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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. Me s t da gh- De bo  s s c h e r e
Emelghew-Dam-Isegheiu

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

Aankondigingen 0.15 ir. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » » 

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

r.ELUKE PLICHTEN ! GELIJKE RECHTEN!!

Verkoopingen, wljkfeesten, her berg

kennissen, 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.

VLAMINGEN
herdenkt den Guldensporenslag.

De l.l* juli nadert — verjaring van de glorie

rijke groenfngheslag van 1302 — het groote 

feest der Vlamingen.

In alle steden en dorpen steken koene mannen 
de koppen bijeen, worden feestcomiteiten ingericht, 

en de 11 Juli zal dit jaar het land door eene 

grootste openbaring zijn van Vlaanderens 

herleven.

Iseghem mag niet ten achter blijven!

Er dient een vlaamschgezind komiteit gesticht 

te worden geplaatst boven alle politieke partij

geest..... dus, alle gezindheden zonder onder

scheid — zelf plaatselijke — wezen er in 

vertegenwoordigd.

Zonder onderscheid van partijen stonden wij 

in de verdediging tegen den vijand; zonder 

onderscheid van partijen strijden alle oprechte 

Vlamingen tot het bekomen van hun geweigerd 

recht.
Wenschelijk ware’t dat eene eensgezinde aan

sluiting en medewerking kwam van de nu 

kantonale gemeenten : Ingelmunster, Emelghem, 

Cachtem.

Het komiteit zou voor doel hebben, de 

guldensporenslag plechtig te doen herdenken 

en vieren; een stoet gevolgd door eene ver

gadering op touw te zetten waar er iets zou 

te vernemen vallen over onze vlaatnsche be

trachtingen.

Iseghemnaren aan het werk! Ge zijt katholiek, 

liberaal, socialist.... enz. enz.... g ij z ijt allen 

Vlam ingen, nog immer m inde rw aard ig en , nog
immer VPrstnntPlingpn in uw eigon lanH

Niettegenstaande de plechtige belofte van 

onzen beminden Koning, de Vlaming zijn lang 

misprezen recht te schenken,..,., verklaart de 

onvaderlandsche regeering uit den mond van 

Ministers Delacroix, Masson en Harmignie dat 

er niets moet veranderd noch verbeterd zijn 

voor de Vlamingen — dat vlaamsche grieven 

giet bestaan, — dat den vlaming niets beloofd 

wierd ! ! (Chiffon de papier!) Er zijn geen 

vlaamsche grieven ?
Wat is de Vlaming in Belgie ?.....Wat anders

dan een vreemdeling!!
De vlamingen maken de meederheid der 

Belgische bevolking uit... en vruchteloos kloppen 

zij in eigen taai aan bij de verfranschte besturen!

De Meederheid zijn zij.... en toch zijn het 

mannen die hunne taal niet begrijpen die ze 

gerechten.... neen, gerechten niet, maar ver- 

oordeelen!
De Meederheid zijn zij..... en in alle hoogere

scholen wordt hunne taal ontzegd.
De Meederheid zijn zij.....  dat waren ze ook

in het leger, dat zijn ze ook in de heldendood.... 

en toch blijft hunne taal vreemd in ’t leger! 

Er zijn geen vlaamsche grieven!!!.... 

Ministers, hoor! dat dulden we niet langer.

De 11 Juli komt.....  de 11 Juli, de groote

feestdag,.... maar dit jaar de groote strijddagü...

Eensgezind zullen we toonen dat we besloten 

zijn door te werken tot herwording van ons 
Vlaanderen, tot het bekomen van ons geweigerd 

recht.
De dag is nakend dat men van ons zeggen 

zal, lijk wij van onze voorouders :

« Zij willen wat was recht, 

en wonnen wat ze wilden! »
S trijder .

* *

Aan de durvers.
Onder deze rubriek lezen wij het volgende in 

« De S t a n d a a r d  ».

De moedige ridders der kritiek hebben maar 
eenvoudig beweerd dat Iseghem een ongeschikt 
midden is voor onze beweging; dat het volk 
daartoe niet rijp is; dat allen enkel denken
op schoenen en borstels....; met een woord
dat alleen jacht naar geld hier troont en geen 
plaats zal kunnen gegund worden aan dingen 
welke totaal vrij zijn van het alledaagsche. 
Mogelijks zullen diegenen die het nog niet 
gewaagd hebben, iets op touw te zetten door 
de volgende regelen, hun gehalte aan durfkracht 
zien vermeerderen; hierdoor zullen ze ook 
weten op wien ze bij voorbaat rekenen mogen.

Zondag laatst na de geestelijke oefeningen 
der Jongelingen-Congregatie bleven een veer
tigtal dier jongelui in eene der zalen. Er moest 
gezorgd w orden dat die bijeenkom st w at

gezelligheid bijgezet werd. Dank het ter hand 
stellen van een klavier door den E. H. Be
stuurder der Congregatie konden met begeleiding 
liederen pp^evoerd worden. -Maar welke? Een' 
bij toeval aanwezig zijnde Iseghemsche Yzer- 
jongen wilde de bijeenkomst ingezet zien met 
“ De Vlaamsche Leeuw „. Dit geschiedde en met 
geestdrift zongen allen mee.

Daarop volgde een heele reek» liederen....
staatsgevaarlijke.... van onzen gevierden Hulle-
broeck. Of men er smaak in vond hoeft niet 
gezegd-

Op eigen voorstel van een eenvoudigen....
boerenjongen « dansten de leeuwen » en werd 
op ’t onverwachts de tekst van twee liederen:
“ Het Beiaard „ en ’t “ Zegelied „ uitgedeeld 
en de zangwijs ervan aangeleerd.

En dit was nu toch eenmaal geen officieel 
aangekondigde Vlaamsche Muziekavond. Maar 
alle aanwezigen : jongens uit de burgerij, uit 
den landbouwers- en werkliedenstand zongen 
met geestdrift en smaak mee, en met volle 
borst werd « De Vlaamsche Leeuw » tot slot 
uitgegalmd.

Zulks heeft aangemoedigd en ’t zal de inzet 
wezen van nog meer !

Luide gezeid wat vele

iturgers stille peizen.

In alle omstandigheden waren onze burgers 

ten allen tijde bereid door milde tusschenkomst 

de goede en christelijke werken onzer Stad te 

ondersteunen en op te helpen.

Om maatschappijen van kunst, verzet of ver

maak te stichten en te onderhouden was ons
>U1IV UUlUCl WH i wao UICi J£OCU liCiT»

dat eenieder in de maat van zijn vermogen, 

eenen milden penning schonk.

Doch de tijden zijn voor de burgers zoo 

schrikkelijk veranderd.

Bijna vijf jaren heeft het overgroote deel 

onzer burgerbevolking omtrent niets verdiend, 

bijna niets gewonnen. En men moest bestaan, 

men moest leven! Immer uitgeven! Nooit iets 

bijkomen ! En alles zoo schrikkelijk duur! En 

’t geld verminderde, het geld verdween, het 

geld smolt weg gelijk de sneeuw voor de zon !

En met kloppend hert moest men bij rijke 

lieden aanbellen, met het schaamterood op de 

wangen den droevigen toestand waarin men 

verkeerde bloot leggen, en schulden maken. En 

men beloofde later te zullen werken en zwoe

gen om ’t geleende geld terug te betalen. Men 

had immers altijd eerlijk en treffelijk geweest.

En de wapenstilstand, na jaren kampen en 

vechten, na jaren lijden en tranen wierd ge

sloten.

En ’t herte van den burger jubelde van blijd

schap en geluk. Nu ging hij weder kunnen 

arbeiden en werken, wederom geld kunnen 

verdienen, het geld opleggen dat hij gedwongen 

en met gebroken hert had geleend.

En acht maanden reeds zwijgen de moord

dadige kanonnen, acht maanden reeds is een 

einde gesteld aan het akelig bloedvergieten, en 

de toestand van de burgerij is helaas 1 zoo 

weinig verbeterd. Met zooveel moeilijkheden 

heeft men dag en nacht te kampen, de nijver

heid kent nog altijd zooveel tegenkantingen, 

de koophandel wil niet hernemen. JEn de arme 

burger gaat gebukt onder eenen berg van 

tegenspoed en lasten, en verbergt zooveel 

mogelijk al de droefheid, al het wee, waarin 

zijn eerlijk en rechtschapen herte ligt versmoord. 

En om zijne schaamte te verduiken, om zijn 

eergevoel te verbergen, antwoordt hij dat het 

nogal redelijk gaat, wanneer men hem over 

zijnen toestand ondervraagt. •

En hij lijdt daar diep in zijn hert. Hij lijdt 

bij dage, hij lijdt bij nachte. Hij lijdt in het 

geheim. Hij lijdt veel, bitter veel, hij lijdt in 

’t verdoken en ’t verborgen. Heeft de burger 

nooit den rijkdom gekend, hij heeft geleefd in 

zekeren welstand. En nu, is alles weg, alles 

verzwonden, hij heeft niets meer dat hem toe

behoort, en erger nog, hij zit in schulden en 

hij voorziet den tijd niet waarop zijnen toestand 

gaat verbeteren. Ver van daar, hij zinkt alle 

dagen dieper en dieper. En wanhopig staart 

hij de toekomst in.

En in deze ongelukkige dagen laat men hem 

weten dat men wederom aan zijne beurs gaat

komen kloppen om hulp en steun voor goede 

werken. Zulks wordt hem op voorhand aan- 

gekondigd opdat hij meer en grootere sommen

zoude storten dan in vroegere jaren. En men 

verwittigt den burger dat men komen zal om 
geld voor het heropbouwen der Hoog^school 

van Leuven, voor het herstellen onzef Kerk, 

voor het herinrichten onzer Zondagscholen en 

Jongelingen-Congregatie.

O ! zoo geern zouden onze burgers dat doen. 

Zoo geern, zooals vroeger, zouden zij willen 

tusschenkomen voor die nuttige en noodzake

lijke werken. Hunne ziel, hunne christene 

vlaamsche ziel lijdt nu, lijdt onbeschrijflijk veel, 

omdat zij niet geven kan. En daar is niets 

aan te doen, ’t is hunne schuld niet.

Ik richt mij tot de weldenkende personen die 

zich deze zaken aantrekken en die van gedacht 

zijn zich met de geldinzamelingen bezig te 

houden; ik richt mij tot die lieden en ik 

smeek hun van hunne inzichten af te zien. 

Gaat bij de burgerbevolking niet om geld. Laat 

die menschen gerust, wanneer gij uwe hand 

zult uitsteken om hunne almoes te bekomen, 

zij zullen ze niet wegslaan, zij zullen geven> 

maar op dat oogenblik zal hun hert wreed 

bloeden, en zij zullen zuchten : “ Wij hebben 

niets meer, wij zitten tot over het hoofd in 

de schulden, en wij zijn verplicht te geven !„

Verplicht! dat is het ware woord. Verplicht! 

zij hebben altijd gegeven, zij durven het nu 

niet laten. Verplicht 1 uit eergevoel en schaamte

gevoel. Wat zoude men trouwens van hun 

zeggen. Verplicht! wat al nadeel zoude hun 

soms niet aangedaan worden. Verplicht! aan
■- j

bloot stellen.

Neen, Heeren, neen, gaat de deur van den 

ongelukkigen burger voorbij. Eerbiedigt zijnen 

toestand, pijnigt en martelt hem niet. Wanneer 

hij werk en bestaan zal gevonden hebben, 

wanneer hij wederom zijn brood zal verdienen, 

wanneer hij trotsch het hoofd omhoog zal 

mogen verhefftn, zal zijne beurs ook wijd 

open staan om rnilde hulp te leenen.

Voor den oogenblik, Heeren, richt u tot 

de rijken.___________ ____ _____________________

H et W eezenbloempje in Emelghem
Zondag laatstleden had Emelghem ook zijn 

bloemenfeest.
Welgelukt mag het genoemd worden, voor

waar. Daarom diene den inrichters allen lof 

toegezegd.
Een bijzonder woord van dank voor de kleinen 

welke zoo bereidwillig zich geleend hebben tot 
het verkoopen der bloemen zoo ook aan de 
muziekmaatschappij welke het feest veel luister 

toebracht.
Treffend en zielroerend, kristelijk en liefdevol 

is het doel van het Nationaal Werk van het 

Weezenbloempje.
En iedere Belg die het hert nog op de rechte 

plaats heeft, beijverde zich om ook het zijne 
ertoe bij te dragen tot het steunen der on

gelukkige Oorlogswezen.
Nederig was het bloempje maar edel is het 

doel. En de arme werkman, zoowel als de begoede 
eigenaar wilde ook zijnen penning jonnen Aan 
deze arme kleinen welke de oorlog tot weezen 

miek.
Zij verdienen onze achting, deze ongelukkige 

weezen, en ieder rechtschapen burger moet het 
als een gewetensplicht aanzien, hen de steunende 

hand toe te reiken.
De geldelijke ontvangst bij den verkoop ge

daan, was zeer voldoende. Dit bewijst dat de 
goedé Emelghemnaren het wel verstaan hebben, 
en het lot der oorlogsweezen hen nauw aan 

’t harte ligt.
Doch zooals immer, zijn er lieden die, waarom 

weet men niet, dwarsdrijvig en in ’t plat vlaamsch 
« aapgierig » genoeg zijn om aan het beleefde 
geweld welke de kleine lieve verkoopsters hun 
aandeden, geen gehoor te geven.

Een dezer lieden aan wie zeer naïef op
gemerkt wierd dat hij toch wel rijk genoeg 
was om iets te gunnen, gaf tot antwoord : 
« Wat weet je gij dat, leelijke snotter. »

En preusch ’lijk veertig over de gedane spreuk, 

trok hij verder.
Nog een ander ratelde zoo heel droog weg: 

« M’hèn der zoovele staane ». Deze handelwijze 
verontweerdigde de voorbijgangers zoodanig 
dat langer opkroppen onmogelijk werd en zij 
dezen medelijdenden vaderlander eenige gepaste 

woordjes liet hooren.

Twee schoone staaltjes van de vrijgevigheid 
van lieden die nochtans binst den oonog voor
zeker geen droog brood hebben moeten knabbelen
noch hunne tanden scherpen om rogge te eten.

Voor hen waren de oorlogsjaren toch winst
gevend en ware het anders, toen zijn zij niet 
slechter gesteld dan het grootste aeei aer oe- 
volking, die alhoewel van schier aues beroofd 
binst den oorlog, toch nog het hunne wuaen 
bijdragen en de weesjes ter huipe sneuen.

Weet, dat gij allen die hen uen peuuiug niet 
gunt, toch o o k  vrijgeKocht ziji gewoiueu uuor 
het bloed huns vaaers, die op ue siagveiuen 
rond Luik, Namen, Antwerpen en m uen 
modderpoel van den Vzer nun leven voor u 
veil hadden I 

Deze helden zijn gevallen en, God weet, 
misschien wel door vijandeiijKe krachten, gevoed 
van Belgische onderdanen.

Gij auen die de ooriogaweezen verstoot, de 
naam van kristen oeig is voor u de ware naam 
niet meer. De oelgiscne vadergrond, ooor net 
leven onzer dapperen vrijgeK ocht en waarop 
gij nochtans verolijf houdt, orand die niet 
onder uwe voeten ? En zeg uw geweten u niet 
uwen waren naam ?

Doch het grootste deel van Belgie staat 
bachten de arme oorlogsweezen. Het strekt 
zijne hand als beschermer over hen uit, zoo 
een strenge plicht flftn vaderlandsliefde, gods
dienst en dankbaarheid vervullend, en samen 
met ons geliefd Vorstenhuis, wii iedere ware 
belg als beschermer optreden der Oorlogsweezen.

Dat weze tot spijt van wie ’t benijdt en toi 
schande van hen die aan dezen heiligen plicht 
te kort komen. S p e c t a t o r .

I
Op de 4e „bladzijde versemjnt de nieuwe 

Uurtafel der Treinen. Men wordt vriendeujK 
verzocht deze zorgvuldig te bewaren, daar zij 

maar eenmaal zal versemjnen.

Verschiilige Nieuwjes

Da Vaartórug. — Eindelijk, zijn wij er in 
gelukt. Wij hebüen eene voonoopige vaariorug 
gekregen. \Vij heoben er op aangedionyen in 
ons w eeKblad . Verscniilige personen neDoen 

zich tot den Heer Schepen van Openbare Werken 
gericht, en deze beloofde de zaken ter herte 
te nemen, « ’t Is noodig dat het er komt, 

sprak hij, en ’t zal er komen! ».

En ’t is er.
Wij bedanken den Heer Fran?ois Bral, die 

ons thans voldoening heeft gegeven.
Ware de Heer Bral maar Burgemeester, 

Iseghem zou in korten tijd worden wat het 

reeds lang had moeten zijn....
***

Voor de Boeren. — Over eenige dagen 

heeft een onzer landbouwers geklaagd over den 
ongelukkigen toestand waarin men de tramlijnen 
liet liggen. Wij hebben in ons blad zijne klachten 

opgenomen
Die boer had gelijk.
Te Lendelede heeft men alle de grachten van 

gansch de gemeente gekuischt. Nu voert men 
al den gravier en de scharbillen van de tram
lijnen weg, en men vermaakt er mede de straten. 
Om zulk werk uit te voeren, kan men geen 
gunstiger weder vinden dan nu.

Weerd u, Mijnheer Bral, sla hand aan ’t werk 

en de boeren zullen u dankbaar zijn.
★

¥ ♦
De lucht in. — Op honderd meters afstand 

van de Kesteloot beke, langs de kalsijdenaar 
Lendelede, ligt nog een heele hoop munitie. 
Zoo ’t waar is - en dat wordt bevestigd - dat 
de hitte der zon die munitie kan doen ont
ploffen, dan loopt er groot gevaar da; wij den 
eenen of den anderen dag, een groot ongeiuk 
zullen te betreuren hebben.

De beweging langs de Lendelede kalsijde is 
zeer groot, bijzonderlijk op het deel gelegen 
tusschen de stad en den volKrijKen w ijk  

« Hondekensmolen ». Heeft er eene ontploffing 
plaats bij dage, dan zullen er alleszins rustige 
burgers die daar voorbijgaan het leven bij laten.

Maar hoe zoude het gaan met de Kortrijk- 
straat? Het grootste deel der huizen dezer 
straat zijn oud en bouwvallig. En de slag der 
ontploffing zoude nog zoo schrikkelijk groot 
niet moeten zijn, om verschiilige huizen te doen 
instorten, en velé bewoners onder de puinen 
te bedelven en aan een gewisse dood bloot 

te stellen.
Moest ik op dat kwartier wonen, ik zoude 

maar gerust zijn, wanneer men die munitie naar 
andere plaatsen zoude vervoerd hebben.



ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
(verboden nadruk) — IS1 vervolg

Vervolg van zondag 2 4  Jan u a r i 1915.

Eene vrouw, waarvan de echtgenoot zeer 

ziek is, en die moeder is van verschillige 

kinderen, weigert met de politie mede te gaan.

Men moest overgaan tot geweld om ze aan 

haren man en hare schreiende kinders te 

ontrukken.

Maandag 25  Jan u a r i 1915.

Voor de aardewerkers, in den dienst der 

duitschers gebruikt, werd door de stad voor 

de laatst verloopen week eene som van 
2200 franken betaald. Acht dagen vroeger 

beliep deze som tot 3100 franken.
*

* *

In meest alle de huizen van stad is thans 

een klein boekske verspreid dat gretig gelezen 

en herlezen wordt.

't Is de herderlijke brief van zijne Door

luchtige Hoogweerdigheid Kardinaal Mercier, 

Aartsbisschop van Mechelen.

Heden lees ik dien brief. Zeker mag dit 

schrijven onder het schoonste gerekend worden 
van al wat ooit my onder de handen viel.

Kardinaal Mercier, is wereldberoemd als 

een der geleerdste prinsen der Kerk. Hij zal 
nu gekend blyven als een groot vaderlander.

Die fiere en manhaftige taal doet deugd 

aan onze vlaamsclie herten, en diep roeren 

onze christen zielen by ’t lezen dier fiere 

woorden.

Het nieuws had hier reeds geloopen dat 

Kardinaal Mercier gevangen zat. Gelukkiglijk 

dat is geen waar.

l)e duitschers hebben de hand niet durven 

leggen op de schouders van den heldhaftigen 

kerkvoogd, die niet schrikt in open gelaat 

hun toe te roepen : “ De Belgen zijn u noch 

eerbied, noch onderdanigheid verschuldigd! » 
Dinsdag 2 6  Jan u a r i 1915. 

Sedert een tiental dagen van hier hoort 

men uit de omstreken van Yper, geen kanon- 

geschut meer. ’s Avonds en ’s nachts is alles 

stil, mitrailleuzen en geweeren schijnen ook 

in rust te zijn.

Maar toch moet de stryd voortduren, want 

het groot getal gekwetsten die heden worden 

aangebracht, geven daar het ontegensprekelijk 

bewijs van.

Met de treinen, met de automobielen worden 

zonder ophouden vele gewonden vervoerd.

wordt het heden namiddag afgehaald. Met een 

bon wordt de betaling gedaan.
*

* *
Dat het gebrek aan brood zich meer en 

meer doet gevoelen bewijst het volgende plak

kaat, dat hier en daar, aan de vensters van 

eenige herbergen wordt te lezen gesteld.

BERICHT
Er wordt aan de bevolking van Iseghem ter 

kennis gebracht dat van heden af het onderhond 
of de verpleging van Duitsche soldaten ten huize 
van Burgers zal moeten geschieden zonder 
levering van brood.

De Duitsche soldaten zijn verplicht hun brood 

aan te schaffen in de Duitsche militaire bak
kerijen.

De Burgemeester Oberstlt
EUG. CARPENTIER V. HANIEL

Woensdag 27  Jan ua r i 1915.

In onzs streken was sedert veertien dagen 

het nieuws verspreid dat gansch Belgie, tegen 

den 27 Januari, in de handen der duitschers 

moest zijn. Het kostte wat het wil, Yper, 

Dixmude, Veurne en de aanpalende vlaamsche 

gemeenten moesten ingenomen zijn. Voor geene 

opofferingen ging men schrikken, geene 

menschen levens ging men sparen, de vijande- 
lijke legers moesten tot den laatsten man, 

den bodem van Belgie verlaten hebben.

Dat zeiden de duitschers, zij wilden trouwens 
.ons vaderland in geschenke geven aan hunnen 

keizer, op zijnen geboortedag.

En die dag is heden aangebroken, eu de 

duitschers zien met spijt dat zij in het Zuid

westen geenen stap verder geraken.

En toch vieren zy heden den geboortedag 

van Z. M. W illem Koning van Pruisen, Keizer 
van Duitschland.

Duch in dat feest steekt geen geestdrift 

De herten blyven koel, en op de wezens leest 

men duidelyk dat de toekomst er somber en 
zwart uitziet.

De soldaten te Caehtem en Emelghem ver

blijvende, vergaderen op de Groote Markt. Zy 

aanhooren eene aanspraak door eenen officier 

gedaan, en keeren dan naar hunne gemeenten 
terug.

Op den Koornmarkt komen de soldaten 

alhier gehuisvest samen, en omtrent duizend 

in getal, met muziek aan ’t hoofd, trekken 

zij naar de St Hiloniuskerk.

Alle de krijgers zyn tegenwoordig, en hebben 

voor de gelegenheid hunne beste kleederen 

aangetrokken. De officieren dragen den blin
kenden helm.

lii de Kerk wordt de mis opgedragen door 

den katholieken lazaretpharrer Vogt, Het ser

moen wordt gepredikt door den protestantschen 

dominé.

Later op den dag wordt een banket door 

de officieren bijgewoond, ’s Avonds zijn de 

soldaten in gezellig feest in 't Gildenhuis 

bijeengekomen, en zingen en drinken daar 

tot 8 1/2 ure.

Aan de ingangpoort van het Gildenhuis staat 

op eene zwarte plank, in witte letters gedrukt: 

Soldatenhei m.

Donderdag 28  Jan u a r i 1915.

Zoo ooit de bevolking onzer stad van honger 

sterven moet zal het Gemeentebestuur van 

Lendelede er niet vreemd aan zijn.

Leest wat in het begin dezer week op alle 

de hofsteden onzer naburige gemeente werd 

t’ huis gedregen.

GEMEENTE LENDELEDE 

BERICHT.
I

Het is ten strengste verboden Tarwe of Rogge 
te verkoopen om naar andere gemeenten over
gebracht te worden.

Er zal proces-verbaal ten laste der overtreders 
opgemaakt worden.

Daarenboven heeft de Gemeenteraad, in zitting 
van gisteren, een Taks gesteld van 20 fr. voor 
elke 100 kilo tarwe en van 15 fr. voor elke 100 
kilo rogge die van Lendelede naar een andere 
gemeente overgebracht worden.

De personen, die de overtreders aan de 
Gemeente overheid bekend maken, zullen eene 
belooning van 5 fr. ontvangen voor elke 100 kilo 

tarwe of rogge die naar eene andere gemeente 
overgebracht worden.

I I

Er wordt nog eens uitdrukkelijk herinnerd 
dat er hier aan de molenaars, aan de bakkers 
of aan andere personen onzer gemeente volstrekt 
geen tarwe of rogge mag verkocht worden, tenzij 
met toelating van den burgemeester.

Er zal ook proces-verbaal opgemaakt worden 
ten laste der overtreders.

U I

Er wordt ook nog eens bekend gemaakt dat 

de landbouwers verplicht zijn de hoeveelheden 
tarwe en rogge te leveren welke hun voor de 
bakkers onzer gemeente zullen opgeeischt worden 
en zulks aan den prijs door den burgemeester 
bepaald (thans 28 fr. per 100 kilo tarwe en 24 fr. 
per 100 kilos rogge.)

De Burgemeester,
C. SAMYN.

*
* *

Rond de 200 huisgezinnen van stad, hebben 

gedurende den oorlog, de elektrieke verlichting 

in hunne huizen ingericht. Dat is voor de stad 

eene winstgevende zaak. Daarbij wordt er 

tegenwoordig een kolossaal verbruik gemaakt 

van elektriek licht. De duitschers zyn hoege

naamd niet zindelijk en zij zien geern late en 
vroeg klaar.

Aan de inkomsten van den elektriek, ook 

aan de abonnementen die in de laatste dagen 

in groote mate werden betaald, is het te danken 

dat ons Gemeentebestuur een deel der bons 
in gangbaar geld uitwisselt 

’t Werd meer dan noodig, daar vele inge

zetenen zoodanig veel stads brief kens in h un 
bezit hadden dat het hun onmogelyk geworden 

was, met vreemde gemeenten nog zaken 
te doen.

»*.

Een duitscher, in een bijzonder huis van 

stad ingekwartierd, had gevraagd om den 

sleutel der voordeur te bekomen, daar hy ter 

gelegenheid van den geboortedag dos keizers, 

wat later dan gewoonte ging wegblijven.

De dochter des huizes had een ontwijkend 

antwoord gegeven, maar volgens dien duit

scher woorden uitgesproken die voor zekere 
zijner landgenooten beleedigend waren.

Eene klacht werd ingediend. En heden komt 

die jufvrouw vuoi het gerecht. Zij wordt 

veroordeeld tot eene geldboete van iÜO mark 
of 3 dagen gevang 

De honderd mark worden op staanden voet 
gestort.

Vrijdag 2 9  J anuar i  1915.

In myne brievenbus vind ik heden een blad, 

onder duitsch toezicht opgesteld, en dat alhier 

meermalen te week wordt verk cht, waaraan 

ik uit eene briefwisseling uit Iseghem, de 
volgende regelen ontleen :

— o Hier zijn ook alle gebouwen door het 

leger genomen, zoodat alle bijeenkomsten 

onmogelijk geworden zyn. Zelf heeft de acht

bare familie baron Abac, Gilles de Pélichy, 

tot welzijn van Iseghem, haar kasteel ten 

dienste gesteld van liet leger. De vluchters 

kunnen daar een lesje aan pakken! Zoo zien 

wij deze familie, gelijk in welke tijden, tot 

toonbeeld dienen van gansch Iseghem ; daarom 

te meer verdient zy alle achting en genegen* 

heid van de gansche bevolking, en iedereen 
dient haar te eerbiedigen ».

Wy geven de stellige verzekering dat 

bovenstaande woorden gedrukt zyn.

Maar wij vragen ons ftu af wat wij thans 

het meest moeten bewonderen, de ezeldomheid 

van den persoon die zulke dingen schrijft, of 

de ezeldomheid der gazette die zulke dwaas

heden opneemt.

zaterdag 3 0  Jan u a r i 1915.

Aan het stadhuis hangt een bericht dat 

luidt als volgt:

« Het bevoorradingskomiteit dat de belangen 

der stad Iseghem in handen genomen heeft, 

zetelt te Kurtryk.

Er is tarwemeel ter beschikbaarheid der 

Iseghemsche bevolking gesteld.

Om meel te bekomen moet men een bewijs 

hebben geteekend door den Burgemeester of 

zijnen plaatsvervanger.

Daarenboven moet men de stellige zekerheid 

hebben dat er tarwe in onze stad te kort is 

om te voorzien in de noodwendigheden der 

bevolking. Het moet ook bewezen zijn dat 

de Burgemeester alles in het werk gesteld 

heeft om te beletten dat de tarwe zyner stad 

naar andere gemeenten werd overgevoerd.

Den Donderdag van elke week van 9 ure 

tot 12 ure, en van 2 ure tot 4 ure mogen de 

bakkers., en ook de burgers voor ’t gebruik 

van hun huisgezin, hunne bestellingen doen 
op de Yzerenweglaan n° 2.

Den Maandag mogen zij het meel halen 

op de Koophandelskaai n° 8.

Hetr brood dat met het afgeleverde meel 

zal gebakken worden, moet van goede hoe

danigheid zijn, en mag aan geenen hoogeren 

prijs verkocht worden dan 40 centiem, de kilo.
zondag 31 Januar i 1915.

Van op den predikstoel wordt aan de bevol

king bekend gemaakt:

1)Alle personen, die sedert den 15 Januari 

laatstleden in bezit zyn van bons van op- 

èischingen door de duitsche militaire overheden 

gedaan, moeten morgen maandag' deze bons 

op liet stadhuis indragen. Een ontvangst, bewijs 

zal hun daar overhandigd worden.

2) De landbouwers onzer stad dat zij hoe

genaamd geene tar>v e, rogge, aardappelen, 

vee, aan personen- van andere gemeenten 

mogen verkoopen of uitleveren.

3) Zondag aanstaande, 7 Februari, op bevel

van Z. H. de Paus Benedictus XV, zal in alle

de kerken van gansch Europa een bijzondere

biddag plaats hebben, om van God de vrede 
ai le^meeji.en,---

4) De inwoners warden dringend verzocht 

hunne gemeentebelastingen te betalen.

Maandag 1 Februari 1915.

De misnoegdheid, die onder de bakkers 

heerscht, gaat waarlyk ver Met eenige bakkers 
heb ik in gesprek geweest, en ik had my 

nooit kunnen inbeelden dat hunne opgewonden
heid zoo groot kon zyn.

Ik zal my wel zwichten de woorden over 

te schrijven welk ik uit hunnen mond verneem. 

Dat zoude mij immers tot eene plaats leiden 

waar ik niet geern zoude gaan.

Maar zy beknibbelen uit alle hunne krachten 

de manier waarop het aangebrachte Ameri- 

kaansch meel wordt verdeeld.

Zy bevestigen dat de Coöperatieve 3000 

kilos meel bekomt terwyl er maar 175 kilos 

aan iederen bakker wordt toegekend.

Er wordt my verzekerd dat er meer dan 

dertig bakkers genegen zyn den voorstel te 

doen, geen meel meer te aanveerden, opdat 

alles aan de Coöperatieve zoude toekomen.
*

* *
Hangt hier en daar, aan vensters van 

herbergen, te lezen :

BEVEL

De Burgemeester der Stad Iseghem :

Gezien den prijstabel door de duitsche over
heden vastgesteld voor den verkoop van eetwaren 
en voederstoffen;

Gezien de voorschriften van het Spaansch- 
Amerikaansch Comiteit voor het leveren der 
eetwaren aan de BURGERLIJKE bevolking van 
Belgie ;

BESLUIT

1. De Bakkers zullen de AMERIKA ANSCHE 
BLOEM zuiver en zonder eenig mengsel moeten 
bakken, en het brood van 1 kilo aan 0,40 fr. 
moeten verkoopen.

2. Het brood van INLANDSCUE TARWE 
zal aan den zelfden prijs moeten verkocht 
worden.

3. Het brood van ROGGEMEEL zal verkocht 
worden aan 0,30fr. van 1 kilo.

4. Het gemengd brood van INLANDSCHE 

TARWE en ROGGEMEEL zal verkocht worden 
aan 0,35 fr. van 1 kilo.

De bevolking wordt verzocht de overtreders 

bij den Heer Politie-Kommissaris aan te klagen.
De overtreders zullen volgens de wet gestraft 

worden.

Iseghem, 30 Januari 1915.

De Burgemeester 
EUG. CARPENTIER.
*

Aan de heeren herbergiers, wordt heden 

de blyde mare gedaan, dat voortaan de ton

bier niet meer aan 22 fr. maar aan 25 frank 

zal geleverd worden

WTat gaan de herbergiers doen? Hun bier 

zes centen doen betalen ?

Neen.

Maar de « groote kaven » loopen veel 

gevaar afgeschaft te worden.
*

* *
Laat in den avond, ’t is meer dan 9 ure, 

wordt de telefoondraad die in de Rousselare- 

straat gespannen was, afgedaan
Dinsdag 2 Februari 1915.

De artillerie troepen in Emelghem verblij

vende, trekken door de stad met munitie 
wageps en kanons. Hunne rusttijd is uit, en 

zij moeten opnieuw naar het gevecht.
#

Wij hebben veel dingen gezien binst den 

oorlog, doch dezen morgen is er toch nog 

iets nieuws.
Eene vliegmachien, op hare wielen steu

nende, wordt door eenen automobiel voortgv 

trokken.

***
Een prachttrein rolt hier om 8 1/2 ure 

’s morgens voorbij, en keert ’s namiddags ten

4 ure terug. Men zegt dat .hij den koning 

van Wurtemberg vervoerd, die met eigen 

oogen zich komt rekening geven over den 

toestand der duitsche legers in ons Vlaanderen. 

Woensdag 3 Februari 1915.

’t Is geen blasius weder, ’t Is een zomerdag. 

En de vliegmachienen komen de eene na de 

andere. Men ziet er langs alle kanten.

In de statie is het verboden gedurende vier 

eerstkomende dagen te laden of te lossen. 

Men verwacht troepenbewegingen. En inder

daad verschillige treinen komen uit Rousselare, 

soldaten, kanonnen, wagens en karren ver

voerende.

In ’t westen is het gedonder der kanonnen 

buitenmate hevig. En met het vallen van den 
avond hoort men duidelijk de mitrailleuzen 

en ’t geknetter der geweeren.

Hangt uigeplakt:

10 Mob.: Etappen Kommandantur.

4 Armée' Iseghem 30-1-15.

Op bevel der A. O. K. alsook van het Gen. 

Kommando: is op het grondgebied van Ise- 

ghem, alle requisitie verboden aan de troepen 

die niet aan het R. K. 27 toebehooren.

De troepen van het R. K. 2! die eene
lequtouic w illcu ilucxi, moeten vuorafg aandcl ijk

de toestemming der kommandantur van lse- 

ghem bekomen.

Geene toestemming voor requisitie van 

peerden, slachtvee, levens- en voedermiddels 

zal nog gegeven worden, om reden dat het 

onderhoud der bevolking zeer bedenkelijk wordt 

v. HANIEL 
Überstl. u. Etappen Kommandant.

Donderdag 4 Februari 1915.

Heden ook mogen wy ons beroemen over 

het schoonste weder.

Zoo komt het dat wy van in den vroegen 

morgen talryke viiegmachienen in den blau

wen hemel ontwaren.

En ’t zyn niet alleenlijk duitsche. Er zijn 

nog vele meer engelsche.

En ’t gaat er van pa f! paf l paf I 

Maar ’t valt steeds bezijds.

En voor het tien ure van den morgend is, 

wordt reeds driemalen op de vliegmachienen 

gevuurd, doch gelukkiglyk ! Zonder goed 
uitwerksel.

♦* ♦
Treinen op treinen vliegen door onze statie 

voorbij!

De eenen in meerderen getalle, komen van 

Rousselare met alle slach van oorlogsmaterieel. 

Wagens, karren, kanonnen, soldaten, trekken 

van het slagveld weg. Doch anderen trekken 
er naar toe.

*
* *

Geen tarwe noch roggemeel meer bezittende, 

in staat niet nog het minste werk uit te 

oefenen, maakt Joseph Vantomme, bakker in 

de Gentstraat, gebruik van het schoon weder. 

Hij zit op zyne hondenkar, en met lustig 

hert een deuntje zingende, rijdt hy moeder- 

mensch alleen naar Rousselare.

Onderwege naderen hem twee duitsche 

gendarmen. Meenende dat men hem zyn 

pasport ging vragen schoot Joseph seffens 

de hand in den binnenzak zyner veste.

Maar ’t was dat niet wat men begeerde, 

Joseph werd bij alle twee zijne ooren 

getrokken, en zoo van de kar gezet En ’t was 

mij een spel I Zulk een klein hondje dat zulk 

eenen groeten leegaard moest voorttrekken 

En Joseph keek den gendarm in de oogen.

“ Kyk maar. riep de gendarmen, kyk maar 

goed, zwicht u wel nog op uwe kar te zitten. 
Te voet! »

(wordt voortgezet).

Verleden week schreven v/ij dat de herberg 
« Het Kruiske „ op 16 Januari 1915 gesloten 
wierd, toch om alle misverstaan te vermijden, 
zeggen wij dat deze herberg dan NIET be

woond was door J. Van Mellaerts-Huysentruyt.



Het vreemd gespuis. — De Generaal, 
krijgsattaché bij het Britsche gezantschap te 
Brussel, werd bekend gemaakt met de klachten 
uitgaande van de burgerlijke overheid van West- 
Vlaanderen, en betreffende de talrijke schurken
streken die er worden gepleegd door Britsche 
kleurtroepen; deze Engelsche krijgsoverheid werd 
verzocht op te treden om die troepen ten 
spoedigste van ons grondgebied weg te trekken 
of om ze te kantonneeren op een afgelegen 
streng bewaakt grondgebied.

Ernstige policiemaatregelen werden getroffen 
ten einde zooveel mogelijk die misdrijven en 
inbreuken van allen aard te verhinderen.

Doör onderrichtingen van vertrouwelijken aard 
werden in elke gendarmeriegroep marschvaardige 
afdeelingen samengesteld, waarvan de eenige last 
is op te treden daar waar de meeste misdrijven 
gebeuren.

Een voorloopige gendarmeriegroep van 400 
manschappen werd nog pas te Rousselare 
ingericht. Aan dezelfde groep zal een marschvaar
dige groep van 1JO gendarmen worden toe
gevoegd.

Reeds werkt de marschvaardige groep, die 
nog maar geeeeltelijk is gevormd. De uitslag 
daarvan laat ons veel verhopen zoodat de toe
stand sedert enkele dagen merkelijk is verbeterd.

Een weinig geduld ! — Er zijn veel men
schen die denken dat de onderzoeks-commissie 
hare werkzaamheden gestaakt heeft, omdat zij
zou traag handelen. Neen, verre zij van daar....
maar de oorzaak is zeer eigenaardig.... Er is
te weinig plaats in de gevangenissen, want op 
1 Juni waren er in onze gevangenissen 6534 
mannen en 650 vrouwen, terwijl er maar plaats 
is voor 4832 mannen en 699 vrouwen. Dus er 
is nog plaats voor eenige vrouwen, maar voor 
wat de mannen aangaat, er zitten er reeds 
veel te veel.

VLUCHTELINGSGELD

Slechts 14 dagen zijn verloopen sedert er 
plakbrieven van de plaatselijke komiteiten uit
gehangen werden welke de voorwaarden bekend 
maakten in dewelke iedere persoon zich moest 
bevinden om van het vluchtelingsgeld te kunnen 
genieten. Vele personen die vluchteling waren 
en die deze voorwaarden lazen, waren als aan 
den grond genageld, wanneer zij zagen dat er 
van 10 personen die verplicht geweest hebben 
hunne woning te verlaten nog geen twee van 
dat geld konden genieten.

Welke misnoegheid er onder de bevolking 
heerscht is ontzeggelijk, bijzonderlijk de kleine 
burgers die door schaamte en eeregevoel ge
troffen, binst den vierjarigen oorlog nergens 
hun nood durfden gaan aanklaagden en even 
als alle andere verplicht waren te vluchten, 
zien nu dat zij buiten het reglement vallen, 
omdat ze niet behoeftig waren.

Dat was voor hun den genadeslag, en de. 
laatste hoop die bij deze lieden nog overbleef 
was daarmede verdwenen.... Zonder meubels... 
zonder middels van bestaan.... geen werk.... 
geen handel kunnen drijven... niets!... niets!...

De gevloekte oorlog heeft de kleine burgerij 
vreeselijk doen lijden, de inrichtende komiteiten 
van Belgie brengen haar door hunne dwaze 
maatregels aan den boord van den afgrond... 
en de toekomst der kleine burgerij is omringd 
van eenen zwarten sluier....

Wat meer is, sedert wanneer is het toekennen
der vluchtelingsgelden veranderd ?.....  lk heb
persoonlijk ondervonden dat zulks voor alle 
man was en kan zulks met zekerheid bevestigen, 
want wanneer ik verplicht was mijne woning 
te verlaten kwam ik in eene groote stad toe. 
Wanneer ik gehuisvest was, richtte ik mij naar 
de lokalen van het Komiteit ten einde mij 
daar in regel te stellen voor het bekomen van 
voedingstoffen.

Daar werd ik uiterst beleefd ontvangen. 
Seffens werden mij alle noodige inlichtingen 
gegeven. En toen ik op het punt stond heen 
te gaan: « Begeert gij vluchtelingsgeld? » vroeg 

mij de beambte.
— « Vluchtelingsgeld? » vroeg ik met zekere 

verwondering. « Vluchtelingsgeld, wat is dat? »
— Eene som van 1.50 fr. daags waarop iedere 

vluchteling aanspraak mag maken ».
Ik dankte zeer vriendelijk, zeggende dat ik 

dit geld niet begeerde. Ik ben ten hoogste 
voldaan, voegde ik er bij, wanneer ik de 
de levensmiddelen en de waren van het Komiteit 

bekom.
— Maar de beambte sprak verder... « Mijnheer,

gij zijt voor mij een vreemdeling, ik ken u 
noch van bij noch van verre. Maar gij moet 
niet het minste gegeneerd zijn vluchtelingsgeld 
op te rapen. Hier komen schatrijke menschen, 
hier komen barons en graven, en zij weigeren 
hun vluchtelingsgeld niet.....

— Moest de oorlog nog lang duren, dan 
zal ik er om komen, sprak ik, doch voor den 
oogenblik ga ik dat geld niet aan veerden ».

En na den beleefden beambte zeer hertelijk
te hebben bedankt, nam ik afscheid.....

Men kan daaruit besluiten dat het vluchtelings
geld niet gegeven wierd aan enkelen maar 
aan allen.

•»
* *

Verleden week was ik in Cachtem.

De zalen van het Komiteit wemelden van volk. 
Ik wist seffens wat er gaande was. Men
deelde het overige van het vluchtelingsgeld 
aan de personen die in October laatst hunne 
woningen hebben moeten verlaten.

Nogthans hadden weinige inwoners het dorp 
voor goed verlaten, en het grootste deel kwam 
na enkele dagen terug.

En nu betaald het Komiteit aan alle de 
inwoners eene som van 1.50 fr. per dag voor 
den tijd van 90 dagen. Bijgevolge bekomt iedere 
Cachtemnaar 135 fr. ’t zij hij vluchtte of 

t’huis bleef.

Een huisgezin uit tien personen bestaande 
krijgt een klein fortuintje : 1350 franken.

Dus weeral voor alle man.....
***

En hier in Iseghem en Emelghem kan zulks 
niet gedaan worden alhoewel men eveneens 
bevel gegeven had onmiddelijk de woning te
verlaten. Hier mocht niemand blijven.....  Dus
heeft alleman recht van het vluchtelingsgeld 
te genieten, en als men zoo niet wilde of kon 
handelen, dan hadde men eenvoudig beter die 

zake dood gelaten, aangezien er van honderd 
personen minstens negentig misnoegden zijn.

Daarover kan ik niets meer zeggen en moet 
eenvoudig uit dit alles besluiten dat er aan 
geheel dat boeltje noch kop noch steert te 
krijgen is, en ik vind niets beters dan alle man 
aan te sporen die hebben moeten vluchten 
en van deze gelden niet kunnen bekomen, 
onmiddelijk te protesteeren naar het 
Hoofdkomiteit, Lakenhalle te Gent.

W a t de Duitschers zegden 
over* de Belgische Bevolking.

Wij lezen in het roode duitsehe vlugschrift 

“ Uit Belgie gedreven,, (Aus Beigien ausgewissen) 

von C. Walinann, het volgende:

In de toekomst zal men niet meer hoeven 

te zeggen: Daar op die plaats zijn er ver

woestingen aangebracht zooals er de Hunnen 

en Vandalen kunnen veroorzaken. Men zou 
eerder moeten zeggen : « Men heeft zich gedragen 

als Belgen ».

De Belgen verdienen den naam van een be

schaafd volk niet meer. De oorlog heeft aan 

dit valsche volk het masker afgerukt en voortaan 

zien wij heel klaar welke woeste benden den 

belgischen grond bevolkten.

Men diene aan de gansche natie dezelfde 

behandelingen voor te behouden die wij, Duit

schers, in Belgie wonende, te verduren hadden.

Een volk welke in staat is, grijnzend de 

lieden stuk te snijden, de zieken uit de gast

huizen te verjagen, de kinderen de vensters 

uit te werpen, en ’s nachts door de straten 

met zweepslagen vrouwen en jonge meisjes 

voort te drijven, een volk dat verscholen in 

alle huizen en struiken, op onze moedige sol

daten schiet; een volk dat zich vergrijpt aan 
iederen bijzonderen eigendom, en als eene bende 
moordenaars alle duitsehe woningen binnendringt, 

heeft het recht verloren nog te midden van 

Europa te leven.
Wij moeten een voorbeeld geven : Nietenkei 

Belgie aanhechten en den koning uitdrijven 

(hier volgt eene groote beleediging welke wij 

uit eerbied voor onzen koning achterlaten) zooals 

hij met ons, argelooze duitschers en hongaren 

deed, moeten wij het gansche volk van den 

belgfschen grond wegjagen.

Slechts op deze manier zal Europa gezuiverd 

worden van eene wilde, dweepzuchtige en valsche 

bende; want tot op heden was dit land slechts 

een ontuchtig huis, een schuiloord van anarchisten 

tuischers en zedelooze vrouwen.
Ik weet wel dat de lezers zullen beweren 

dat ik te verre ga, doch ik weet heel wel wat 

ik vooruitzet.

Zoo wij Belgie aanhechten, en wij er de Belgen 

laten, zullen wij binnen onze grenzen een volk 

hebben zonder beschaving, ruw, bijgeloovig en 

valsch in het hert, welke ons zonder ophouden 

zal verontrusten; Belgie zou een eeuwig brand

punt van misnoegdheid en eene bron van 

opstand en ophoudelijke samenzweriugen zijn, 

en zelfs overmatige strenge wetten zouden tot 

niets strekken daar de luie Belg te arglistig 

en te valsch is.

De slavenhandel zooals de Belgen hem in 

den Congo drijven, zouden wij niet kunnen 

invoeren daar onze beschaving er zich tegen 

verzet 1

Nog langer Belgie, de kleine roofzuchtige 

staat dulden is ingelijks onmogelijk, na al het- 

gene waaraan zij zich ten onzen opzichte hebben 

plichtig gemaakt; de Belgen zouden zulks als 

eene zwakheid van onzen kant aanzien.

Er blijft dus geenen anderen uitweg dan de 

Belgen toe te vertrouwen aan hunne verbondene 

broeders, de Russen, opdat zij de steppen van 

Azia gaan bevolken en er daar hun Barbaren

leven voortzetten!....

* *
Ziedaar het oordeel van eenen duitschen 

grootspreker over de belgische bevolking en

waarlijk hij heeft verstand van liegen.....

Jammer genoeg dat dezen lafaard voor zulke 

beschuldiging ongestraft mag blijven loopen....

WETSVOORSTEL
Op het huisvesten 

van uitgedreven gezinnen
Vier Volksvertegenwoordigers hebben op het 

bureel der Kamer een wetsvoorstel neergelegd 

op het huisvesten der gezinnen, die bij ge

rechterlijke beslissing uit hunne woning gezet zijn.

De toelichting die bij het wetsvoorstel ge

voegd is luidt als volgt :

« De woningkrisis is in België, sedert het 

in werking treden van de jongste huishuur- 

wet, buitengewoon erg geworden.

Eenerzijds spreken de vrederechters vonnissen 

uit, waarbij slechts zeer korte betalingstermijnen 

worden verleend aan talrijke huurders, die tot 

nog toe hunne volle huishuur niet konden 

betalen en bijgevolg met uitzetting zijn bedreigd.

Anderzijds schorsen de eigenaars en hoofd

huurders het verhuren der onbewoonde woningen 

ofwel verhoogen zij den huurprijs in aanzienlijke 

mate (50 tot 100 t. h.)

Deze toestand is nadeelig niet alleen voor 

de bewoners getroffen door eene langdurige 

werkloosheid, maar ook voor hen die zich, 

zoolang de oorlog duurde, ten volle hebben 

gekweten van al hunne verbintenissen tegenover 

de eigenaars of hoofdhuurders.

De opzeggingen en uitzettingen zijn niet meer 

te tellen ; zóó drijft men voortdurend en overal 

de huurprijzen op ; niet enkel van de woningen 

bestemd voor de bevolking van geringen stand, 

maar ook van die bestemd voor de bevolking 

van min of meer welhebbenden stand.

Men kan niet aannemen dat gezinnen geen 

onderdak kunnen vinden, wanneer in het mee- 

rendeel der gemeenten van het land woningen 

niet betrokken zijn.
*

* *

Het wetsvoorstel zelf luidt, in hoofdzaak, 

als volgt :

De gemeentebesturen moeten, gedurende zes 

maanden, zorgen voor het huisvesten van al 

de personen die, op het grondgebied der ge

meente, ' bij beslissing der rechtbanken uit hunne 

woning gezet worden wegens niet-betaling der 

huur of wegens het eindigen van de huur

overeenkomst.

De gemeenteoverheid is gemachtigd om de 

vaste goederen en al de gedeelten van vaste 

goederen op te eischen, die gewoonlijk tot 

huisvesting dienen en thans onbezet zijn.

Gedurende een tijdverloop van twee jaar, 

te rekenen van de bekendmaking dezer wet, 

mogen de huurprijzen met niet meer dan 10 

ten honderd verhoogd worden boven het bedrag 

der huurprijzen, zooals zij in Juli 1914 waren.

De verhooging van 10 t. h. wordt alleen 

dan toegelaten wanneer zij gewettigd is door 

onontbeerlijke herstellingswerken tot het in 

orde brengen van de woning.

De overeenkomsten, waarbij de huurprijzen 

werden verhoogd, na 1 Augustus 1914, boven 
het hooger bepaald bedrag van 10 t. h., dienen 

herzien te worden.

In elk rechterlijk arrondissement wordt ten 

minste ééne scheidsrechterlijke kommissie inge

steld, met last de geschillen betreffende de 

huisvesting der bevolking in der minne te 

regelen of daarover te beslissen. Deze kommissie 

bestaat uit drie leden, waarvan een eigenaar 

en een huurder.

Voor elk rechterlijk arrondissement stelt de 

minister van justitie eene lijst vast van honderd 

eigenaars en honderd huurders, onder welke 

de scheidsrechterlijke huurkommissies bij uit- 

loting aangewezen worden.
*

* *
Dit wetsvoorstel zal binnen kort op de dag

orde der Kamer gebracht worden. De bespre

kingen erover zullen niet van belang ontbloot zijn.

UIT EMELGHEM

Eere aan w ie eere toekom t!
Naar gelang der hedendaagsche gebeurtennissen is het 

noodig de aandacht van onzen tjverigen gemeenteraad te 
trekken op het gemis van eerbied bij sommige ingezetenen.

Verbeeld U, dezer dagen heeft een heer gemeenteraadslid 
de roekeloosheid begaan een weerdige man der gemeente 
eene kleine inlichting te vragen. Het gold de eieren 
betaling welke nog niet gedaan was. Deze eieren 
waren de laatste opgeeischte van het duitsehe leger. Deze 
vraag in haar eigen was gansch eenvoudig. Edoch, ’t moest 
toch zijn dat er een gemis aan eerbied te kenmerken viel 
tegenover den aangesprokene want, hij maakte zich kwaad 
en miek een misbaar alsof hij gansch misdaan was. Een 
snauw en “ zij moeten maar komen... alles ligt gereed „.

Wat daaruit nu te besluiten? Het geld vragen waar men 
recht toe heeft, nog meer welke u toekomt, is immers 
altijd toegelaten. Dus nog meer is het toegelaten aan een 
openbaar bestuur of dezen vertegenwoordiger, het ver

schuldigde geld te vragen.
Doch wat men zonder fout moet in ’t oog houden (zulks 

bewijzen nu de laatste feiten) ’t is eerbied te hebben wanneer 
men zulke mannen aanspreekt?

Nog te meer daar bij sommige lieden, zooals het hier 
het geval, de verdienste gtheel groot is. Iemand die zich 
immer slachtofferde voor het gemeene best, iemand die 
binst den ganschen duur van den oorlog aan de Emelghem- 
naren groote blijken van liefde, zelfopoffering betoonde, 
mag toch wel meer dan gelijk wie, in acht genomen worden.

De tijden zijn fel veranderd, vroeger binst de bezetting 
was die man immer ten dienste van het publiek, hij was 
in ’t plat vlaamsch gezeid “ goed in zijn haar „ en wel op 

zijn gemak.
Nu de menschen wisten hem dan ook te eerbiedigen 

(of was het gedwongen?) maar nu, hij is als van de hand 
Gods geslegen, bijna gansche dagen mistroostig en heeft 
veel van zijne kleur verloren.

De gelegenheid om de menschen plezier te doen begint 
te ontbreken en.... ondankbaarheid is ’s menschens loon, 
de eerbied is bij de menscnen ook fel gedaald. Andere 
tijden, andere zeden. Niettemin blijft het niet schoon voor 
de bevolking. Maar intusschen ware een goede wenk van 
den gemeenteraad wel gansch nuttig.

Het gemeente bestuur diene bij plakbrief bekent te 
maken dat men den verschuidigden eerbied bewijze aan 

wie hem toekomt.

Het ware de eerste maal niet, in Belgie dat zulks 
gebeurt. Herinner u dat bij sommige Ortskommandanten 
de militaire eer moest bewezen worden vooraleer men het 
waagde een pasport of iets dergelijks te vragen, zelfs 
wanneer men ze langs de straat ontmoete.

Dat ware een goed middel, en met wat goeden wil van 
beide kanten zal het gaan.

Een lid  van den boerenbond.

Eene kleine besmettelijke ziekte
De toegevingen aan het zwakke geslach gedaan in het 

parlement nopens het stemrecht schijnt hier op de gemeente 
aanleiding te geven tot eene revolutie in de gedachte der 

vrouwen.
Zij beginnen zich bok met politiek te bemoeien en dat 

in zulke mate dat zij rustige voorbijgangers die misschien 
de zienswijze van hunnen echtgenoot niet deelen, met 
hunne scherpe tong aanvallen.

Nu ’t is de eerste maal niet dat vrouwvolk zich met 
gemeente politiek bemoeit op Emelghem!!! (ofschoon het 
lang geleden is !) maar deze maal zal het niet lukken.

Nochtans dienen wij hen te eerbiedigen, daarom: Hoed 
af voor deze persoonen met eene roemrijke en schitterende 

loopbaan. _____

- SPORT -

— DUIVEN -
ZONDAG 22 JUNI 

P R I J S V L U C H T  uit R U M E S
bij Emiel VERMEERSCH 

inkorving ZATERDAG avond van 7 tot 10 ure

.*»
ISEGHEM. — Uitslag der prijsvlucht uit MEENEN (barak

ken) bij J. Verhaeghe van Zondag 15 Juni met 75 prijsduiven.

1 Vandoorne Lendelede 56 Duthoit Lendelede 13

Vandeputte iseghem 125 Vanhouwaert Iseghem 11

Bombeke Lendelede 114 Delaere Lendelede 11

D’Hondt Iseghem 63 Verholle Iseghem 6

Kimpe Jules Iseghem 73 Degrendele Iseghem 11

n » 36 Raes Al. 2

Heldenbergh „ 12 Degrendele » 4

n » 12 Duthoit Lendelede 2

Duthoit Lendelede 22 Verlinde „ 2

10 Samyn Winkel St Eloi 7 Vandendriessche Ouckene
*

* #
LEERVLUCHTEN :

Maandag 23 Juni LENDELEDE bij Em. Vermeersch 
Inkorving tot 8 ure aan 5 cent. per duif.

Woensdag 25 Juni CUERNE-KATTE bij Jos. Verhaeghe 
Inkorving tot 7 ure aan 10 cent. per duif.

Vrijdag 27 Juni SWEVEGHEM bij Em. Vermeersch 
Inkorving Donderdag avond 20 cent. per duif. 

ZONDAG 29 JUNI bij Jos. Verhaeghe Prijsvlucht uit RUMES 
MAANDAG 30 JUNI bij Frans Spriet „ RUMES
Inleg 1,50 fr. Heeft 0,50 fr, verdeeld in 3 prijzen Supplementen 
aan 40 cent, Ingeval van slecht weder zullen de leer- en prijs- 
vluchten een dag verschoven worden.

**  *
Iseghem. — Leer en prijsvluchten. Maandag morgen 

van 7 tot 8 ure bij Th. Vandaele ST CATHERINE 10 ct. p. d.

Woensdag avond van 7 tot 10 ure bij Th. Vandaele aan
20 centiemen per duif SWEVEGHEM. In geval van slecht 
weder een dag verschoven.

Zondag 29 Juni prijsvlucht uit RUMES bij Th. Vandaele 
Groote Markt. Inkorving den zaterdag avond van 7 tot 10 ure.

Maandag 30 Juni prijvlucht uit RUMES bij Degrendele 
Karei. Inkorving den zondag avond van 7 tot 10 ure. Verdere 

voorwaarden zooals gewoonte.
*

* *
Terup te bekomen bij Emiel Bruynooghe, Vijfwegenstr. 

Emelghem, eene jonge duif dragende metalen ring n'7292 

belg. ________

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 
SI Ja n . Aanzet aau den Nieuwen Tinnen Pot. Prijsdeeling 
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. 
Prijsdeeling bij H. Devroe, in de Wagenmakerij. Inleg 1 fr.

Iseghem. — Groote prijskamp in de bolletra bij Frans 
Spriet “ In de stad Kortrijk „ Kortrijkstraat, 76, op Zondag 
den 22 Juni 1919. 10 Fr. vooruit en het inleggeid erbij.

Burgerstand van Iseghem
Overlijdens ;

Lia Margareta Devos 10 maanden d. v. Remi en Helena 
Mistiaen — Louis Vandersype 78 j. werkman echtg. Mathilde 
Declercq — Marcel Denolf 2 maanden z. v, Camiel en Maria 
Verschoot — Emma Maria Yde bottinst, 33 j. d. v. Charles 
Louis en Rosalia Vandoorne — Adèle Madeleine Vancom- 
pernolle borstelm. 20 j. d. v. Emile en Victorine Kerkhof.

B urgerstand van Lendelede
Geboorten :

Suzanne Viaene d. v. Jules — Palmer Remaut z. v. Marie
— Godelieve Vandaele d. v. Hector — Roger Vermaut z. v. 

Odo.
Overlijdens :

Roger Lesieur 18 dagen — Mathilde Vantorre, weduwe 
Andries Verbrugge 76 j. — Marie Delescluse weduwe jean 
Vroman 76 j. — Cyriel Dendauw H m . — Pharailde Claer- 

bout 50 jaar.
Huwelijken :

Ferdinand Bauwens van Wankel St Etoi met Vynckier 
Emma alhier — Cyrille Tack van Iseghem met Madeleine 
Verhelle alhier — Alfons Pauwels van Hulste met Valentine 

Dedeurwaerdere alhier. _____

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, ISEGHEM.

G R O O T E  i l E R T Ö Ö N I N G E N
op specialen Doek “ UNIC „

ZONDAG 22  en MAANDAG 23  JUNI
telkens om 6 1/2 ure ’s avonds

DAG VERT00NING ZONDAG om 2 l |2  ure
ALGEMEEN PROGRAMMA :

THE PURPLE IRIS 
of de Roman van Olga Humprey 

Drama in 9 deelen, 2700 m.
Eeu dol spel Cow Boy in 2 deelen, 600 m. 

Policarpe contrebassiste Komiek, 125 m. 
Robinet wint de Wedding Komiek, 150 in.

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.



UURTAFEL der TREINEN.
van 15 Juni to t  14 Juli

KORTRIJK
Heule
Lendelede
lngelmunster
ISEGHEM
Rumbeke
Rousselare
Beveren
Gits
Lichtervelde
Thourout
Zedelghem
Lophem
BRUGGE

BRUGGE
Lophem
Zedelghem
Thourout
Lichtervelde
Gits
Beveren
Roeselare
Rumbeke
ISEGHEM
Ingelmunsrer
Lendelede
Heule
KORTRIJK

Kortrljk
Anseghem
Audenaerde
Sotteghem
Denderleeuw
Brussel

Bruseel
Denderleeuw
Sotteghem
Audenaerde
Anseghem
Kortrijk

Kortrijk-Brugge
4.10 4.27 6.13 9.20 12.53 15.13 17.23 19.25
4.17 4.34 6.20 9.27 13.00 15.20 17.30 19.32
4.27 4.45 6.30 9.38 13.10 15.30 17.40 19.42
4.38 4.55 6.39 9.47 13.19 15.39 17.49 19.51

5.04 6.48 9.56 13.28 15.48 17.58 19.59
5.18 6.59 10.10 13.39 15.59 18.09 20.11
5.40 7.09 10.20 13.55 16.09 18.19 20.22
5.47 7.16 10.27 14.02 16.16 18.26 20.29
5.55 7.24 10.35 14.10 15.24 18.34 20.36
6.03 7.32 10.43 14.21 16.32 18.42 21.03
6.25 7.44 10.57 14.32 16.44 18.55 21.19
6.40 7.59 11.12 14.47 16.59 19.10 21.34
6.50 8.07 11.22 14.57 17.09 19.20 21.44
7.05 8.21 11.37 15.12 17.24 19.35 21.59

Brugge-Kortrijk
3.57 5.44
4.13 6.00 
4.23 6.10
4.42 6.26 
4.54 6.38 
5.01 6.45 
5.09 6.53 
5.19 7.03 
5.27 7.09
5.42 7.21 
5.52 7.29 
5.59 7.36 
6.08 7.45
6.14 7.51

8.25 
8.41
8.51 
9.07 
9.19
9.26 
9.34 
9.44
9.52 

10.05 
10.15 
10.23 
10.34 
10.40

11.06
11.21
11.29
11.46 
11.58 
12.05 
12.12 
12.22 
12.28 
12.38
12.46 
12.53 
13.02 
13.08

12.28 16, 
12 44 16.
12.54 16 
13.10 16 
13.22 16.
13.29 17. 
13.37 17.
13.55 17. 
14.01 17, 
14.13 17. 
14.21 17,
14.29 17. 
14.39 18, 
14.46 18.

00 18.15 
16 18.31 
.26 18.41 
.42 18.57 
54 19.09
01 19.16 
09 19.24 
19 19.34 
.25 19.41 
.37 19.56
.45 20.07 21.12 
52 20.16 
,01 20.27 
07 20.33 21.30

Kortrijk-Brussel
5.30
6.08
6.32
7.22
8.20

8.04 10.50

8.42
9.12
9.40

11.30
12.03
12.34

12.10
12.48
13.12
14.12 
15.10

18.30
19.06
19.41
21.05
22.03

20.55

21.35
22.08
22.39

9.00 11.10 13.00 15.40 22.58 23.05

Brussel-Kortrij k
*7.05 
7.35 
8.06 
8.40

5.10
6.10 
7.10 
8.00 
8.23

11.00
12.00
13.00
13.50
14.13

17.05 
17.35
18.06 
18.40

18.15
18.43
19.12

18.30
1%.30
21.10
22.00
22.23

8.58 9.15 14.48 19.15 20.13 22.58

Kortrijk-Gent
Kortrljk 6.00 10.47 15.00 20.52
Waereghem 6.31 11.18 15,31 21.23
Deynze 7.02 11.49 16.02 21.54
Qent 7.43 12.30 16.43 22.35

Gen t-Kort rijk
Gent 4.13 8.57 13.10 19.13
Deynze 4.55 9.39 13.52 19.47
Waereghem 5.26 10.10 14.23 20.18
Kortrljk 5.56 10.40 15.04 20.58

Ingelmunster-Thielt
lngelmunster 4.36 6.10 7.40 10.25 14.10 17.55 20.15
Meulebeke 4.48 6.22 7.52 10.37 14.52 18.07 20.27
Thielt 4.59 6.33 8.03 10.48 15.13 18.18 20.38

Thielt-Ingelmunster
Thielt 5.22 7.00 9.20 12.40 15.59 19.20 20.48
Meulebeke 5.34 7.12 9.32 12.52 16.02 19.32 21.00
lngelmunster 5.45 7.23 9.43 13.03

Thielt-Gent

16.13 10.43 21.41

Thielt 6.54 8.08 15.41 20.13
Deynze 7.29 8.30 16.16 20.48
Oent 8.10 8.58 16.57 21.29

Deze treins houden stil in alle tusschen-staties.

Gent-Thielt
Qent 4.00 11.08 18.30 19.10
Deynze 4.42 11.58 19.12 19.35
Thielt 5.16 12.32 20.13 19.56

Deze treins houden stil in alle tusschenstailes.

Rousselare-Y per
Rousselare 5.36 7.25 15.05 18.25
Vper 6.34 8.23 15.57 19.23

Y  per-Rousselare
Yper 5.50 11.25 16.10 20.57
Rousselare 6.48 12.23 17.08 21.54

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

en veertig  cen tia ren  m edegaande  erve 

ge legen  te ïseghem  langs den  s teenw eg  

n aa r  L ende lede .

Z ic h  te w enden  bij den N o ta r is  V a n d e  

M o o rte le , ïseghem .

Studie van 
den Notaris V A N D E  M OORTELE ,

te ISEGHEM.

OPENBARE VERKOOPINGEN VAN
B. Goederen gülegen te ISEGHEM.

1. EEN HERBERG « De N ieuw e  S t  P ie t e r  » niet 
magazijn eu erve hoek Kortrijkstraat eu Meenenstraat 
groot 58u m2 verpacht aan W ' A. Vandewalle tot 1 Mei 
1920 mits 800 Irank ’s jaars boven de lasten. Verdeeld in 
2 koopen.

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

3. EEN TWEEWOONST in land, w ijk  « De G eit  » 
groot 61 a. 80 c. verpacht aan C. Delaere’mits 122 Irank 
rs jaars en aan C. Lemiere mits 110 frank ’s jaars tot 30 
September 1919.

4. WOONHUIS met land, w ijk « De Ge it  » gtoot 40 a. 
32 c. uerpaclit aan W e Vanthuyne mits 19 fr. te maande.

5. Woonhuis met laud w ijk  « De Slooke » groot 36 a. 
90 c. verpacht aan Louis Plets tot 1 November 1919 mits 
160 fr. ’s jaars.

Instel op DONDERDAG 26 JUNI 1919.

Overslag op DONDERDAG 10 JULI.

Telkens om 3 ure namiddag stipt in « D e  N ie u w e  St 

P ie t e r  bij Mm W* A. Vandewalle.

1/2 °/„ Instelpenning te winnen.

C. Goederen te ISEGHEM.

1. EEN GROOT HANDELSHUIS met hof groot 4 a. 

20 c. gelegen in de Gentstraat onmiddelijke ingenot- 

tredding.

2. EEN HANDELSHUIS met hof groot 2 aren 80 cent. 

gelegen in de Gentstraat verpacht aan Pieter Vande 

Moortel mits 30 fr. te maand.

Overslag DINSDAG 1 JULI 1919.

telkens ter herberg « Den  G roo ten H e r t  » bij de W e 

Aug. Verstraete te ïseghem om 4 ure stipt.

1/2 °/» Instelpenning te winnen.

Wijk
Gemeenten 

Ardoye, Meulebeke, Emelghem, 
Bloemgat (Ardoyeveld)

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

sectie C. nrs. 1243, 1244, 1Ï45, 1247a, 1248, 1249, 1250, 
1Ï51, 1252, 1253 en 1254 Roomprijs 500 frank.

MEULEBEKE
2. Land 31 aren 62 centiaren sectie F. deel nr 74.
3. » 46 aren 5 centiaren sectie F. deel nr74.
4. » 1 h. 12 aren 33 centiaren sectie F. deel nr 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. Laud 38 aren 11 cent. sectie A. nrs 1002a en 1006a.
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 huis 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 October 1920.

Koopen 5, 9, 10 en 11 zijn verpacht aan Cyr. VandQ- 
putte mits mits 406 fr. boven de lasten tot 1 Oct. 1919.

Koop 12 is verpacht aan W e 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 P ieter, bij Lefevere te Ïseghem.

OPENBARE VERKOOPING
VAN EEN

W O O N H U I S
mei Bakkersoven en Hof

dienende voor Bakkerij en ander bedrijf 

gelegen in de Ameyestraat te ïseghem.

De Notaris Vande M oorte le  ver
blijvende te ïseghem, zal de op hierna 
gestelde zitdagen openbaarlijk verkoopen

Een Woonhuis met Hof en Bakkershoven dienende voor 
alle bedriif gelegen in de Ameyestraat groot 2 aren 49 ca, 
Sektie D nr 889q palende West de Ameystraat, Noord de 
We Adolf Dejonghe & Kinders, Zuid Aleï. Sintobin en 
Oost M®e Vandekerckhove & Kinders.

Bewoond door Emiel Decoene mits 15 fr. te maande. 

Ingenottreding met 15 Juli.

1/2 % Instelpenning.
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- 

BILCK, Nederweg bij de Paters.

VENDITIE VAN

Vruchten te Velde Alaam en Meubels
te INGELMUNSTER (b\j de Statie)

De Notaris Vande Moortele verblijvende te Ïseghem, 
zal ten verzoek van M. Camiel Plancke, landbouwer 
wonende te lngelmunster langs den Steenweg van 
lngelmunster naar Kortryk, openbaar te koop aan
bieden op Woensdag 16 Juli 1919 

Om 1 ure: Stoelen, kleine Meubels, alle slach van 
Landbouwalaam : Eegden, Spook, Beer, IJzerrolle,
Driewielkarre, Jumelle, Aalkartee en Kuipen, Kern- 
machien, Afroomer, Melkkuipen, Koeigreelen, W ind
molen, Zwingelmachien, Lijnwaadkleed 12 op 12.

Om 3 ure : VRUCHTEN : 80 aren Tarwe, 70 aren 
Rogge, 50 aren Vlas, 80 aren Aardappels, 35 aren 
Peerdeboonen, 20 aren Beeten, Hooi en Strooi. 

Comptant Geld met 10 °/o verhoog.

VENDITIE VAN

Vruchten te Velde Alaam en Meubels
te ISEGHEM, (Boerslinde).

De Notaris Vande Moortele te ïseghem zal openbaar 
verkoopen, ten verzoeke van W w e Eduard Dejonghe 
wonende te ïseghem aan Boerslinde op Vrijdag 11 Juli.

Om 2 ure : Huismeubels, Alle slach van Landalaam 
Aardappelploeg, Kortewagen, Bascule met gewichten 
Lijfrolle, Boothamer, Koorden en Ketens, Ladders, 
13 ijzeren planken voor steenovens Zeefden, Eegden, 
Spaden, Timmermansalaam met hout en uiltepersen, 
Metsersgerief en eene schoone Hondenkar met harnas- 
stiring.

Om 4 ure : Vruchten te velde: 5 aren Rogge,
16 aren Haver.

Comptant. Geld met 10 «/o verhoog.

KANTOOR 
van den Notaris LE CORBESIER, 

te ISEGHEM.

Openbare verkooping

Van EEN GROOT WOONHUIS met stagie, koets
poort, stallingen en koer, zijnde tegenwoordig de 
herberg « Nieuw Amerika » St Hiloniusstraat te Ise- 
ghem, west bij de groote kei lt.

Ingenottreding eene maand na den toeslag.

Instel op 27 JUNI.

Toeslag op 11 JULI.

Telkens om 2 ure namiddag in de zittingszaal van 
’t Vredegerecht, te ïseghem.

Met tusschenkomst van den Notaris Lowie te Deinze,

OPENBARE VERKOOPING VAN

6  WOONHUIZEN met HOVING
te ISEGHEM - GENTSTRAAT

Koop I.

Een schoon groot Woonhuis met stagie, nu dienende 
voor W inkel en 4 a. 70 cent. erve, Zuid de Gent
straat, verpacht aan Heer Dejan mits 375 fr. ’s jaars 
boven de lasten, tot 1 Januari 1923.

Koop II.

Een Woonhuis zijnde Herberg « H e t  H a a n t je  » en 
3 a. 20 cent. erve, Zuid der Gentstraat, verpacht aan 
Ernest Deleu, brouwer te Rousselare, mits 325 fr. 
’s jaars. lasten vr\j, tot I Januari 1921.

Koop III.

Twee aan elkander houdende woonhuizen, met 
60 cent. erve, Zuid der Gentstraat.. Samen maande
lijks verpacht aari 19.50 fr. lasten vrij.

Koop IV.

Twee aan elkander houdende woonhuizen en 20 a. 
60 cent. erve, Zuid dar Gentstraat. Samen maande
lijks verpacht aan 23 fr. lasten vrij.

Instel op Woensdag 9 Juli 1919

Toeslag op » 23 » »

Telkens om 2 ure namiddag te ïseghem, ter herberg 
SUHilonius, by de groote Kerk.

Er zuilen samenvoegingen toegestaan worden.

OPENBARE VERKOOPING VAN

Eene schoone en allerbeste Hofstede
en Bouwgrond

langs de Rousselarestraat.

Samen groot 17 II. 80 a. 20 ca. 

te ISEGHEM, Zuid by de Paterskerk.

verdeeld in 42 koopen

Verpacht tot 25 December 1922 aan W we Constant 
Dejonghe-Claerbout, mits 2700 fr. ’s faars buven de 
lasten. Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

Z1TDACEN :

INSTEL op DINSDAG 22 JULI, ter herberg « De 
O ude  St P ie t e r  ».

TOESLAG op DINSDAG 5 OOGST, ter herberg 
«  ’t K o n in g s h o f  ».

Te ïseghem, telkens om 2 ure namiddag.

Met tusschenkomst van Notaris Vuylsteke, te 
Schaarbeek.

PALMER BOONE, slachter Emel
ghem (Plaats) beveelt zich aan voor 
het slachten van alle slach van vee 
ten huize.

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

J o s e p h  V e rs te e le -L e fe re  
Smid, in « De Vlasbloem » Vijfwegenstr. 1, EMELGHEM

Benoni Delos en Zusters 
Rousselarestraat, 168, ISEGHEM

maken de inwoners bekend dat bij hun te be
komen is eene schoone keus

M a n s - en Vrouwstoffen
Zeer matige prijzen.

H u i s  M a u r i t s
HAARKAPPER, 33, Nieuwstraat, ISEGHEM. 

Haarsnijden Scheeren

25 c.50 c.

W orden gevraagd bij J. O uv ry-  

S ch o ck ae rt te O os tende  Goede Schilders 
aan i  fr. tot x .io  fr. p e r  u u r . xo uren  

w e rken  per dag .

Goede M eubelm akers  en halve 
gasten w o rden  gevraagd  bij OM ER 
VANDEWALLE, R uusse la res traa t, 8o, 

ïseghem .

(XMtSETS op MAAT
W i l t  gij E lie g en t z ijn , laat uw e  

Corsets en Sou tien-G orges  m aken  op  

m aat.

C orsets  in ba le in  van  af 20 frank . 

S ou tie n- G o rges  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 p a tronen .

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

ba le inen  m ogen  he t m ede  b rengen  om  

het te la ten  v e rw e rk e n .

O o k  te ve rkrijgen  a lle  toebehoorten  

v o o r  C o rsé tiè re n .

M e n  aanvee rd  a lle  repara tiën .

Julia V rom an, E lec tr 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

REGENMANTELS
(im perm eabels)

AAN ZEER VOORDcELIGE PRIJZEN 
te b e ko m e n  bij Janssens Zusters

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

H U IS

Henri D ’Hooghe-Beissel 
PASTEIBAKKER - SPIJSBEREIDER

M ark ts traa t, 7 , Ï S E G H E M  

Bereiding op aanvraag van Eetmalen 
binnen en buiten de stad.

VOLLEDIG TAFELGERIEF.

F A B R I E K  VAN

C i m e n  t b u i z e n
van  a lle  grootte  v o o r  W a te r le id in g . 

B ee rpu tten  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 ijn en  koe r  a ltijd  v e rk r ijg b aa r  : 

Ariificieele 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  
Dweerstraat, 15, ISEGHEfi/l

Borstelfabrikanten
T e  k o o p  250 kg. bruine anniline

voo r het verven van  bezëm sto ffa tie .

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

H onds traa t, 5 , ïseghem .

30 c. t 60 c.
voor het zetten voor het slijpen
een scheermes. een scheermes.

SPOEDIGE BEDIENING

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, ringmachien enz. enz.

Door mijne genadige en goede bediening hoop 

ik met uw bezoek vereerd te worden.

Huis B i l l i e t  -  D e l a n n o y

Groote M a rk t  21, IS E G H E M .
--- ---------- ------rTBH—T Tll—U— U

Ifl ekanieke Schrijnwerkerij

J ules Dejaeghere
R ousselarestraat 2 3 4 ,  ïseghem.

Men aanveerd alle Zaag- Schaaf- 

en Topiewerk.

Genadige prijzen — Spoedige bediening
Ónmogelijke Concurrentie

Handel in Kruidenierswaren  
Specia lite it  van Kloefen

Fr, Vandommele - Beynaert
W ijngaerdstraat I S E G HE M

Verandering van Woonst naar de 

K ru isstraat 4 3  tegen 1 Juni 1919.

J lil. Bo u rg eo is  - M aes

Herberg « DE ROODE POORT  » 
K oornm arkt ïseghem

Komt zich te vestigen als VOERMAN 

en HUURHOUDER, neemt alle voer- 

vracht aan.

Goedkoope en spoedige bediening.

I N D E  PLASTRO N

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

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

M ans- en Vrouwstoffen  
W I T T E  en F A N T A S I E  A R T I K E L 8

aan  zeer voo rdee lige  prijzen  

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

M anche tten , B re te lle n , enz.

Verkoop van M argarine in ’t Groot.

H U IS

Callebept'Oan Calbergh
Conscïanciestraat, 35 , R O U S S E L A R E

Magazijn van 
Zijden - Panen - Crêps  

Pasmenterien -  Broderien
en allerhande laatste Nieuwigheden

GROOTE KEUS -  GROOT EN KLEIN

Houthandel Vergracht 
Voorloopig: Rousselarestraat, 150, ïseghem

In v o e r  van dce len  H o u t, b ru t en 

geschaafd.


