzondere en spoedige m a a t 
regelen te treffen voor de v e r 
woeste en beschadigde streken.

H e t  alkoholvraagstuk. — Herzie

ning, in eenen geest van rechtvaardig

heid zoowel voor de kleinen (de 
herbergiers) als voor de grooten (de 

geneverfabriekanten) der wet op den 

alkohol en der wet op de drankhuizen. 

Benoeming eener gemengde commissie 

die een wetsvoorstel zal opmaken.

Landbouw. — Vollediging van den 

veestapel. Wettelijke Regeling van den 

huurprijs  en pachtduur door de 

eigenaars te eerbiedigen. Ondersteuning 

op alle gebied.

Bekendmaking der  rekeningen 
van de Haversche Regeering. J a a r 
lijks Nat ionaal Bullet in a l le r  door  
de Staatskas betaalde salarissen.

BESLUIT : Dit programma is een 
neutraal en economisch programma. Het 
is een programma van vrede, rechtvaar
digheid, ware broederliefde, arbeid 
en bloei. H et  laat toe aan den w e r k 
man burger  te worden en zich te 
verheffen.

Geene enkele politieke partij heeft 
den moed om zich tot de hoogte dier 
princiepen van sociale hervorming te 
verheffen.

Ieder burger, Y, is gelijk aan welke 
klas hij behoort, zal, indien hij er op 
nadenkt en rechtzinnig de overwinning 
van ’t recht en de grootheid van het 
Vaderland wil, met klem het programma 
der Middenstanders verdedigen.

Weg met den zelfzuchtigen rijkdom! 

Weg met de onwetende anarchie! Leve 
de eerlijke, moedige, plicht- en recht- 
bewuste middenstanden!

Leve Belgie zegevierend door ver
draagzaamheid, rechtvaardigheiden bloei.

Geachte Heeren Kiezers Middenstanders, 
’t Uur der redding is na b ij! 
Gij zelf MOET uw lot verdedigen! 
Genoeg met valsche beloften ! 
Genoeg met politieke domperij! 
Genoeg en te lang gefopt! 
Redt u z e l f ! 
Er is nog tijd ! 

Stemt UWE MANNEN van deze zijt gij 
z e k e r ! 

Dopt als een man van boven op den 
kop van de lijst Nummer 1 en morgen 
ZEGEVIERT UW BESTAAN !

Seynaeve Joseph

Neirinck Arthur

Gits Jules
| PLAATSVERVANGERS

Gits Jules
m

Neirinck Arthur

De Vooruitgang 
der Burgerspartij.

Voor de laatste wetgevende kiezing waren 

omtrent geene kandidaten der burgerspartij.

Nu is de toestand zeer veranderd en bewijst 

met welke rappe schreden de burgersgedachten 

zijn vooruitgegaan.

In Brussel zijn er 22 kandidaten voor de 

Burgerpartij voorgesteld.

In Rousselare-Thielt 3 In Luik 13

In Antwerpen 15 In Namen 2

In Leuven 7 In Dinant 3

In Mechelen 4 In Bergen 3

In Turnhout 4 In Charleroi 3

In Verviers 5 In Soignies 4

ln Hoei 4 In Thuin 3

St Niklaas 1 Gent 4

en nog verscheidene andere Arrondissementen.

Dat maakt te samen meer dan 100 kandidaten.

En in ons Arrondissement leert men ons 

dat er geene burgerslijst noodig is.

De burgers en landbouwers, de fabriekanten 

en negocianten, de neeringdoeners en winkeliers, 

denken op hun belangen niet wanneer zij hunne 

stem geven aan eene lijst, waarop de naam 

van eenen Pol D’Hondt voorkomt.

Aan onze Vrienden
Van ten allen kante werden wij gevraagd 

kiesvergaderingen te willen houden en meetingen 

in te richten.

Zeer geern zouden wij aan die uitnoodigingen 

voldoen, doch wij willen niet dat er een her

bergier het minste nadeel voor ons lijdt.

De herbergier die zijne herberg aan ons 

zoude leenen om er eene meeting te houden, 

gaat ongetwijfeld benadeeligd, en schade aan

gedaan worden.
En voor ons moet niemand lijden, moet nie

mand in zijne belangen gekrenkt of benadeeligd 

worden.

Wij zijn niet benauwd om u in ’t openbaar 

te spreken, wij hebben het dikwijls genoeg 

gedaan over eenige jaren. Wij hebben menig- 

malen onze eigene intresten verwaarloosd om 

de belangen der katholieke partij te verdedigen.

Alhoewel wij thans vuriger katholiek zijn dan 

ooit, mogen wij onze politieke belangen niet 

verdedigen, zonder nadeel te veroorzaken aan 

medeburgers.

Dat willen wij niet. En om niemand in zijne 
belangen schade te doen, 7ipnr wij v.iu alli* 

meetingen af.
Doch wij vragen de medewerking van alle 

onze vrienden om ons te helpen.

Vrienden uit Iseghem, gaat of schrijft naar 

uwe vrienden, familieleden of kennissen die in 

ons Arrondissement wonen, en vraagt hunne 

hulpe en hunnen bijstand. Zoo kunnen wij 

honderden stemmen winnen en de zege behalen.

De uitslag der kiezing is van het allergrootste 

gewicht, uwe belangen, burgers en landbouwers, 

staan op het spel, weerdt u, helpt ons, werkt 

mede met ons.

Met wat recht *?
Alle soorten van scheldwoorden worden dooi

de zijde-katholieken ons naar het hoofd gewor

pen, omdat wij onze kandidatur voorstellen.

Van dat recht mogen kapitalisten-miljon- 

nairs, werklieden gebruik maken, alleen mogen 

de burgers en middenstanders geen deel nemen. 

Doen zij zulks het zijn scheurmakers, twist

zoekers, slechte katholieken en wat weet ik 

nog al.

De burgerij moet staan waar de bezem 

staat, zij mag zich om hare rechten en voor- 

deelen niet bekreunen noch bekommeren, zij 

moet zwijgen,gehoorzamen en gewillig betalen. 

Verder heeft de burgerij zich met niet te 

bekreunen noch te bekommeren.

De kapitalisten, de werkmenschen eigenen 

zich het recht toe de plaatsen van volksver

tegenwoordigers te bekleeden, niet een kleine 

burger mag daar aanspraak op maken Zwijgen 

moet hij, betalen zal hij. Hij heeft maar een 

recht: dokken, betalen zonder morren.

Mannen die aan zijnen toestand niet den 

eersten letter verstaan zullen hem nog moei

en meer doen betalen, hem wel voor oogen 

houdende dat hij moet zwijgen en brave zijn, 

en alles uitlekken en betalen.

En is er „nog een burger - een rare vogel

— die zich niet wil laten pluimen zonder 

tegenspraak, dan wordt hij uitgegeven voor 

al dat slecht is, en hij wordt dag en nacht 

vervolgd en benadeeligd.

En door wie worden die kapitalisten aange

steld als kandidaten? Wie verkiest die werk

lieden om op de lijst te staan ?

Onbekenden, die wel wachten zich bekend 

te maken. En zoo een burger dezelfde vrijheid 

neemt men zoude hem steenigen.

Voor de burgers is geen recht op politieke 

vertegenwoordiging. Een burger heeft maar 

een recht, ’t is van te betalen, van veel te veel 

te betalen, van alles te betalen en stille te 

zwijgen.



Aan de kiezers in den
* t i  /

vreemde verblijveilde

Kosteloos vervoer in 3e klasse is toegestaaAf 

aan de kiezers die moeten stem mén in eene 

and e ri' gemeente dan hun verblijf, op vertoon 

van een bon afgelêverd door den burgemeester. 

De reiskaartjes kunnen den dag voor de 

verkiezing bekomen worden; wie in hoogere 

klassen rijden wil moet bijbetalen.

De lijnen der Fransche maatschappijen ver

benen slechts 50 %  vermindering. Op de 

staatspaketbooteri Oostende-üover wordt de 

gewone prijs geëischt.

W ij herinneren dat de kiezing Verplichtend is.

Wie zich ter stemming niet aanbied is 

strafbaar.

t)e begraving van 

Mijnheer den liaron Jean

Maandag laatst had alhier de begraving plaats 

van Mijnheer den Baron Jean.

Aangekondigd voor 11 ure, onderging de 

droevige plechtigheid eene uur verachtering. Het 

was 12 ure toen de auto-Corbillard die het lijk 

aanbracht aan het Kerkportaal stopte. De mis 

was reeds begonnen.

Zeer veel volk was in de kerk tegenwoordig 

om eene laatste hulde aan den geachten over

ledene te brengen. Op het kerkhof, toen het 

lijk in den familiekelder was bijgezet, sprak de 

Heer Bral, d. d. Burgemeester de volgende lijk

rede uit:

Mijnheeren,

Heden in deze droeve plechtigheid meen ik 

den tolk te zijn, van het stedelijk bestuur, en 

van gansch de bevolking.

De stoffelijke overblijfselen van den Heer 

Baron Jan Gilles de Pélichy, worden hier over

gebracht om te rusten, aan de zijde zijner duur

bare naastbestaanden, om te rusten le midden 

der Iseghemnaren die hem steeds zoo nauw 

aan ’t herte lagen.

Eenieder herdenkt vandaag den goeden braven 

Heer Baron, die van al onze medeburgers wierd 

geacht en gëeerbiedigd, die de steun en troost 

was van den armen, de leidsman van allen.

Hij was immers de telg, van door-christene 

ouders, en hij vergat nooit dat de naam van 

de Pélichy, steeds mildadigheid, liefde en hulp 
van^den armen verlatenen beduidt.

Alle goede instellingen wierden door hem 
geholpen en ondersteund, en velen zelf hadden 

hun bestaan aan hem te danken.

Mijnheer Baron Jean Gilles de Pélichy is 

geboren te Antwerpen den 16 April 1837.

Om zijne goede hoedanigheden, werd hij reeds 

in 1875 lid van den Provincialen raad, en om 

zijne bewezene diensten, werd hij Ridder be

noemd van het orde van Leopold den 26 Juli 

1893. Den 23 Feb. 1881 werd hij als gemeente

raadslid gekozen, en van 17 November 1895, 

bleef hij onvermoeid, nooit geene zitting ver

zuimende, altijd op zijnen post het welzijn der 

stad behertigen.

Den 27 Maart 1914 gezien zijnen hoogen 

ouderdom gaf hij zijn ontslag, waarvoor iedereen 

was mistroost en spijtig.

Dan voelde ons volk meer dan ooit wat al 

dankbaarheid, het aan den Heer Baron ver

schuldigd was, voor een gansch leven aan zijne 

belangen toegewijd.

Al zijn werken en streven bleven ook niet 

onbeloond.

Opvolgendlijk werd hij vereerd met het Kruis 

van l e klas voor Onderlingen Bijstand.

Met het Burgers Kruis van l e klas.

Zijne Heiligheid de Paus schonk hem het 

Kruis Pro Eclesia et Pontifice, en maakte hem 

Graaf van het heilig graf.

Deze menigvuldige onderscheidingen die den 

Heer Baron Jean werden toegekend, verheugden 

grootelijks het hert der Iseghemnaren. En thans, 

Mijnheeren, is de duurbare Heer Baron over

leden. Zijne loopbaan is geeindigd.

Wij betreuren zijn droevigvol verlies.

Maar onze blikken gaan ten Hemel op, daar 

is onze vriend. Wie gansch zijn leven aan het 

goede heeft gewijd, heeft gestreden, word door 

God beloond.

En op den plechtigen stond, waar wij voor 

eeuwig afscheid nemen van den zoo geachten 

overledene, stuur ik hem in de naam van de 

gansche stad een laatste vaarwel, eenen diep 

overtuigden dank. Wijl smeekende mijne stem 

ten hemel klinkt.

Heer Jesus, geef aan de ziel van onzen vriend 

de eeuwige rust.

Emelghem

Op Zondag 9 November, om 3 ure namiddag, 

Plechtige planting van den Vrijboom, op de 

Dorpplaats.

Het Muziek en de schoolkinderen zullen het 

Feest opluisteren.

Gevaarten en Avonturen
Dertiende Vervolg — Verboden Nadruk

Le M i r o i r
Daar bed en tafel maar één en hetzelfde 

meubel zijn in het gevang, zijn de toebe- 

reidsels om te gaan slapen van wat langeren 

duur dan te huis. De tafel wordt opengelegd 

en omgekeerd. De zeegrassen matras die 

gedurende den dag tusschen de tafel genepen 

zit wordt opgelegd en geschud. Een hoofd

kussen was hier te kort en met het hoofd 

zoo laag zou ik in slaap niet geraken. Ik 

vond algauw middel tegen dit ongemak, in 

’t gevang immers weet men alles te benuttigen. 

Het waterbekken werd langs den kant van 

het hoofdeinde onder de matras geschoven 

en zoo lag ik eenigszins met het hoofd wat 

hooger. Weldra lag ik voorde eerste, maal 

op een zak van ’t gouvernement en ’k was 

moede genoeg om seffens, onder een enkele 

deken, in de armen van Morpheus in te 

sluimeren tot ’s anderdaags morgens.

De eerste dag.

Kommerloos en zonder droomen was de 

nacht voorbij en ’t was nog de groote bel 

uit het center die mij eerst om 7 ure kwam 

uit mijn slaap ontwekken. Volgens de stand- 

regels van het reglement die in iedere cel 

uithangen in een rechtoekig eentoonig raam 

moeten al de gevangenen op het eerste klinken 

der bel opstaan. Deken en lakens moeten 

opgeplooid en de matras afgetrokken en 

geplooid worden. Het omgekeerd bed met 

de andere benoodigheden is weldra de tafel 

van daags te voren. Dit alles gaat in min 

tijd dan er noodig is om te beschrijven, Een 

kloefengeklets in de groote gangen laat zich 

hooren en op mijn vraag wat dat gerucht 

beteekent weet Coppens mij te zeggen dat 

het de belgische gevangenen zijn die de ketels 

komen halen. De raapkoolsoep en andere 

onaangename lichamen zullen dus uit de cel 

verwijderd worden terwijl de waker ons liet 

ontbijt opdient.

Daar is Pol reeds op zijne ronde. Drie of 

vier cellen worden achtereenvolgens geopend 

zoo hebben de gevangenen tijd om den We

kenden pot aan de deur te zetten en zich 

gereed te houden, het koffiepot je in de hand 

om den koffie en het stuk brood te ontvangen. 
Zoo komt ook onze beurt, 1/4 liter van een 

warm vocht dat wel van kleur aari koffie 

gelijkt wordt ons toegediend. W at echter de 

samenstelling van den drank aangaat daar
over z ii ik geen juiste bepaling kunnen 

geven. Ik kan nochtans zeggen dat noch 

smaak van malte noch koffie er aan te be

speuren is. Dit bruin water is de eene keer 

flauw bittefach tig, een andere maal sterk en 

troebel en ook nogal dikwijls ondrinkbaar. 

Het potje gansch ledigen is onmogelijk want: 

na eenige oogenblikken heeft zich reeds eene 

zwarte massa op den bodem vastgezet. De 

zwarte zelfstandigheid gelijkt heel goed op 

de natte asch van st.ioo of verbrande vlas- 

leemen. Sommige koffie’s hebben dikwijls 

een sterke camphersmaak Bij deze vloeistof 

krijgen wij ook een broodje dat gereed in 

twee verdeeld is ; dus voor ieder van ons 
beiden een half,

De deur wordt terug toegesnokt en gesloten

Vet en boter vallen hier natuurlijk van 

hel mes en daarbij moet ieder rantsoen 

brood reiken tot ’s anderdaags. Er is noch

tans geen te veel want eene gezonde maag 

kon half verzadigd worden in één eetmaal. 

De smaak van het brood beviel mij en daarbij 
was het versch. Andere dagen was het ook 

al eens anders, ’t was te oud, en dan kon 

het wel gediend hebben als accordeon — 

speelboek of trekzak — indien de schimmel

planten, kopereu toonen geweest waren. Dat 
het spreekwoord «honger is de beste saus o 
waar is, heb ik genoeg kunnen ondervinden 

want niettegenstaande zijn ouderdom en den 

schimmel was het brood nog het smakelijkste 

voedsel van ’t gevang, Hoe menige gevan

genen heb ik hooren klagen van den honger 

en het afsmeeken van een medegevangene 

die de toelating had het eten van buiten liet 

gevang te mogen ontvangen. Wie de soorten 

voedsels op touw gezet had in ’t prison te 

Gent verdient meer dan welke andere boos

wicht die er ooit binnenkwam, gestraft te 

worden met levenslangen dwangarbeid en 

gevoed met zijn uitgevonden voedsel.

Het ontbijt was algauw genomen en nu 

konden wij wachten tot dat ons uitgespoelde 

meubelstuk terug aan de deur gebracht 

werd. Dat er niet gezorgd wierd, denzelfde 

ketel terug te bezorgen hoef ik niet te 

zeggen, dat ware immers te veel met de 

gezond heidsregels.

’t ls reeds 8 ure.

Een slag der bel ! ’t Is het teeken tot 
begin der wandeling.

Nadat ééne cel is opengezet en de gevangen 

zijn ketel heeft ingenomen en zich naar 

buiten begeeft wordt de volgende cel geopend 

en deze gevangene kan op den eerste volgen 

op een twintigtal meter. Wordt voortgezet.

Voor de meisjes van het 
Katholiek VI. Verbond

Iseghem, den 5 November 1919.

Heer Uitgever,

Onder deze plooi zult ge een artikel vinden 
tot de Vlaamsche meisjes gericht.

Ik durf verhopen Heer Uitgever, dat g ij die 
weinige regelen een welwillend plaatsje zult 
gunnen in « O n s  Ise g h e m  ». Mijnen besten dank 
op voorhand.

Met achting gegroet.
N. N.

Reeds lang, veel te lang scheen het mij geleden 

dat de katholieke vlaamsche meisjesbond feest 

vierde. Ik hunkerde fel naar nieuw geestelijk 

voedsel, want het pas ontstane verbond en bij 

velen de pas verrezene gedachte dient als een 

smullend vuur van tijd tot tijd opgestookt en 

aangevuld te woiden. Eindelijk is er aan onze 

vurigste verlangens voldaan geweest, zelf heeft 

men ver onze verwachtingen overtroffen; want 

’t geen dat we er te zien en te hooren kregen 

was overheerlijk, zoo ik met mijn bekrompen 

meisjes, ̂ erstand een woord kan vinden die de 

begeestering mijner ziel vertolkt, bij het hooren 

van Pater Sebastiaans rede. Harde en soms 

bittere waarheden heeft hij ons gezegd, hij slaat 

op onze wonden, maar wie de roede spaart, 

heeft zijne kinderen niet lief! En — och arm! — 

hoe onwetend gevoelen we ons, als spreker 

uitwijd over vroegere en nog bestaande vlaamsche 

kunstenaars en kunstwerken; wetenschappen ’t is 

waar die van af onze jongste kindschheid dien

den aangeleerd te worden, om zoo trapsgewijze 

tct het volle besef en begrip van eigen schoon 

op te groeien, om dan, die overtuiging zijn 

leven lang als een schild te gebruiken tegen 

allen uitheemschen invloed. En anders kan het 

niet, of men voelt niets meer dan diep misprijzen 

voor de eigene opvoeding die men genoot en 

die men toch ten dien tijde als had ingezwolgen 

en voor de eenige ware beschouwde.

Maar! — bewuste Vlaamsche meisjes.de har

ten hoog, geven we daarom den moed niet 

verloren, een probaat middel word ons door den

E. H. Dewulf toegezegd: sluiten wij ons talrijk 

bij de Vlaamsche meisjesbond, die een soort 

van studiekring moet vormen. Tot nog toe 

hebben we onder vele opzichten ten onder 

moeten doen bij de Vlaamsche jongens, maar 

toonen we ten minste dat er in het diepste 

onzes harten ook een onweerstaanbare drang 

ligt^m Vlaandrens schoonheden te leeren kennen 

ni doordien ons eigen volk meer te waardeeren 

en beminnen. Dat kleengeestige beweegredens 
ons' dus niet weerhouden, geen een van ons 

heeft Vlaamsche hoogscholen uitgemaakt we 

trekken er dus allen naar toe met de weinige 

kennissen die we bezitten, maar met eenparig 

streven en de leus “ Wij willen ».

N. B. — Graag zou ik nog eene kleine bemer

king maken die mij opperst ligt. Ik hoorde 

liever de Juffers van het K. VI. Verbond wat 
minder bonjour en aurevoir Mademoiselle’s 

wenschen. Kerelinne.

- SPORT -
FOOTBALL •••

F, C. ISEGHEM I 8 — COURTRAI SPORT 1 

Zondag laatst wierd dozen match te Kortrijk gespeeld, 

en Iseghem kwam er als groote overwinnaar uit, niet

tegenstaande de harde weerstand der spelers en tegen 

de goesting in van sommige Kortrijksche gazetschrijvers, 

die toch zoo zeker waren van eene locale overwinning; 

die nederlaag zal hun zeker toch niet goed bevallen hebben 

en daarmede verbetert Iseghem I zich in het punten-klasse- 
ment, ziehier den uitslag:

III Divisie Serie B (Zuid)

G G V G V T P
1 F. C. Iseghem 2 2 0 0 15 4 4
2 Courtrai Sport 2 0 1 1 3 10 1

3 S. C. Meenen 2 0 1 1 5 9 1

F. C. ISEGHEM II 1 — S. C. MEENEN 1 

Iseghems tweede equipe bracht bezoek aan Meenen en 

-ó&ilden er .daar de pun'en, de ma*ch liep af op een 

drawrt 1.1. z. gelijk spel, niettegenstaande Iseghem gedurig 

de bovenhand had; maar keer op keer wierden Iseghem’s 

aanvallen gebroken door off-side, het zal een goed lesje 

zijn voor de voorwaartslijn, want daarin alleen ligt de 

fout dat ze de twee punten niet medebrachten ; maar het 

mag toch voor een schoone uitslag aanzien worden, 

want 'tc bekleedt toch nog de "eerste plaats. Ziehier het 

klassement na drie gespeelde matchen :

IV Divisie (II equipe)

1 F. C. Iseghem 3 2 0 1 9 3 5
2 Olympique Brugge 3 2 1 0 18 3 4
3 S. C. Meenen 3 1 1 1 16 12 3
4 Courtrai Sport 3 0 3

o—

0 0 25 0

Nu voor wat de matchen voor Zondag betreft.

Om 10 ure stipt.
F. C. ISEGHEM II — OLYMPIC BRUGEOIS 

Om 2 ure stipt.
F, C. ISEGHEM I — S. C. MENIN 

Ingang : 0,50 fr. en 0.25 fr.

Arbitre officiel : M. Tanghe van Brugge.

Voor de tweede equipe zal het me dunkt de beslissende 

match zijn, kan ze als winnaar uitkomen, dan hebben 

ze veel kans het kampioenschap IV Divisie te winnen. 

Aan u dus mannen van tweede, van te toonen dat ge 

kunt als ge wilt, en aan de sportliefhebbers van te toonen 

dat ge de spelers genegen zijt.

Voor de eerste zal het ook spannen, want Meenen 
zal niet slapen en zal met eene equipe afkomen sterker 

dan ooit. t Zal een fel bekampte partij zijn, en als liet 

weder wat mede wilt zal het aan publiek niet ontbreken.

Oproep aan de Duivenliefhebbers
tot het stichten van' eene « Samenwerkende 

Maatschappij ». Vergadering ter herberg « Den 

Arend », < Rousselaarstraat, 24, Iseghem, op 

Zondag 9 November om 4 ure namiddag.

De besprekingen zullen loopen : 1° over.eene 

mogelijke eenheid in ons plaatselijk sport ; 

2° over de manier van herinrichten eener maat

schappij ten profijte der liefhebbers zelf; 

3° over schadevergoeding die wij ^eischen kun

nen voor het dooden der reisduiven.

Alle liefhebbers worden tot bovengemelde 

vergadering uitgenoodigd, om er hun eigen 

gedacht vrijpostig uit te drukken en hun beste 

bij te brengen tot het stichten van eenen bond 

tot wederverheffing van ons geliefkoosd sport.

STAD ISEGHEM - WIJK ABEELE

Op ZONDAG 16 NOVEMBER 1919 

is het volledige Zonneklips in de Wetgevende 

Kamers, en binst dat oude en nieuwe Wet- 

makers nog niet veel te zeggen hebben en 

staan te hankeren achter den uitslag van de 

steniminge, zullen er bij 

H onoré  DEJONCHEERE «INDE TOEKOMST» 

de volgende Volksfeesten plaats hebben :

1. Om 2 1/2 ure, Openi ig der Feestelijkheden 
door Muziek.

2. Bolling voor personen van ’t mannelijk ge

slacht voor een Schoon Vet Konijn (ras 

Treze Ghielkes).

3. Bolling voor personen van ’t vrouwelijk 

geslacht voor een Schoon Kleedingstuk dat 

voor elkeen past, ’t is van dat goed dat 

kan rekken (Style Louis XV). Binst de werk

zaamheden zullen er muziekstukken uitge

voerd worden door een Braziliaansch Troepje.

H e t B k s tu u r . 

Belangrijke bemerking : Voor het vrouwvolk 

die geen prijs gebold hebben, is er op den 

Teerlingbak eenen Schoonen peuren jonkheic' 

te versmijten die op zijn occasie zit en g> 

waarborgd goed is voor alle diensten. Die 

hein heeft moet hem houden. Dus opgepast!

Burgerstand van Iseghem.
Geboorten ;

Achiel Emiel Geldhof zv Remi en Maria Berghmau — 
Vivienne Vercoutere dv Walter en Elsa Dauwe — 
Marcel Verbeke zv Theophiel en Elisa Pattyn — Julienne 
Coppens dv Frans en Ludwina Deliullu — Madeleine 
Mistiaen dv Leopold pn Julienne D’hondt — Godelieve 
Kerckhof ,lv Frans en Maria Zielegliein — Micliel Keste- 
loot zv Rsmi en Maria Baert — Antoine Lezy zv Achiel 
en Margareta Caenepeel — André Vanwynsberghe zv 
Remi en Julienne Descliryvere — Godeliev? Dewaele dv 
Micliel en Maria Loncke — Joseph Bincquet zv Edinond 
en -Angtmtt -•Ytnckter -- -Georges ;V*niteabHCgfa0 zv 
Camiel en Alidn Verbeke — Roger Seynaeve zv Alired 
en Irma Vanbeylen — Albert Deblauwe zv Michel en 
Julienne Vansteen kiste.

Overlijdens:

Gerard Dèbruyne 8 m. zv Alfons en Maria Verbeke — 
Henrica Meseure huish. 72 j, wed. van Karei Anseeuw 

Albert Labeeuw 10 m. zv Leopold en Helena Nonkel
— Vandaele Cliristinia zb71 j. dv Louis en RosaliaBuyse
— Petrus I’latteeuw 18 m. zv Cyriel en Romanie Viane
— Henri Callens fabriekw. 72 j. wed. van Ida Grymon- 
prez — Palniyre Descliryvere borstelm. 43 j. dv Edward 
en Julia Spriet — Zulma Demeyere huisw. 29 jaar dv 
Carolus en Pliilomena Denorme — Felicita Dewulf 10 m. 
dv Alberic en Tbertsia Kesteloot.

Huwelijken:

Dubaere Auguste borstelh. 24 j. en Vandeputte Juliana 
naaister 24 j. beide alhier — Grymonprez Valère borstel.
20 jaar met Vandenberghe Marie borstelm. 19 jaar beide 
alhier — Vandevyvere Achiel borstehn. 24 j. metValerie 
Demuynck bottinestikster 27 j. heide alliiar — Catteeuw 
Gilbert schoenm. 22 j. met Seynaeve Maria huisw'. 20 j. 
beide alhier— Leenknecht Jules houtdraaier 25 jaar met 
Oermaine Mistiaen kleerin. 23 jaar beide alhier — Cools 
Michel nachtwaker 26 j. en Vierstraete Maria huisw.
29 jaar beide alhier — Vandecasteele August metsergast
4.r> j. met Lauwers Mariana borstelm. 22 j. belde alhier
- Cattebeke Ernest kuiper 47 j. met Masschelein Marie 

zb 38 j. beide alhier — Quagebeur Guillaume borstelm.
21 j. met Deldaele Antoinette naaister 20 jaar beide alhier
— Maertens Gerard meubelm. 20 j. met Degroote Julia 
breister 22 j. beide alhier — Segers Joseph vlasw. 31 jaar 
met Maes Elisa huisw. 30 j. beide alhier — Mistiaen Jan 
landwerker 31 jaar met Vanassclie Zulma landb. 32 jaar 
beide alhier — Buysse Victor wever 22 j. van Ingelmun
ster met Bertha Rommel borstehn. 21 j. alhier.

Vervoerdienst per AUTO
Den Dinsdag en Vrijdag van iedere 

week. Vervoerdienst op G E N T .  Stand

plaats bij Th. VAN ST EEN BEK E , 

Vrijdagmarkt.

Op aanvraag, vervoer in alle rich
tingen.

Emiel Schacht, 
A M E Y E S T R A A T ,  41, I S E G H E M

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

ZONDAG 9 en MAANDAG I0  NOVEMBER
ALGEMEEN PROGRAMMA :

DE TUNNEL
drama in 6 deelen

HET GROOTE OOGENBLIK
drama in 3 deelen

KOMIEK 

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. 
Kaarten zijn den dag der vertooning op voorhand i 

bekomen bij Rob. Huysentruyt, Nieuwstraat 17,



Studie van den Notaris Vande Moortele, 

te ISEGHEM.

OPENBARE VERKOOPING 
van een

Groot HA N B ELSH V IS
genaamd “ DE KLOKKE „ 

hoek der de Pelichy- on der St Hiloniusstraat 
bewoond door Jufvrouwen Delannoy 

en van een

-  B U R G E R S H U I S
St Hiloniusstraat 

bewoond door M. Paul Uetaert-Bouckaert 

te ISEGHEM 

1[2 «[o instelpenning,

Instel: Dinsdag 28 October 1919 
Overslag: Dinsdag 11 November 1919 

Telkens oin 3 ure namiddag, in het Vredegerecht 
te Iseglieir.

HUISMOEDERS, 
Indien gij geerne goedkoop Vleesch 

eet, wendt U naar de slachterij van

-  ALBERT DELEYE-SARRE 
Rousselarestraat 218, ISEGHEM

Genadige prijzeu. - Goede bediening.

J* GENOVEVA CLEMENT, gediplomeerde 
onderwijzeres, wonende GENTSTRAAT 2, 
beveelt zich aan voor het geven van 
alle bijzondere lessen in 't Vlaamsch 
en in ’t Fransch.

Huisvrouwen !
K o o p t  voo r het wasschen v an  het 

H a a r  de

phampooing “ HILDEK „
0 , 5 0  ct. het pakje

te bekomen bij

— C. Rourgeois-fFyho —
29 Markstraat, ISEGHEM

Bijzondere voorwaarden aan voortverkoopers.

A ugust Romm el-Lebry
126 Maneghemstr.(KI.Harelbeke) ISEGHEM

L aa t het gëeerd  p u b lie k  weten dat 

hij z ich  aanbevee lt v o o r  a lle  slach van 

B O U W W E R K  op  e igen re k e n in g  aan 

zeer voordee lige  p r ijze n .

HUIS J. CALLENS,  M t a r ü s M  35
vroeger J. Dalle & J. Callens

V a n  heden  af heb  ik  in  m agaz ijn , 

a lle  slach van  H O U T ,  w aa ro nde r  

E I K E N H O U T ,  van v re em den  en in- 

landschcn  oo rsp rong .

Voordeelige prijzen. — Goede bediening.

TE KOOP : Een onlangs nieuwen TOOG
2 m. 50  lang, dienstig voor herbergiers 
of winkeliers.

Zich te bevragen ten Bureele v a n ’t Blad. 

Door verandering van Woonst

TE KOOPEN :

2  onlangs nieuwe en 3  reeds 
gebruikte Stoven (tortue).

Verdere inlichtingen, ten bureele van ’t Blad.

Men verlangt te koopen :

TWEE GOEDE OUDE NAAIMACHIENEN
Zich te wenden :

Meester-Kleermaker 

Ooststraat 4-8, Roeselare

TE KOOP:

Een goede iMaiisvelo (Occasie)
bij Emiel Vermeulen 

Meenenstraat 71, Iseghem.

Gevraagd bij AL. ROOSE-VUYLSTf KE 
Goede Meubelmakers, standvastig werk, 
goed loon.

Voor uwe

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

wendt u tot

Frans IllJYGHE 8r ZONEN
Dweersstraat 19, ISEGHEM.

Ook te verkrijgen 

E L E C T R I E K E  M O T E U R S
in alle grooten.

De Moteurs bij ons gekocht, wordt de plaatsing 

er van GRATIS gedaan.

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

— Verzorgd Werk —

UIT TER HAND TE KOOP :

1. Cylinder voor Stovekoppen te maken 
met modellen,

2. Machien voor Stovekelen te maken
met 17 verschilige modellen.

3. Machien voor Stovehalzen te maken
met modellen.

4 . Machien voor Plate te pressen met 
2 3 5  Kilos gesneden Plate.

5. Machien voor het maken va.i Pot-
banden met bank.

Zich wenden ten bureele van ’t Blad.

PALMER BOONE, Slachter te Emelghem, 
beveelt zich aan voor het slachten ten huize.

B E R I C H T
Ik heb de eer het geacht publiek

kenbaar te maken dat ik als voor 
den oorlog voorzien ben van beste 
Kolen, in mijn magazijn aan de vaart.

G. N A E R T  - V A N B E S IE N
Groote Markt 1 9, I S E G H E M

Genadige prijzen - Spoedige bediening.

KLEEDEREN en STOFFEN
worden het best

geverfd en i>ekuisc*lit 
bij C. W E Y T S - V A N  R O B A E Y S

St Pieterstraat 1, I S E G H E M  

D A M E N  en J U 'f T T iR S
voor uwe

i  i nF Ü U R R n R I Hn  x &  u  a  m m
wendt U tot de

Gezusters VERSCHEURE
Roeselarestraat 2 9 .  ISEGHEM

(Huis Roose-Maf.s)

Alle veranderingen en herstellingen 
worden aanveerd.

Zorgvuldige en spoedige bediening
Laatste modellen en nieuwigheden

Te Bekomen

Allerbeste Schaap- en Flocon-Wollen, 
Crin, Zeegras, Pluimen, 

Windharen Matrassen Overtrekgoed 
Ressortkoorden

J U L E S  A L L E W A E R T
Meubel- en Matrasmaker

i
St Amandstraat, 5, ISEGHE-

(bij St lliioniuskerk) *

Ik gelast mij ook niet het herstellen van 

Ressortbakken en Matrassen.

Verzorgd werk. — Spoedige bediening

Huis SABtfE-FLEURENT
Verandering van woonst sedert 1 Sep

tember naar de G E N T S T R A A T  35.

Groote Keus van Gemaakte Blousen
Laatste Nieuwigheden - Matige prijzen. 

Aan zien vrij.

Handel in Speldewerkkanten
Schoone keus van alle slach van Kanten 

zooals voor Linnengoed, Stoors, Gordijnen enz.

AAN ZEER VOORDFELIGE PRIJZEN 

Geene gr ijze  Haren  meer! !

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

Statieplaats 7, ISEGHEM

Reukartikels - Haarborstels - Kammen Stressen enz 

Herstelling en vernieuwing met uitgekamd Haar. 

Verhuring van Pruiken voor Concerten en Feesten. 

Aankoop van allerhande Haar.

G O E D  N I E U W S  H !
Iedere week aankomst van

! MPERMEA BLES
(extra kwaliteit)

u it de grootste flrmas van Londen
Bijzondere keus van

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

C. V Y  P  E  -  A Jfl E I  E
OOSTSTRAAT 7, (bij de Groote Markt)

- -  R O U S S E L A R E  - -

GROOTE KEUS VAN

S P R  E E K M A  CHIENEN
en toebehoorten

—  J .  C l e m e n t - C l e m e n t  —
Gentstraat 20 , I S E G H E M

Te bekomen DROOGEN GIST « VICTORIA * 
bij CAMIEL ANSEEUW  

Roeselarestraat 1 9 1 Paterskerk ISEGHEM

HUIS

]. R005E - Mi)ES
Rousselaerestraat 29  

--- I S E G H E M

HORLOGIEËN - JUWEELEN
Verzorgde Herstelling. 

Brillen - Glazen - Neusnijpers
Matige prijzen.

N. B. — Als voorheen worden alle reparatiën 

van horlogiën en juweelen, spoedig en met 

zorg afgewerkt.

Bijzonder werkhuis voor het herstellen van 

phonographes.

W I J N E N
St Estèphe 2 .2 5  Ir. - Witte Tours 2 .2 5 -  Porto 3 ,5 0  fr. 

Ledige Hesch of 25 cent. opleg.
Deze wijnen zijn garantie voor te bewaren. 

Goede Kurken aan 4  en 5 cent. ’t stuk, 
afslag bij groote hoeveelheid.

Leon Verduyn, Markt; ISEGHEM.

Schoenmakers, Voortverkoopers. 
voor uwe toebehoorten zooals: 

nagels (fransch koper) bin-en buitzoolgarens
wendt u tot

J. O E C U Y P E R E - - V A N O R O M M E
Nederweg, 54-1, I S E G H E M  

VERMIDE f I G VOOR VOORTVERKOOPERS 
Ónmogelijke Concurentie

Robert Hevolder- Verschaeve
Schilder - Glazenmaker

Aannemer 

van alle 

Schilderwerk

Kleuren

en

Vernissen

G L A S

Pelichystraat  N° 18, I S E G H E M

HU IS VAN V E R T R O U W E N

Ei». M A E S-1\ A E R T
Goudsmid en Horlogiemaker

Herstelling van Goud en Zilver

in allen aard 

Inkoop van Goud en Zilver

aan de hoogste prijzen

— Spoedige en goede bediening

Voorloopig Marktstraat 39 , van af I No
vember Gentstraat 4, recht op de Marktstr.

Vour uwe Corsets, Soutien-Gorgen, en 
Ceinturen, wendt U tot

-  H IM P E - l7R O M A N  ~
overgebracht sedert 1 October naar de

— Nederw eg 24-, Iseghem.

H A N D E L  IN

FA i\ TA IS  IE  KLO EFEN
in hard en zacht hout 

TH. DENYS-VANSTEENKISTE
Kerkplaats, 15, I S E G H E M

Genadige prijzen — -  Spoedige Indiening
Franco te huis besteld

O N M O G EL IJK E  C O N C U REN T IE  

FABRIEK van M EUBELS in alle Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

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

Gentstraat 23 , I S E G H E M .
— -  .

COSTEUR ft GHEKIERE
Weststraat 6 6  ,

Iseghemstraat 183 j I N G E L M U N S T E R

Levert alle slach van Vensterglazen, Droogsels, 

Kleuren, Vernissen, Mastiek enz. ennz.

Matige prijzen — Spoedige bediening

Winkeliers ! Vraagt

— Margarine 6i E R A  „ —
zij overtreft alles

altijd versch in den Depot bij 

JU L E S  D A LLE-H O LV O ET
Meenenstraat 16, I S E G H E M .

TE BEKOM EN

C im ent  en C eram ique  Vloeren  
bezetting met gleiersche tichels  

Spoedige bediening

M I C H E L  R U I  S E
7, de Pelichystraat ,  I S E G H E M .

GEVRAAGD BIJ

- Frangois S P R I E T  - S A N S  - 
S h r i jn w h r k e r- T ra p m a k e r  

Roeselarestraat 96 , I S E G H E M

GOEDE SCHRIJNWERKERS
Standvastig werk - - - Goed loon 

F A B R I E K  VAN

C i m e n  t b u i z e n
van alle grootte voor Waterleiding. 

Beerputten en Cinternes. 
Watersteens en Muurdeksels. 

Steenputbuizen.

Op mijnen koer altijd verkrijgbaar : 
Artificieele Ciment - Rhijnzand 

Grenaille - Poussier, enz. 
Onderneming van Cimentwerken.

Amand Denys-Hochepied
Dweerstraat, 15, ISEGHEM

INRICHTINGEN VERANDERINGEN
van

ELEKTRISCHE KRACHT
L I C H T  en V E R W A R M I N G  

Alle benoodigheden 
Lampen : PHILIPS en ARGA

Gebr. DERU SSCH ERE
Brugstraat 37 , ISEGHEM

Huis van vertrouwen

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

St Amandstraat 8 . ROUSSELAERE
Waarom wordt het huis G. Hoet-Anne, na 

36 jaren bestaan, door de H.H. Oogmeesters meer 

en meer aanbevolen ?

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

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en 
alle verschillige modellen van Bril- en Hince-nez- 
monturen uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, 
Engeland en Amerika, in goud, zilver, doublé, nickel 
en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentien 
zijn. Glazen, op recept der H.H. Oogmeesters voor- 
geschreven, worden kunstlijk afgewerkt, Brillen en 
Pince-Nez van af 3 fr. ’t stuk. Allerfijnste geslepen 
glazen, niet fijne monturen 6 a 7 fr.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus 
jemellen, longues-vues, barometers en Kunstoogen. Spe
cialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, 
baden en kernen, maximathermometers. liuueurs- siros- 
inelk- en axijde wegers, loupen voor wevers enz.

Germain Hoet-Anne begeeft zich op aanvraag persoonlijk 
ten huize, en heeft hoegenaamd met geene reizigers 
commercieële betrekkingen.

Men lette goed op ons adres : Germain HOET-ANNE, 
St Amandstraat 4, (tegen de Noordstraat) ROUSSELARE.

Heeren &  Damen - Zorgvuldige Huismoeders
V o o ra le e r  aankoopen  van  H uism eu-  

be len in alle  geteerde hou tsourten  en 

a lle  S ty le n  (L o u is  X V  - X V I  m o 

de rne  e n z .)  te doen , he rs te llingen  of 

v e rande r in g en  te beve len , k o m t z ien

bij de(ïebr. Vande W alle
R oeselaarstraat  8 0 ,

Groote keus-Spoedige bestelling - Vooraeeliye prijzen 
Huis van Vertrouwen.

G R O O T E

STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ 
C A L L E N S -N E EFFS, DENDERMONDE
Verft alle slach van Zijden, Wollen. Katoen 

Stoffen in alle kleuren
Trouwe en genadige bediening

Staalboek op zicht bij den AGENTLil AKI) VANDAELK
Rousselarestraat 2 4 6 ,  (bij ’t Kerkhof)

— I S E G H E M —

itêtiüt m u m  m
SCHOONE KEUS VAN

$  R E G E N M A N T E L S  %
I M P E R M E A B L E S  m

voor Hesren, Damai e i  Kindsrs ^
m  (voor Damen vanaf 55 fr.)

H O E D E N  in C A O U T C H O U C

voor Damen en Kinders

W OLLESTOFFEW ATERDICHT
m  (impermiabilisé)

—  voor Mantels —  5?*r

m  Te Bekomen bij ««w»

^  JA N S S E N S  G  E ZU ST E RS

voorloopig.

Roeselarestraat 85, ISEGHEM ^
Voordeelige Prijzen ^

m  Trouwe Bediening &


