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verschijnende eiken Zaterdag

(JELIJKE PLICHTEN ! UELIJKE RECHTEN!!

Aankondigingen 0.15 ir. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 ir. » »

Aanbevelingen 0.25 ir. » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten' of programmas bij 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

StCM

11 J ULI 1919.
De dag begcrn slecht. Oeduren le den gan

schen voormiddag viel den regen zonder 

ophouden. Is liet daaraan te wijten dat dê  

liuizeu onzer burgers zoo weinig talrijk waren 

bevlagd ? Laat ons hopen van ja, tevens d u 

wensch uitdrukkende dat hei toekomende jaar 

/.al beter zijn.

Doch het feest dat ’s avonds om 7 ure in 

’t gildenhuis plaats greep heeft gelukt boven 

alle verwachting. Niet minder dan 700 mannen 

en vrouwen waren in de zaal tegenwoordig 

en luisterden met gespannen aandacht naar de 

voordiacht van Pater Sebastiaan die -sprak 

over : « De Viaamsche Beweging en de Toe

komst. »

De Eerweerde Pater was in de inleiding 

zijner aanspraak niet zeer gelukkig. Alles wat 

hij uiteenbracht over ekonornische toestanden 

werd door zeer weinigen verstaan. Het volk 

waartoe hij zich richtte was niet ontwikkeld 

genoeg om zijne woorden te begrijpen.'Het 

ander volk, ons zoo gezeid geleerd volk, woont 

geene vergadering bij waar niet van politiek 

gesproken wordt.

Doch al het overige der redevoeringen was 

niet alleenlijk wel, het was prachtig en door 

eenieder goed begrepen.

Klaar en duidelijk leidde de pater voor ♦«ogen 

wat de . Viaamsche Beweging is, waarom zij 

niet alleenlijk nuttig is maar hoogst noodzakelijk, 

en hij heeft dat volk gedachten ingegeven en 

ingestort die in hun hert onuitwischbaar zullen  ̂

bijblijyen. , . M

Pater Sebastiaan betoonde dat de Viaamsche 

Beweging niet alleen een zaak was van taal

belang, maar een machtig middel om ons volk 

te ontwikkelen, te onderrichten en te bescha

ven. Met den oorlog is het aanschijn der wereld 

veranderd, veel zullen wij zien veranderen, ons 

houding tegenover onze taal zal ook veran

deren.

Sedert hel jaar 30 hebben de opvolgentlijke 

regeeringen die aan ’t hoofd van ons land 

stonden, hunne plichten niet gedaan en ’t volk 

ook niet. Wij hebben altijd met dit valsch 

gedacht geleefd dat wij zonder fransch niet 

voortkunnen. En zoo komt het dat onze 

viaamsche taal nooit de plaats bekleedde waar 

zij ten volle recht aan had.

Maar ’t bewustzijn zijner weerdigheid is 

onder ons volk opgestaan binst den oorlog. 

Onze ljzerhelden die aan ’t front gevochten 

hebben, die aan ’t front gekwetst werden, die 

aan ’t front stierven, weten wat zij daar geleden 

hebben voor hunne miskende moedertaal.

En de Pater vertelt ons ijselijke dingen van 

soldaten die gestraft werden omdat zij het 

fransch niet verstonden en viaamsche bevelen 

eischten. Hij zegde ons dat men Vlamingen 

in Frankrijk, naar de Orne, gevankelijk had 

weggevoerd, om daar boomen te vellen, en hij 

voegde erbij dat zij daar als slaven werden 

verkocht voor de som van 45 fr. ja, zelfs voor

18 fr.
Hadde onze viaamsche taal de rechten be

komen die haar altijd werden ontrukt wij zouden 

tot daar niet gekomen zijn.

Maar immer wilde men hier de éénvormig

heid, en in 1834 wilde Roger reeds dat alles 

in ’t’fransch geschiedde. Alle ambtenaren moes

ten het fransch gebruiken, op de spoorwegen, 

in het onderwijs, in alle openbare ambten was 

de fransche taal de eenige gebruikte, en 

’t Vlaamsch was verstooten.

Neemt nu voorbeelden op andere landen ziet 

hoe het gaat in Amerika ; en Italië, in Noor

wegen, en eindelijk, nu ook bij de Yougo- 

Slaven en de Polen spreken eindigde zijne 

redevoering met een oproep tot de toehoorders 

opdat zij zouden medewerken aan de Viaam

sche Beweging opdat ons volk, een schoon 

volk, een rijk volk, een geleerd en beschaafd 

volk zoude worden.

Lang werd de welsprekende Pater toege

juicht.
’t Was nu eene opvoering van volksliederen 

en vaderlandsche liederen.

En opvolgentlijk wederklonken Naar Wijd 
en Zijd, Mijn Vaderland, Marleentje, Kerels- 
lied, Kermislied, Ik ken een lied, Tinneke van 
Heule, Maseurken, Boos ïseghem ;

De zangers, heeren Mistiaen, Vandekerckhove. 

Eug. Vandoorne, ScheJdeinan, bekwamen over- 

grooten bijval, en alle toehoorders zongen 

vreugdig en geestdriftig mede, wie had gepeisd 

dat ons volk zoo wel zingen kon.

Het w?s onder het algemeen genoegen dat 

wij Pater Sebastiaan nu voor de tweede maal 

het spreekgestoelte zagen beklimmen.

Hij sprak nu over het inrichten van een 

Katholiek Vlaamsch Verbond.

Hij deed ons voor oogen verschijnen welke 

redens er bestonden om dien Bond op te rich

ten. Onrechtveerdig worden wij behandeld. 

Wij willen vrijheid van Vlaamsch in onze 

besturen, in onze rechtbanken in ons leger, 

wij willen van laag tot hoog vlaamsch in ons 
onderwijs.

Spreker betreurt hei groot nadeel aan onze 

Viaamsche zaak gedaan door t>nze meisjes 

pensionaten. Hij betreurt het uitsluitend fransch 

onderwijs in die gestichten gegeven, de slechte 

baan waarop onze burgersmeisjes, de moeders 

van morgen worden gericht.

Voor de aanstaande kamerkiezingen vergen 

wij van onze kandidaten de stellige belofte 

het minimum-programina van het Katholiek 

Vlaamsch Verbond te onderschrijven. De geko

zenen van het Viaamsche volk moeten in de 

Kamers de belangen van onze viaamsche taal 

verdedigen, en geene duim breed achteruit

wijken.

Wij moeten nu vooruit voor onze Viaamsche 

taai, voor onze Viaamsche zeden voor onze 

Viaamsche gebruiken, die door onzen Gods- 

dien.̂ L gesteutjd van. ons, volkjf een fiiguw <LvoJj  ̂ . 

maken moeten.

Zal het iemand verwonderen, dat na zulke 

machtige aanspraak, de «Viaamsche Leeuw» 

uit 700 borsten, stormend wedergalmde en 

heinde en ver wederklonk ?

De heer Onderpastor Dewulf sloot deze 

schoone vergadering, met eenen warmen oproep 

tot het volk om zondag nogmaals eensgezind 

te vieren.

Om 9 1/2 ure ’s avonds ging deze welgelukte 

bijeenkomst begeesterd uiteen.

Men neme wel in acht dat de vertooningen 
in CINEMA LUXE den Zondag en Dinsdag 
zullen plaats hebben, en NIET den Maandag 
daar er op dien dag in ïseghem andere 
feestelijkheden zullen plaats grijpen.

Ï3 JULI 1 iiïir~

Een jubeldag ! « Het wraaksein is gegeven 1 

Hij is het tergen moe ! »

Een hartelijke jubeldag beleefden we t’Iseghein 

zooals we er tot nog toe weinig hadden... tot 

spijt van die ’t benijdt!

Rond 4 ure kwam druk leven in de straten 

want de flaminganten zouden aan ’t werk gaan, 

en landenaars zoowel als stedelingen wilden 

van dichtbij zien.

Te 5 1/2 ure werd de stoet, waaraan 2000 

personen deelnamen, gevormd op den koer der 

Congregatie, en doortrok met. de stadsmuziek 

aan ’t hoofd de Gerit-, Nieuw- en Hondstraat 

om in de Gildezaal de rede van Brugge’s meest 

befaamde predikant te aanhooren.

Daar de zaal vóór 6 ure was geopend kon 

de geestdriftige, zingende stoet er met moeite 

binnen, want bij honderden had men er reeds 

plaats genomen.

Plotseling gaat een daverend handgeklap op : 

Pater Tillo, een Iseghemnaar, is ’t verhoog 

opgetreden en met de hand doet hij teeken dat 

hij aan vangen zal. En in dezer voege sprak 

b ij:

Geachte Vergadering,

Vóór korte weken nog schreef « De Stan

daard » dat ïseghem sliep ; dat het dood was. 

Ik hoop dat de schrijver zijn woord zal wil

len intrekken, want vóór mij zie ik een massa, 

zoowel vrouwen en mannen om van het tegen

deel te betuigen.

Nu ter zaak !

Vijf jaren is ’t geleden dat onze heldhaftige 

Koning ons toeriep : « Vlamingen, gedenkt den 

Guldensporenslag ! » Ik herinner me nog dat, 

toen Hij in ’t bevrijde Brugge zijn intrede deed, 

Hij een groet bracht aan Breidel en De Coninck,

d>‘ incarnatie onzer volksziel. Die hulde, hoewel 

ze niet noodig hadden, werkte verkwik

kend, want lang reeds zijn we de vertroeteling 

ontgroeid.

Heden is ’t de dag onzer volksziel dewelke 

immer hofl ende trouw gebleven is aan de 

Roomsch Katholieke Kerk, en de eeuwen door 

immer den waren Paus aankleefde. Het wapen- 

reit van 1302 beteekent echter meer. Destijds 

was ’t geen economische noch klassenstrijd, 

zooals ’t de socialisten meenen ; ’t is een vrij

heidsoorlog geweest tegen den opslorpingsgeest, 

tegen Filips de Munteschrooder, Koning van 

Frankrijk. Deze immers, nu eens brutaal, dan 

sluw en behendig streefde ernaar onze keuren 

af te schaffen, Vlaanderen in te lijven. Onze 

volksgezinde Graaf met zijn familie werd ge

vangen gezet en dit was te veel voor de 

gemeentemannen : De Volkswoede was geprik

keld en barst los in de Brugsche metten.

Bloedig zou Frankrijks weerwraak zijn. Ro

brecht van Artesië kwam af met Frankrijk’s 

prachtig leger dat op zijn speren bezems had 

-gesteken. De gruwzame Groeningheslag ving 

aan tusschen de 23.000 Vlamingen en de 60.000 

Franschen. Den uitgang van den strijd kent 

ge, geachte Vergadering, en weer mochten 

ons voorouders die 63 barons en tallooze rid- 

derknapen hadden ten gronde geslingerd, vrij 

het hoofd omhoog dragen, vrij als vogelen in 
’t vrije Vlaanderen.

Doch heden herdenken en vieren we rneer 

de zedelijke kracht welke de zege mogelijk 

maakte, want ge hoeft maar onze musici, beeld- 

JiCifaexfaaièiLjnesi 4© belforten, ko'f'i'- 
Ik-den en ambachtslieden die op eigen schepen 
door heel de wereld reisden, sprekend hun 

eigen viaamsche taal, destijds een wereldtaal, 

na te gaan om te zien welk een kracht er in 

ons volk schuilde. En we vieren de gestorvenen 

die voor dit ideaal, voor de vrijheidsgedachte, 

den godsdienst en de burgerlijke deugden hun 
öloed veil hadden.

Maar... stonden we eens te weer tegen den 

Koning van Frankrijk, nu ook vloeide ’t vlaamsch 

bloed nogeens bij beken : Vlaamsch bloed redde 

België en de wereld ! België zijpelt en druipt 

van ’t bloed der Vlamingen die 80 0/0 van ons 

IJzerleger uitmaakte. Trouw aan ’t gegeyen 

woord, duldden we geen opperheerschappij ; de 

reinheid van ons volk bleef bij en ’t streed 

tegen den aanval van buiten en de verbaste

ring. Prachtig waren onze jongens toen ze 

oj)trokken één tegen tien, honderd, duizend en 

zich eindelijk verschansten in een stukje grond, 

groot genoeg om te sterven en begraven te 

worden. Wat onze jongens in ’17, ’18, 19 heb

ben afgezien ; hoe ze vervolgd en gestraft 

werden omdat ze Vlaming waren, hoort ge ’t, 

beschrijft geen pen. jozef Verfaillie uit ïseghem 

werd gedegradeerd en anderen tegen 18 fr. 

verkocht, die heerlijke houtakkers, omdat ze 

Vlamingen waren. Toch streden ze met leeu

wenmoed, d. i. immers vlamingenlot maar 

vlamingenmoed !

Ze streden voor huis, land en familie, ja, 

maar leest hun brieven, op ’t doodsbed geschre

den : ook voor België en een vrij Vlaanderen 

in vrij België. En kunt ge, bezoekt de reuzen

kerkhoven : daar vliegt de Blauwvoet, daar 

staat die door zoovelen gevloekte maar heilige 

leus : Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor 

Christus. Dat is hun testament, geschreven in 

jong bloed ! zullen wij ’t uitvoeren of blijven 

we lafaards ?

Dames en Heeren, het katholieke volk uit 

alle standen heeft een heerlijke zending te ver

vullen, vooral de burgerij. Wie hoeven de leiders 

der beweging te zijn tot godsdienstige en zedelijke 

heropbeuring van heel ’t volk ? De burgerij heeft 

de middelen ter hand om hoogere ontwikkeling 

op te doen ; dat ze die ontwikkeling mede 

deelen. ’tls  geen liefhebberij, geen opportunism : 

’t is een daad van christene sociale liefde.

Aan ’t werk tot vrijmaking onzer VI. ziel. We 

kennen geen personen, maar ’t volk en de ziel 

van ’t volk. En in die viaamsche ziel, de zege

praal en de verrijzenis ervan geloof ik.

Vlaanderen 1 Nu is ’t uw uur! Uw recht 

bekomt ge als ge wilt, dit jaar nog ! Zult ge 

willen ? Durft ge mannen en vrouwen ? Uw 

toekomst ligt in uwe handen. We staan allen

rond en met onzen koning tegen een Regeering 

die ons kaakslagen toebracht. Beantwoorden 

we die met een machtige organisatie. De waar

heid redde ons niet; de macht zal het! Tegen 

’t fransch zijn we niet, maar voor ’t Vlaamsch. 

We eischen eerst een viaamsche nationale 

opvoeding ; de vervlaamsching van ons onder

wijs, dat de grond, de rotssteen van ’t volk is; 

we eischen de vervlaamsching in ’t leger: ons 

leger aan ons I Ons bloed eischt de taal van 

ons bloed.

En nu, geachte Vergadering, om te eindigen 

begeer ik te weten of ik naar ’t Noorden mag 

terugkeeren met de overtuiging dat ’t Iseghemsche 

volk vaststaat (Ja 1 roepen); dat ’t Iseghemsche 

volk gewonnen is (Ja 1 roepen); dat ’t Iseghem- 

sche volk zich aansluit in den brand van 

’t Viaamsche land (Ja ! Ja 1 roepen).

Na den houthakker Geerardijn en de mooie 

rol van « le général Mahieu » te Antwerpen op

11 Juli laatsleden herdacht te hebben sloot de 

de redenaar :

Iseghemnaren : als ’t volk wil, hoort ge me, 

en ge vast zij aan zij staat, zal niemand U 

overwinnen. Zult ge willen ? ! (Geestdriftig Ja ! 

geroep) — Verlicht en blij ga ik huiswaarts : 

Legt uw doodenmantel af 1 Lang genoeg droegt 

ge een doornenkroon, een spotmantel en een 

bedelstaf: Neemt plaats in de stoet der vrij

gevochten volkeren. Dat eischt het bloed van 

Groeninghe !

Daverend handgeklap begroette de heerlijk 

geslaagde rede welke door iedereen toch zóó 

goed was gehoord en begrepen geweest.
De E. H. Onderpastoor Dewulf bracht, uit 

naani van aiiert, tiuiutt en dank aan den gevieiden 

eerwaarden volksredenaar. Hij voegde erbij: Van 

heden af hoeven we Vlamingen van de daad 

te zijn. Geestdrift zooals vandaag is onvoldoende, 

willen we gelijk de helden van 1302 en onze 

IJzerjongens, de vrijheden door hen veroverd, 

handhaven; willen we Vlamingen zijn t’huis en 

geen vreemdelingen. We willen broederlijk leven 

met al onze landgenooten, maar eischen ons 

recht, onze taal geëerbiedigd te zien.

Om tot de daad over gaan zal Maandag toe

komende, te 7 1/2 ure in ’t Gildenhuis de eerste 

vergadering plaats hebben van ’t katholiek 

Vlaamsch Verbond, ’t Zal de eerste steen zijn 

van ’t gebouw dat ons Volk moet vrij maken 

van elke slavenbehandeling, dat het weer vrij zal 

maken lijk onze middeleeuwsche voorvaderen 

het waren toen ze hun kunst gingen aanleeren 

naar Frankrijk en Engeland. Allen ons als één 

man aangesloten want “ Eendracht is Macht. „

En nu vooruit! Voor aller oog trok weer de stoet, 

welke sterk aangezwollen was, ditmaal nu door 

de Rousselarestraat en Marktstraat om op de 

Groote Markt het Muziekfeest bij te wonen dat 

door de Congregatiemuziek gegeven werd en 

Vaderlandsche liederen uit te voeren. De school

kinderen der knechtenschool op ’t H.. Hert, die 

van vlagjes voorzien, door hun flinke houding 

en stapliederen de bewondering van eenieder 

op zich hadden getrokken gedurende den stoet, 

voerden nu hier sierlijke oefeningen uit. Spijtig 

dat hun geen plaatsruimte genoeg gegund was; 

op dit oogenblik waren immers minstens 5000 

personen op de markt.

Midden ’t Muziekfeest werd tot die massa nog 

een aansporingswoord gestuurd tot de menigte 

door E. P. Sebastiaan eerbiedig buigen der 

vlaggen, gehouden door Oud-Strijders, bij ’t vor

men van trofeeën door de schoolknaapjes, werd 

de Vlaamscsche Leeuw aangeheven, wijl de 

groote meerderheid der toehoorders eerbiedig 

’t hoofd ontdekte.

En wijl Vlamingen, hun recht eischend, aan 

allen recht laten wedervaren werd de grootsche 

plechtigheid gesloten met ’t Belgisch Volkslied 1

En met heldenmoed ! ! !  loerden onze frans

kiljons, schuimbekkend van razernij, dit alles 

af door vensterspleten en gordijnen!!

De dag sloot met de hoop en overtuiging op 

rijken oogst.

W IJ N E N
Bordeaux 2 .2 5  fr. —  W itte (Tours) 2 ,5 0  fr.
Roode Porto 3 .5 0  fr. - -  W itte Porto 3 .7 5  fr.

Ledige flesch of 25  ct. opleg.
Deze wijnen zijn allen van de beste hoedanigheid 

en verkrijgbaar bij LEON VERDUYN, Markt, ïseghem.
Afslag bij zekere hoeveelheid.



Iseghem binst den Oorlog.
(verboden nadruk) — 17e vervolg

Vervolg van Vrijdag 5 M aart 1915.

Hoe onmogelijke dingen toch gebeuren, 

bewijst wat nu op Caehtem voorvalt.

Nog niet genoeg beproefd ontving deze 

gemeente over eenige dagen het bevel 8000 

kilos granen aan de duitschers te leveren, De 

eerste helft moest gereed zijn den 3 Maart, 

de andere helft den 15“ der zelfde maand.

Doch deze opeisching kwam van twee 

kanten te gelijk uit de Etappen-Commandan- 
tur van Rumbeke.

W at nu daarmede gedaan ?

Het Gemeentebestuur van Caehtem hield 

zijne 4000 kilos granen beschikbaar, doch zond 

die nergens.

Maar donderdag nuchcend kwam men uit 

Ingelmunster naar Caehtem gereden en J. Van- 

keirsbilck, gémeentesekretaris en koster, werd 

medegeleid en te iiigelmuuster in de komman

dantur opgesloten.

Seffens werd naar Rumbeke geloopen om 

het geval uiteen te doen. Daar hield men 

staande dat Ingelmunster geen de minste 

aanspraak op het graan mocht maken, en dat 

de gemeente-sekretaris moest in vrijheid 

gesteld worden. Den ganschen dag werd er 

geschreven weg en weder getelefoneerd, met 

automobiels gereden, met het gevolg dat de 

gemeente-sekretaris van Caehtem heden wordt 
losgelaten.

Doch zyn zoon moet mede naar Ingelmunster 

om aldaar zyns vaders plaats in te nemen.

♦ *
Uit Amerika waren vele kleedingst.ukken 

toegekomen voor de armen en de behoeftigen 

onzer stad. Vandaag worden die kleederen 

uitgedeeld en door de noodlijdenden met 

dankend hert ontvangen.

zaterdag 6 M aart 1915.

De duiveniiefhebbers hebben toch veel 

miserie met hunne lieve diertjes! Over eenige 

dagen moesten zy aangeven hoeveel duiven 

zij bezaten, welke ringen zy droegen, welk 

het kleur was hunner pluimen, of het een 

duiver ut eene duivin was.

Slechte zaken voor de liefhebbers die niet 

nauwkeurig aaa de gevraagde inlichtingen 

hebben beantwoord! Duitsche soldaten gaan 

van duivenkot tot duivenkot, en eischen het 
j j y - ■ i~t alles juist en echt is.

De gemee.ite-ohïvaiiger ' w: 'JSsepii Deïaèöt 

wordt heden begraven. Aan zijn huis wordt 

aangeplakt dat de personen die hunne gemeen

tebelastingen willen betalen, zich op de gewone 

dagen en uren ten stadhuize moeten aanbieden.

♦ *

De bakkery, die schryft, zegt, en drukt, 

dat zij het beste en goedkoopste brood levert, 

verkoopt, op ’t einde dezer week, haar wit 

brood, dat iets meer dan twaalf vierendeelen 

weegt, aan den prijs van 70 centiemen.

Iets dat zeker nog nooit gebeurd is : op de 

markt werd geenen enkelen kilo boter aan
gebracht.

zondag 7 M aart 1915.

De goddelijke diensten in de St Hilonius 

kerk ondergaan op heden eene volledige 
stoornis.

De mis voor de duitsche soldaten werd 

altijd om 9 ure gecelebreerd, en nu, zonder 

dat zulks iemand wist, heeft zij plaats om
7 ure.

Eeh zestigtal soldaten komen samen de kerk 

binnen, en begeven zich tot vooraan de kerk. 

Om 7 ure zeer stipt begint de mis.

De militar pharrer Vogt bevindt zich aan 
het altaar, tot misdieners heeft hij twee 

soldaten in militaire kleedij.

Op het hoogzaal zijn duitsche zangers, die 

zich aanstonds laten hooren. Traag en lang

zaam zingen zij, in plaats van den « Kyrie 
eleison » een soort van « Hosannah ».

De priester zingt « Gloria in Excelsis „ doch 

op het hoogzaal wordt die zang niet voortgezet.

Na den epistel en het evangelie, gaat de 

priester op den predikstoel. De Iseghemnaren 

zitten neder, de duitschers blijven rechtstaan. 

De priester leest het evangelie van den dag. 

Na de lezing zetten de duitschers zich ook 
neder.

Intusschen heeft een onderpastor eene 

lezende mis begonnen op den autaar van
O. L. Vrouw.

Het sermoen van den duitschen pastor duurt, 

tot groot verdriet en eeuwig vervelen onzer 

medeburgers, tot 7 ure 40. ’t Is daarmede nog 

niet uit. Nu knielen opnieuw alle de duitschers 

en de pastor leest een gebed voor den keizer 

en de keizerin van Duitschland, voor den 

koning en den koningin van Pruisen, voor 

den kroonprins, vooi de prinsen, voor de 

princessen, en nog vóór eene gansche reeks 

koningen, koninginnen, prinsen en princessen.

Intusschen was de lezende mis gedaan en 

menschen doch meest vrouwen en jonge doch
ters, verlaten, onder groot rumoer, de kerk. 

Meer dan de helft der geloovigen gaat naar 
buiten.

Om 7 ure 45, herneemt de militar pharrer 

zijne mis, die om 8 ure 5 minuten eindigt.

Binst den ganschen duur der mis worden 

op het hoogzaal verschillige kooren uitge

voerd. De ceremonien zijn, op kleine uitzonde

ringen na, volledig overeenstemmend met deze 

onzer priesters.
*

* *

Voor de toekomende zondagen zijn de missen 

geschikt als vo lgt:

Om 7 ure, mis voor de duitsche soldaten.

De mis van 8 ure, zal voortaan om 81/2 ure 

beginnen, en de Hoogmis ten 10 ure.
Maandag 8 M aart 1915. 

Eindelijk! ’t is ge lukt!

Vandaag is er geld te krijgen. Déze die 

na den 15 Januari laatstleden, voedingstoffer- 

aan de duitschers leverden, en over eenigtf' 

dagen hunne bons hadden ingedregen, bekomen 

geld. Eene som van 2000 marken wordt op 

het stadh uis uitbetaald
*

* *

Drie jonge dochters, aanzien als « te veel 

leute „ te hebben gemaakt, worden in ver
zekerde bewaring gesteld.

*
* *

Pasporten voor Rousselare en Lauwe, 

worden niet meer gegeven.

***
Aan alle Iseghemsche vrouwen en jonge 

dochters, die met welkdanige waren rond

leuren, wordt het grondgebied van Beythem 

streng ontzeid. Zulks geschiedt ten gevolge 

eener grondige aanklacht, door de eerlijke 

en deftige bevolking dezer parochie, bij de 
Duitsche overheid gedaan.

*
♦ *

Van heden af mogen de herbergen open 

blij ven tot 3 ure ’s avonds.
Dinsdag 9 M aart 1915.

Er is wederom nieuws voor de duivenmel

kers Er hangt te lezen :

Bekendmaking 
Door de duitsche overheid wordt aan de 

belanghebbenden bekend.
1. De duivenbezitters moeten alle verande

ringen in min of meer onmiddelijk en schriftelijk 
aan de kommandantur aangeven.

2. De jonge duiven, die vier weken oud zijn, 
moeten ook aangegeven worden..

3. Dat van de duiven die geslacht worden, 
de  ̂ringen en x ie  pwtzn■ - a t s  betvlja w o c ,^  j 
bewaard blijven om die te vertoonen op het 
eerste aanzoek der toezichters.

Iseghem, 8 Maart 1915.
Op bevel :

De Burgemeester, 

EUG. CARPENTIER. 

Woensdag 10 M aart 1915.

Er is neering in de kommandantur!

Jules Smalle, de braafste man van gansch 

de stad, en Jos. Dufour, de geestigste inwoner 

van den Molenweg, waren gisteren avond 

tien minuten te lang op staminé gebleven;

’t Was koud, en om met geene koude 

voeten te moeten in bed kruipen, waren zij 

wat langer blijven warmen dan het was toe
gestaan. Voor die misdaad werden zij naar 

de kommandantur geleid, waar zij in gezel

schap van Marcel Vanneste opgesloten zitten.

Maar als gij peist dat zij daar alleen zitten, 

gij zijt leelijk mis. Ten minsten tien vrouwen 

en jonge dochters, die met allerlei waren naar 

Beythem en omstreken, rondleurden zitten 

daar ook. De duitschers beweeren dat zij op 

die streken gaan, niet om handel te drijven, 

maar om “ te veel leute « te maken.

Rond den micfilag*' mits eene betaling van
5 marken werden Jules Smalle en Jos. Dufour 

los gelaten.

De vrouwen ook worden in vrijheid gesteld, 

maar hunne pasporten worden verbeurd 

Eene vrouw, eene enkele, blijft gevangen.
*

* *

In den namiddag worden een deel onzer 

landstormers verwittigd, dat zij op staander? 

voet pak en zak moeten maken en vertrekken 

W aar naartoe? Dat weet niemand.

Haastig wordt alles ingepakt, in koffers 

gesloten en op de wagens geplaatst. En de 

soldaten liepen naar den Boulevard, waar zij 

moeten samen samen komen, en waar men 

het teeken van het vertrek zal geven. Doch 

daar gekomen, vernemen zij dat zij niet 

moeten weg gaan, dat men alleenlijk hteft,. 

willen bestatigen in hoeveel tijds - als ’t nood 

doet — zij gereed zouden zyn om verder op 

te trekken.
*

* *
In het duitsch en in het vlaamsch, op een 

eenvoud ig  stuksken papier geschreven, hangt 

aan het stadhuis het volgende te lezen :

Er wordt aan de bevolking ter kennis 

gebracht:
Het dragen en verkoopen van kenteekens 

dagspelden en brochen met de kleuren van 

Frankrijk, Rusland, Belgie, Engeland, Portu- 

gaal en Japan, of de kleuren dezer landen

(wordt voortgezet).

VLAAMSCH!!
.....  In groote massa hadden ze den stoet

gevolgd tot het Gildenhuis, Dicht tegeneen 

stonden ze, de menschen, in,gespannen aan

dacht te luisteren naar de redevoering van 

Eerw. Pater Tillo,

Plechtig en grootsch dreunden zijne krachtige 

worden door de groote zaal. Ontroerd, sidde

rend, stond het volk daar, ons Volk van Iseghem, 

bewust van ’t belang onzer rechtveerdige zaak.

i Statig en machtig klonken uit honderden 

borsten, die liederen, die in ’t harte van eiken 

waren Vlaming, iets geheimzinnigs kunnen doen 

tintelen, die ’t bloed doen bruischen in hun 

fieren kop en anderen. Ja ze stonden daar...

— Vlam in ’t harte, vlam in d’ooge, 

Vuisten siddrend, kokend bloed ! —

En ik, — tusschen de dichte scharen gedron

gen, trachtte in hunne herten te lezen, doch 

hun wezen gaf genoeg uit wat in hun binnenste 
omging, en mijne ziel juichtte.

Ja, 'k werd als weggezweept door de zóó 

pakkende worden van den spreker, en ’t scheen 

me, of ’k was midden de Vlainen uit vroegere 

eeuwen, toen ons land en ons volk zoo mach

tig waren, — en ’k daar midden die strijders 

stond, die streden voor hun vrijheid, bewust 

van hun eigen zeden, bewust van hun eigen 

zeden, bewust van hun eigen kunnen en hun 

eigen zijn.

Met waren geestdrift, en ’t Vlaamsch harte 

warm en in gloed door de toespraak, verlieten 

de aanhoorders de zaal, nu de « Vlaamsche 

Leeuw » zwaar en forsch door de ruimte te 

hebben doen dreunen.

De stoet vormde zich nu en begaf zich ter 
groote Markt.

’t Muziek der Congregatie stapte het opge

timmerd verhoog op, en nog eens zou het 

Vlaamsche Volk, in het openbaar toonep, wat 

ze zijn en willen zijn. In wijde plooien wap

perden de schoone vlaggen boven de menschen- 

zec, wijl de Leeuwen dansten !

Machtig galmden de klanken der Vlaamsche 

liederen door de luchten. Harmonieusvol klon

ken de kinderstemmen met de krachtige stem

men der omstaanders, begeleid door ’t muziek, 

over de hoofden hêen...

Iedereen was in geestdrift en leven I !

Alle huizen der straten en der groote markt 

waren bevlagd I O verschooning l — en ’k moet 

het zeggen met schaamte en droefheid. Neen, 

niet allen hadden hunne vlaggen uitgestoken 

op onze Vlaamsche (?) Markt. Neen, riiet alle 
Vlarrfingen '(indieh wTj hen no£ dien naam 

mogen geven,) waren in geestdrift en vuur.

O ! schande weze ’t voor u, Vlaamschhaters

Of, zijt ge dan ook niet van datzelfde volk, 

die immer vocht voor hunne vrijheden en 

rechten ? Spruit ge ook niet uit de oude helden 

wiens gedachtenis wij op dien onvergeetlijken 

dag vierden ! Stroomt in uwe aderen, dan ook 

niet, dat bloed onzer voorvaderen, die haard- 

siêe en goed, alles ten pande stellen, voor 

hun land, voor hunne nakomelingen — voor u !

Ja ! voor u, die niet meer weerdig zijt hun

nen naam te dragen. Trekt ze in, uwe vlag

gen, op zoo’n dagen, en laat ze wapperen dan, 

’s anderendaags op de verjaring van ’n vreemde 
natie.

Schaamt ge dan uw eigen bloed en wezen ? 

Is dien naam dan zoo schandvlekkend ?!

O ! uw eigen belang stond op ’t spel, niet 

waar ? En de franschen zouden ze nog in de 

herberg komen ? Zouden ze daarom niet ver
bitterd wezen ?

Neen, haters van uw eigen bloed, de fran

schen oordeelen beter over onze zaak, en met 

ware ontroering heb ik ze, in groetende stand 

gezien, toen « De tijd spoed hêen » gezongen 
werd.

Ja, zij, onze achtbare bondgenooten, wisten 

beter wat we vierden ; ze hadden meer begrip 

van ’t geene Vlaanderen en zijn volk gedacht.

Doch weet, schenners uws eigen wezen, dat 

daarom, zonder uwe kostbare (?) medehulp, 

we toch zullen komen waar we willen. En ge
denkt het....

Vlaandrens zonne is wêer aan ’t dagen!!..

M a n d e l z e u n e .

Eene koninklijke daad.

Binst den oorlog reeds hebben wij herhaalde 

malen met grooten lof over onze koningen hooren 

spreken, die immer haar opofferde om onze 

gekwetste soldaten in de hospitalen te bezorgen.

Doch het is bijzonderlijk sedert het sluiten 

van den wapenstilstand, dat wij vernomen hebben 

hoe onze geliefde vorstin, zich steeds als een 
engel van liefde gedregen heeft.

De soldaten, die gekwetst en verwonden in 

de hospitalen lagen, kunnen geene woorden ge

noeg vinden om het edel hert onzer koningin 

af te schilderen..Tranen vloeien nog langs hunne 
wangen wanneer ze verhalen hoe onze konin

gin de gekwetsten verpleegde en behulpzaam 

was, hoe zij woorden van aanmoediging wist 

te vinden, en hoe zij in alle omstandigheden 

de lijdenden en stervenden ter zijde stond.

Haren naam zal bij onze soldaten voor immer 

gebenedijd zijn.

En over eenige dagen kwam Hare Majesteit 
naar onze stad. Vroeger had zij den zoon De- 

poorter in het hospitaal verpleegd. De arme 

jongen was in deerniswekkenden toestand, men 

wanhoopte hem te genezen. De ongelukkige, 

bewust over zijnen toestand : « Mevrouw, sprak 

hij, moest ik sterven, zoudt gij zoo goed willen 

zijn mijne ouders te verwittigen, en hun te zeg

gen, dat ik gelaten en wel bereid gestorven ben !„ 

En de vorstin, woorden van troost en opbeuring 

uitsprekende, beloofde zulks.

Doch, God zij dank, August Depoorter genas 

en dat vervulde het hert onzer koningin met 

eene overgroote blijdschap.

En nu is zij naar Iseghem gekomen, niet om 

aan brave ouders het overlijden van hunnen zoon 

te melden, maar om hun geluk te wenschen 

over den heldenmoed van hunnen dapperen 

soldaal, om hun geluk te wenschen over zijne 
genezing !

Tranen hebben gevloeid langs de wangen 

dezer brave ouders. Tranen van blijdschap ! 

Tranen van aandoening over die koninklijke 

daad! Nooit zullen zij onze koningin vergeten.

Fn gansch de iseghemsche bevolking heeft 

getrild van vreugde, over hetgeen onze koningin 

gedaan heeft, en meer dan ooit wordt zij alhier 

geacht, bemind en geëerbiedigd.

Komt dat legen !
De provintiale raad van West-Vlaanderen 

zetelde over eenige dagen te Brugge.

De verslaggever, over den finantieelen toe

stand was de Heer Eugeen Carpentier, de zeer 

achtbare burgemeester van Iseghem.

En wat zeide hij ?

Om het volk ter hulp te komen, om onze 

geteisterde streken uit de ellende te redden, 

moeten de gemeentebesturen eerst en vooral 

zorgen om werk te verschaffen aan werkloozen. 

Daartoe mag men niets verzuimen om veel 

openbare werken te doen uitvoeren.

Komt dat tegen !

Een burgemeester van Iseghem, die de les 

spellen gaat aan de overheden onzer Provincie!

Een burgemeester die de gemeentebesturen 

aanwakkert tot het uitvoeren van openbare 

werken, ten einde brood en bestaan aan wer- 

keloozen te verschaffen, en die in zijne eigene 

gemeente nog niets gedaan heeft dat weerdig 

is vermeld te worden!

Is mij dat een klunten !
■“ 1 1 " 1 ~ ~ 1 ‘ *" ■■ 1 

IN G E Z O N D E N  S T U K K E N .

lieer Uitgever,

’t Is drie maanden geleden dat onze gemeen 
teraad voor de laatste maal vergaderde. Of 
hij nog ooit zal bijeenkomen, is aan God 
alleen bekend.

Maar over drie maanden, op een verzoek 
door het gemeenteraadslid P. Dejonghe gedaan, 
beloofde de Burgemeester in ’t korte de stads
bons in te trekken, en ons te voorzien met 
klein geld.

Al wie wat handel doet weet hoe zulks 
noodig is.

Waneeer gaat de Burgemeester zijne belofte 
kunnen uitvoeren ?

»%

Heer Opsteller,
Men werkt aan het herstellen onzer kerk. 

Onder alle de missen verleden zondag, werd 
een oproep gedaan opdat alle inwonerg gelde
lijk zouden medewerken om de kosten van 
dit werk af te dragen.

Eri nu zie ik dat er geen Iseghemnaren 
aan de kerke werken, ’t zijn al vreemdelingen.

Hebben de Iseghemnaren de gelegenheid 
niet gehad dit werk te aan veerden ?

Hoe is dat werk in vreemde handen gegeven ? 

Kunt gij, heer opsteller, daar niet een 
woordeken uitleg over geven ?

U zeer dankbaar.
P a u l .

Neen, mijn vriend, neen, wij kunnen niet.
*

* *

Heer Uitgever,
In stad heb ik op eenen plakbrief gelezen 

dat er een gedenksteen gaat opgericht worden 
onze gesneuvelde Isegheinsche soldaten ter eere. 

Is dat werk reeds aan iemand toegekend P 

Of gaat er een prijskamp bestaan, waarin 
Iseghemnaren en vreemdelingen medekampen ? 

Hoe gaat men dat kunnen te wete komen ?

Wat zij gingen 

doen met ons.

’t Zal niet slecht zijn eens op het papier te 

zetten wat veel Duitschers, indien zij den oor

log wonnen, van zin waren met Belgie te doen.

De koning van Beyeren was van gedacht dat 

men Belgie bij Duitschland moest aanhechten 

en dat zonder de minste complimenten.

De Prins Otto von Salm-Horstman, lid van 

den Hooge Kamer, schreef in de « Tag» op 

29 Juli 1916: «Zoo wij de vlaamsche kusten 

laten ontsnappen, dan mogen wij zeggen dat 

de oorlog voor ons verloren is.



M. von Payer, voorzitter van de demokra- 

tiesche groep in den Rijksdag, schreef den

2 Oest 1916 in den «Frankfurter Zeitung » :

* Wij mogen nooit aan Belgie zijne onafhan

kelijkheid terug geven. »

De Professor Middendorfer schreef in eene 

gazet van Berlin den 25 Januari 1917 : « Zee- 

brugge is en moet eene Duitsche Krijgszeehaven 

blijven.»

In de « Deutsche Zeitung » van 26 Mei 1917 

stond te lezen: « Bestaat er een Belgisch 

vraagpunt? Neen. Door het recht der over

winning behoort Belgie aan Duitschland ».

Bomhak, professor der Hoogeschool van 

Berlin, schreef: « ln het toekomende Belgie 

moeten de vrije Hoogescholen verdwijnen. De 

Belgische studenten moeten, voor zooveel mo

gelijk, hunne studiën doen in Duitschland. Alle 

Vlamingen moeten onder de wapens komen. 

De Duitsche taal moet de eenige zijn die in 

’t leger mag gebruikt worden.

Hierbij zoude men ook nog mogen spreken 

van het testament waarin von Bissung zijne 

meening uitdrukt, dat het voor Duitschland van 

het allergrootste belang is, Belgie nooit meer 

los te laten.

En ’t zijn die zelfde Duitschers die moord 

en brand roepen omdat Elzas-Lotharingen hun 

wordt ontnomen, en dat het waalsch geweste 

van Malmedy aan Belgie terug gegeven.

Versehiliige Nieuwsjes

Gedoopt. — De straat die van de vaart 

naar den ijzerweg loopt, en die gebouwd werd 

door den Heer Jules Van Wtberghe, werd 

door de Duitschers Berliner strasse genaamd. 

Nu is ’t veranderd. Zij draagt thans den naam 

van Vredestraat.

De Electriciteitslaan is ook herdoopt. Den 

naam van Albrechtlaan werd haar gegeven.

De koningin in onze streken. — Wan

neer op Vrijdag 11 Juli laatstleden de koningin 

een bezoek bracht aan onze streken, werd zij 

te Rousselare ontvangen door den heer Mahieu, 

burgemeester, en Vanden Berghe, Schepen.

Te Yper door den heer Burgemeester en 

leden van den Gemeenteraad.

Te Meenen door den Gemeenteraad, den 

heer Pastor.

Te Iseghem???

De verliezen d er Verbonden legers  
in den loop van den oorlog.

Fransch leger: 1,355,735 gesneuvelden, dooden 
of vermisten. — 483.300 krijgsgevangenen ; 

Engelsch leger: 835.700 gesneuvelden, dooden 

of vermisten. — 172.000 krijgsgevangenen; 

Amerikaansch leger : 122.000 gesneuvelden doo

den of vermisten. — 2.900 krijgsgevangenen ; 

Italiaansch leger : 460.000 gesneuvelden, dooden 
of vermisten. — 520.000 krijgsgevangenen; 

Belgisch leger : 40.000 gesneuvelden, dooden of 

vermisten. — 75.000 krijgsgevangenen; 

Servisch leger : 34.500 gesneuvelden, dooden of 

vermisten;

Grieksch leger: 12.100 gesneuvelden, dooden 

of vermisten. — 7.400 krijgsgevangenen ;

UIT EMELGHEM

Eene wonderbare bekeering.
Van welke zonden is er in de H. Kerk vergiffenis te 

bekomen ?
Van alle oorlogzonden zooals strooi, hooi, boter, eieren, 

paarden, koeien en zwijns hoe groot of hoe zwaar die 

ook wezen mogen.
Is er geen discipel van Christus met name (Petrus) die 

zi|nen meester verloochend had, en met boetvaardigheid 
te doen, vergiffenis bekomen heeft in de H. Kerk? Zijn 
er ook geene discipelen of gemeentebedienden op onze 
parochie, die hun meester, hun land, of hun volk, ver
loochend hebben binst den oorlog V Indien het volstrekt 
noodig is willen wl] ons ten dienste stellen en helpen om 
zoo goed mogelijk een onderzoek van conciensie te doen, 
voor onze zondaars, die zoo het dikwijls gebeurt somtijds 
in zulke zaken wat scupuleus zijn.

Eerst zullen wij beginnen met de zeven hoofdzopden 

van den oorlog.
1. Waarom zijn er gemeente bedienden die alle dagen 

naar krulpendaarde moesten gaan voor de eene of de 

andere bijzondere reden?
2. Waarom moest die wandelinge zoo dikwijls ’s avonds 

laat of ’s morgens vroeg geschieden ?
3. Waren er daar zoovele gemeentezaken te verrichten?

4. Waarom kon men nooit die zaken doen langs den 
kant van het Ghistelhof of langs de kalsljde naar Ingel

munster ?
5. Was er tusschen de jager en kruipendaarde misschien 

eene bijzondere bedevaartplaatse, waar men eene bijzondere 

Heilige vereerde?
6. Waarom hielden de automobielen van den vijand 

langs daar zoovele stil ?
7. Was dat misschien voor dat bijzonder « s c h o o n  

z icht  » zoo men dat zegt in plat Vlaamsch ? Voor wat het 
overige betreft van het onderzoek, laat ik dat nu over aan 
Qemeenteoversten die ook wel het hunne zullen weten 
bij te brengen voor het welzijn van ons arme zondaars. 
Als onze Geineenteoverste daarover vermaant en ingelicht 
wierd, van een ander gemeenteraadslid of van sommige 
anderen, heeft hij daarover ook een onderzoek ingesteld?

Heeft men ook een onderzoek ingesteld in het leveren 
van buter, tusschen de levering der week zooals deze 

van Ch. Buyse en andere ?
Waarom heeft de eene landbouwer meer boter moeten 

leveren dan de andere ?
Waarom moesten sommige kleine landbouwers meer 

strooi en hooi leveren dan meerdere landbouwers. Heeft 
men ook een onderzoek ingesteld waar de hennen die de 
landbouwers hebben moeten leveren, zijn gepluimd ge

worden en....?
Wat heeft men gedaan met het kalf van eenen land 

bouwer van 'teinden de parochie?

Wat heeft men beloofd bij de allerlaatste levering van 
koeien ?

Zijn er nog kleine fouten, onderzoek nu maar voort.

Allo mannen en bedienden doet gelijk (Petrus) doet 
boetveerdigheid, gelijk hij gedaan heeft, en wat onderzoek 
van uwentwege, en alles zal wel gaan om genade in de 
H. Kerk te bekomen, en om nog zekerder te zijn van 
absolutie te krijgen is een beste middel daar bij nog wat 
handteekens te voegen, dan is het zeker dat gij van alle 
zonden zult ontslegen worden, hoe groot of hoe zwaar 
deze ook wezen mogen, wij, van onzen kant bedanken al 
deze die krachtdadiglijk hebben mede geholpen tot het 
welzijn en bekeering van onze berouwhebbende zondaars, 
bijzonderlijk bedanken wij ook deze die gansch den duur 
van den oorlog in een vreemd land geweest zijn, en ook 
het hunne bijgebracht hebben, voor de bekeering der arme 
zondaars, dat zijn ten minste nog helden gelijk onze hel
den gelijk onze voorvaders van 1302.

Vlamingen herdenkt den 11 Juli.

Ten jare 1302 zag men geene woekeraars geene opkoo- 
pers voor den vijand geene verraders of verloochenaars 
van hun eigen volk of vaderland allen waren bezielt 
met dezelfde wilskracht met dezelfde sterkte, allen voch
ten zoo als één man met eenen onverschrokken en onver- 
moeibaren moed en zelfopoffering voor hun eigen volk, 
voor eigen aard en Vaderland. Maar nu, helaas, wat heeft 
men nu gezien, onder alle standen der maatschappij tot 
bij oversten en gemeentebedienden toe. Beste Lezer of 
Lezeres, ik laat h«;t aan uw eigen oordeel over, alles is 
genoeg gekend, ik geloof dat er nog al vele mogen op 
hunne borst kloppen en zeggen wat hebben wij gedaan, 
hebben wij ook niet gezondigd tegen ons volk en Vader
land? Nu hopende dat deze die zich aan zulke dingen 
plichtig gemaakt hebben zich zullen van levenswijze beteren, 
zooals wij het van sommige onzer gemeente kunnen besta- 
tigen, alzoo hooren wij die ruwe harde woorden niet meer, 
die bedreigingen van honderden, Ja zelfs van duizenden 
marken boete, enz. enz. Nu achtbare lezer, hopende dat 
de bekeeiing zal gemeend blijven, zullen we met veel 
meer gerustheid en veel meer vriendelijkheid ons werk 
kunnen voortzetten, nu vrienden moet alle onverschillig
heid weg, want Eendracht maakt Macht.

En wij zullen zeggen met den dichter:

Recht voor de vuist en Vlaamsch gesproken,
Men krijgt ons nog geen ketens aan,
Ons vaders hebben ze eerst gebroken,
Des noods hetzelfde weere gedaan.

PAX VOBIS 
den vrede is met hun.

K w ib u s .

S T A D  IS E G H E M

Nationale Feesten
— 21 JULI 1919 —

P R O G R A M M A  :

Om 9 ure

Op de Groote Markt Vergadering van al de Maat

schappijen om stoetsgewijze naar de Kerk te gaan. 

Om 10 Ure 

In St Hiloniuskerk, LIJKDIENST voor de 

GESNEUVELDE ISEGHEMNAREN.

O m 11 U re 

TE DEUM. Na het Te Deum wordt de Stoet 

hervormd om door de St Hiloniusstraat, 
üe Pettcnystraat, Ruusscïïticat-rj*at, Krni^rocf, 

Statiestraat, Koornmarkt,Nieuwstraat, Rousselare

straat, Marktstraat naar de Groote Markt te 

gaan, waar Nationale Liederen zullen uitgevoerd 

worden door de Schoolkinderen met begeleiding 

van het Congregatie-Muziek.

’s Namiddags om 3 Ure 

Op het plein van Football Club - Buitengewoon 

Sportfeest - volgens bijzonder Programma, ten 

voordeele der Iseghemsche Oorlogsverminkten.

Om 4  1/2 Ure 

Vergadering in het “ E n q e ls c h  Hof „ Nieuw- 

straat om van daar Hulde te brengen aan de 

graven der Gesneuvelde Verbondenen.

Om 6 Ure 

Op de Groote Markt, CONCERT door het 

Congregatie-Muziek.

Om 7 U re  

Oefeningen door de Schoolkinderen, Uitvoering 

van Nationale Liederen met begeleiding van 

het Congregatie-Muziek.

Om 8 1/4 Ure 

CONCERT door de Stadsfanfaren.

Om 10 Ure 

PRACHTIGE FAKKELTOCHT

O r d e  van  d e n  St o e t  :

1 Gendarmerie 22
2 Boerengilde
3 Werkliedenbond 23
4 Oude Aprllvisschers 24
5 Soc. Werkersvereenlging 25
6 Bakkersbond 26
7 Bazenbond Bouwnljverh. 27
8 Duivenm. Elk het zijne 28
9 Studentenbond 29

10 Jongelingen Congregatie 30
11 Congregatiemuziek 31
12 Schoolkinderen 32
13 Wagen met beeld van 33

Z. M. Koning Albert 34
14 Vereenigde eigenaars 35
15 Boomteeltkring 36
16 Duivenbond 37
17 Burgersbond
18 Spaarkas 38
19 Onderlingen bijstand
20 Football Club 39
21 St Sebast. (Koninkl Gilde)

Willem Teil (Handboog
schutters)

Broederliefde 
Bleuet en Gretrykring 
Lustige Vrienden 
Kathol. Jonge Wacht 
St Barbara
Post- en Statiebedienden 
Fransche soldaten 
Oud-Soldaten Leopold 1 
Ware Vaderlanders 
Oud-Strijdersbond 
Soldaten met Verlof 
Stadsmuziek 
Delegatie-Officieren 
Familie Gesneuv. Soldaten 
Moeders of Vrouwen van 

Gesneuvelde Soldaten 
Geestelijkheid en Gemeen

tebesturen 
Pompiers

Aan de Bevolking.
Daar er op op 21 Ju l i  nationale liederen 

zooals « De Vlaamsehe Leeuw » en « ’t Belgisch 

Volkslied » (Braban?onne) zullen gezongen wor

den, wordt beroep gedaan op de Vaderlandsche 

gevoelens van iedereen ten einde met ontdekten 

hoofde deze liederen te aanhooren en gedurende 

de opvoering ervan alle buitensporig rumoer te 

vermijden.

Er zullen op dezen dag bloempjes verkocht 

worden ten voordeele der behoeftige familiën

van Gesneuvelde of Verminkte Iseghemnaren. 

Wilt mild zijn bij Uw aankoopen welke gij 

enkel doen zult aan de achtbare Juffers 

met dezen verkoop belast. Om elke misgreep 

te vermijden zullen deze een in ’t oogspringend 

teeken dragen.
*

HULDE aan onze ISEGHEMSCHE HELDEN
Op 21 Juli -  N ationa le  Feestdag

om 3 Ure stipt

B U IT E N G E W O O N  S P O R T F E E S T
gegeven door Football Club Iseghem

ten voordeele 
onzer Verminkte Soldaten

PROGRAMMA :
1. 100 meters loopen ( le serie)
2. 100 meters loopen (2e serie)
3. Hoogtespringen met aanloop.
4. 400 meters loopen met handicap.
5. Finale voor de 100 meters (loopen).
6. Platspringen met aanloop.
7. 800 meters loopen met aflossing.
8. VOETBALMATCH.

Het feest zal opgeluisterd worden worden door
Pr&fitig Muziek.

INGANG : 1,00 fr. en 0,50 fr.

- SPORT -
FOOTBALL -

OVERZICHT der Matchen van de l s"  equipe.

ZONDAG 16 MAART 

F. C. Iseghem 1 — S. V. Roeselare 3

Het was Iseghem’s eerste match, in der haast was eene 
equipe gemaakt geweest die zich dapper verdedigde maar 
niettemin eene nederlaag opliep van 3-1.

ZONDAG 23 MAART 

F. C. Iseghem 1 — S. V. Roeselare 2 

Het was de revanche van Zondag te voren, het was 
de eerste match die hier te Iseghem gespeeld wierd en 
uogmaals in 't nadeel van Iseghem opliep.

ZONDAG 30 MAART 

F. C. Iseghem 5- — F. C. Oostroosebeke 0 

Het was Iseghem’s eerste overwinning, de match wierd 
gespeeld te Roosebeke, in slecht weder.

ZONDAG 7 APRIL 

F. C. Iseghem 2 — F. C. Albert Kortijk 3 

Iseghem deed de verplaatsing naar Kortrijk en ontmoette 
er daar den Albertclub. Het spel bleef tot op 1 minuut 
vóór ’t einde 2-2 toen de Kortrijksche dan hun winnende 
goal markeerde,

ZONDAG 13 APRIL 

F. C. Iseghem 0 — Standaert Club Kortrijk 5 

Het was om zeggens een ongelooflijke strijd want 
Kortrijk was afgekomen schier met eene equipe van
II Divisie.

ZONDAG (Pascnen; tu n rw i.

F. C. Iseghem 2 -  F. C. Albert Kortrijk 0 

Het was de revanche van veertien dagen te voren, en 

Iseghem wist die te winnen met 2 goals.

MAANDAG (2<»e Paaschdag) 21 APRIL 

F. C. Iseghem 5 — F, C. Oostroosebeke 0 

iiet volk herinnert zien zeker nog dien match als 
Roosebeke het plein verliet ? Me dunkt ik zie ze nog 

loopen I ? 1 ?....

ZONDAG 27 APRIL 

F. C. Iseghem 0 — Forwards Wevelghem 0 

Iseghem verplaatste zich naar Wevelghem en betwiste 
daar den match in slecht weder. De uitslag gaf goed 

het spel terug.

MAANDAG 28 APRIL 

F. C. Iseghem 0 — Standaert Kortrijk 6 

Iseghem kreeg daar eene duchtige nederlaag, maar den 
match van daags te voren zat nog in de beenen. 

ZONDAG 4 MEI 

F. C. Iseghem 2 — Forwards Wevelghem 0 

Het was de revanche van Zondag laatst en Iseghem 
wist eene welverdiende overwinning te behalen.

ZONDAG 18 MEI 

F. C. Iseghem 5 — S. C. Thielt 0 

Het was voor Iseghem eene gemakkelijke maar tevens 
eene schoone overwinning.

ZONDAG 25 MEI 

F. C. Iseghem 1 — Courtrai Sport II 0

Voor Iseghem heeft het zijn felste bekampte match 
geweest en hat wist zich goed uit den slag te trekken 
met 1 winnende goal.

ZONDAG 1 JUNI 

F. C. Iseghem 3 — C. S. Brugeois 1(111 Divisie) 

Brugge’s elftal had gevraagd geweest om eens de 
sterkte van Iseghem’s elftal te weten. Iseghem liep met 
den palm weg en een Brugsche voetbalkampioen wist 
veel goeds over iseghemsch elftal. Bravo !...

MAANDAG (2“' Sinxendag) 9 JUNI 

F. C. Iseghem 2 — S. V. Roeselare 1 

Deze match wierd te Roeselare gespeeld en eindigde 
in ’t voordeel van Iseghem. Het was een harde kamp 
van in ’t begin tot op ’t laatste.

ZONDAG 15 JUNI 

F. C, Iseghem 1 — S. V. Roeselare 1 

Deze match had zoo wat brutaal geweest en zoo kwam 
| het dat Iseghem met 10 man eindigde en toch min of 

meer nog de overmacht had.

Dit zijn nu de vijftien matchen die lseghem’s eerste 
equipe gespeeld heeft.

waarvan 8 matchen gewonnen
„ 5 „ verloren

2 „ gelijk gespeeld (drawn).

Iseghem heeft gedoeld 30 goals tegen 22 goals

Hewel voetballiefhebbers wat denkt U van deze uit 
slagen ? Mag men nu niet met deze bekomene uitslagen 
met volle vertrouwen in III Divisie gaan ? Men verwacht 
nog de bijtreding van Iseghemsche soldaten die voor
loopig nog in ’t leger zijn. Laat deze mannen nog eens 
daarbij komen ! Volgens ik vernomen heb bezit Iseghem 
eenige gekende goede spelers in ’t leger.

Schoon vooruitzicht dus!

ln een volgend nummer, verslag over de 2<i* equipe.

— DUIVEN -
ISEGHEM. — Uitslag der prijsvlucht uit RUMES van 

zondag 13 |uli bij J. Verhaeghe met 62 prijsduiven.

1 Dewulf Lendelede 230 10 Verscheure Emelghem 71 
Verhaeghe Iseghem 49 Schacht Iseghem 36
D’Hondt Iseghem 13 Verhelle » 38

„ » 8 „ n 13
Duthoit Lendelede 113 Bourgeois „ 12
Grymonprez Iseghem 62 Kimpe „ 4
Spriet „ 12 Verhelle „
Raes » 12 „ »
Duthoit Lendelede 12 Seynaeve

Verdw aalde  Duiven__  liefhebbers
Na vier lange jaren van onze teergeiielde diertjes 

beroofd geweest te zyn, zijn wij als uit eenen nieuwen 
wereld geboren, dewelke ons nieuwen moed verschaft 
en het liert verheit wanneer wü de zoo in ons 
geheugen geplante duitjes wederom zien de lucht 
doorvaren, onze daken bewandelen en onze zolders 
versieren.

Niettegenstaande w ij met onze beestjes nog zoo kort 
gehouden zijn en nog de fransche grenzen jiie i mogen 
overschrijden, denken wij toch reeds wederom eens 
aan de liefhebberij, aa*i liet duivenspel van voorheen, 
wanneer wij in de dagbladen reeds prijskampen 
uitgeschreven of uitslagen zien verschijnen.

Hoe schoon, hoe verheven, hoe aangenaam is toch 
dat sport, maar tevens heeft het eene zwarte zijde:
’t is droevig het te moeien bekennen dat deze schoon
heid, deze verhevenheid, deze aangenaamheid maar 
oppervlakkig mogen genoemd worden, wanneer wij 
reeds van nu al die oude, m in of meer, aan onze 
streek eigene, kwalen die de weerdiglieid der lief
hebberij de eendracht der liefhebbers dreigen en pogen 
te schenaen, zien weder opkomen.

Die lange oorlogsjaren zijn voor ieder vak voor 
ieder boud, voor ieder vereeniging, jaren geweest van 
onderwijs en ondervinding waarvan velen van nu al 
reeds de vruchten beginnen plukken. Alleen wij 
duivenliefhebbers, geven tot nu toe nog bewijzen dat 
wij nog slapen, dom gebleven zyn, en het hoofd 
wederom in den schoot te zullen leggen van enkelen 
die niet uit loutere liefhebberij maar uit baatzucht ons 
trachten te besturen en uns in den doolhof te leiden.

Door plaatsgebrek is het ons onmogelijk. al de 
bestaande gebreken aan te halen. Daarom laten wü 
ons enkellijk twee vragen stellen dewelke ons tot 
dieper nadenken zullen leiden :

Door wie zijn de duivenmaatschappijen ingericht 
geweest? Niet door de liefhebbers zelf maar door eenen 
of anderen herbergier of alleenlooper dewelke, op eigen 

bekwaamheid rustend, voorzitter en kommissie op
zoekt die de zaak naar zijnen w il regelden en bewerkten.

Aan wie behoorden de constateurs toe ? Waren deze 
gekocht geweest door liefhebbers en ten einde de lie f
hebberij te bevoordeeligen f  

Deze behoorden toe voor een groot d^el aan mannen 
die hoegenaamd geene duiven kennen, en zyn immer 
gekocht geweest niet uit liefhebberij en om de lief
hebberij te bevoordeeligen maar alleenlijk voor de 
woekerintrestèn welke de constateurs opleverden.

Zooals hierboven reeds gemeld, zyn nog vele andere 
vragen ons zoo te stellen die niet minder dan boven
genoemde, bedenkensweerdig zijn.

Aan ons dus, liefhebbers, ons te overdenken en te 
beslissen of wij ons voort zullen laten leiden of indleu 
wy, voor leus nemend, liefhebberij voor doel maar 
niet liefhebber uit buit, zelf het spel zullen in handen 
nemen om . door eendracht en liefhebberij eene eenige 
en eigene maatschappij te vormen om zóó aan enkel- 
lingen niet meer toe te laten twist, tweedracht of 
splitsingen voort te brengen.

Eenig* vooruitziende liefhebbers.

Burgerstand van Iseghem.
Geboorten :

Gerard André Pierre Berteloot z. v. Alidor en Buyse Irma
— Victor Eugène Cuypers z. v. Urbain en Maria Monteyne 
Raphael Dëwólf z. £ 'Kem r ef. pn lulia Bekaert —
Justine Samyn d. v. Valère en Juliana Sabbe — Margareta 
Maria Parmentier d. v. Remi en Pharailde Vroman — Maria 
Honthaeve d. v. Alida Maria Houthaeve — André Joseph 
Vandeginste z. v. Achille en Martha Vergote.

Overlijdens :

Gustai Benorty Delaere vuurstoker 52 jaar echtg. Elodie 
Duyvejonck -  Marie Louise D’Eere huishoudster 42 jaar 
echtg. Th. Vandewaetere— Marie Louise Deleu 1 1/2 maand 
d. v. Henri en Julia Spriet — Leonie Ivonne Vansteenkiste
5 1/2 jaar d. v. Emiel en Stephame Coucquyt — Zulma Maria 
Vandendriessche 5 maanden d. v. Alfons en Magdalena Grys- 
peerdt — Charles Demeulenaere z. b. 60 jaar echtg. Romanie 
Vanhuyse — Arcadius Godefridus Blondeel schoenm. 88 j. 
wed. Pharailde Naert — Louise Rapoeye z. b. 33 jaar d. v. 
Julius en Emma Verbeke — Bertha Coppens 5 d. d. v. Albert 
en Julia Bekaert — Frederic Plets landw. 89 j. wed. Barbara 
Verschaete — Raphael Dewolf 8 dagen z. v. Remi en Mag
dalena Denolf — Jerome August Dekeirsschieter 11 maanden 
z. v. Hcnri en Maria Mestdagh — Ulania Roselle 78 jaar 
wed van Eduard Lapeire — Goddelleve Varrewaere 3 m. 
dv Margaretha Varrewaere — Maria Urbana Porteman 
huish. 51 jaar weduwe van Constant Desarrano — Alois 
Vansteenkiste, landwerker 65 jaar echtg. van Leonie Ney- 

rinck.
Huwelijken:

Constant Linseele borstelhoutmaker 49 j. en Marie Matton 
huishoudster 48 j. beide alhier — Charles Vandekerckhove 
landwerker 21 j. van Cachtem en Maria Couckhuyt huish. 
40 jaar alhier — Leonard Verscheure fabriekw. 52 j. en Marie 
Matton fabriekwerk. 49 jaar beide alhier — Henri Verschoot 
schoenm. 29 j. en Julia Verduyn huisw. 24 j. beide alhier — 
Jules Pattyn schildersgast 26 j. en Elisa Parmentier bottinst. 
20 jaar beide alhier — Robert Didier soldaat 25 jaar van Yper 
en Julienne Demuynck, bottienstekster 30 jaar alhier — Cyriel 
Eeckhout soldaat 28 jaar en Clotilde Verstraete naaister 
30 jaar — Maurice Beernaert soldaat 30 jaar en Magdalena 
Tiole, fabriekwerkster 26 jaar beide alhier — Theophile 
Declerck soldaat 27 j. van Boesinghe en Margaretha Allewaert 
bijzondere 27 jaar alhier — Gerome Carron soldaat 28 jaar 
en Maria Devyver huiswerkster 29 jaar beide alhier — 
Georges Vandommele borstelmaker 22 jaar en Margareta 
Demeestere bortelmaakstér 22 jaar. ___________

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  9 E R T 0 0 H I H 6 E N
ZATERDAG 19 JULI om 7 URE 

ZONDAG 20  JULI om 2 URE en om 7 URE  
DINSDAG 22 JULI om 7 URE

ALGEMEEN PROGRAMMA :

DE VONDELINGE VAN NEW-YORK
Prachtig Drama in 12 groote deelen - 3700 meters

Het Drama zal in de Dagvertooning volledig 

afgerold worden.

In de Avondvertooningen worden Kinderen be
neden de 17 jaar niet toegelaten.

Uitleg-Programmen aan 10 cent. zijn te bekomen 
bij Rob. Huysentruyt.

P r ijze n  d e r  P la a ts 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.
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UURTAFEL der TREINEN.
van 15 Juli to t  14- Augusti

Kortrijk-Brugge
KORTRIJK
Heule
Lendelede
Ingelmunster
ISEGHEM
Rumbeke
Rousselare
Be veren
Clts
Lichtervelde
Thourout
Zedelghem
Lophem
BRUGGE

BRUGGE
Lophem
Zedelghem
Thourout
Lichtervelde

Glts
Beveren
Roeselare
Rumbeke
ISEGHEM
Ingelmunsrer
Lendelede
Heule
KORTRIJK

Kortrijk
Anseghem
Audenaerde
Sotteghem
Denderleeuw
Brussel

Bruseel
Denderleeuw
Sotteghem
Audenaerde
Anseghem
Kortrijk

Kortrijk
Waereghem
Deynze
Gent

Gent
Deynze
Waereghem
Kortrljk

4,27 6,13 
4,34 6,20 
4,45 6,30
4.55 6,39
5.04 6,48 
5,18 6,59
5.40 7,09 
5,47 7,16
5.55 7,24 
6,03 7,32 
6,25 7,44
6.40 7,59 
6.50 8,07
7.05 8,21

9,20
9.27 
9,38 
9,47 
9,56 

10,10 
10,20
10.27 
10,35 
10,43 
10,57 
11,12 
11,22 
11,37

12.53
13.00
13.10 
13.19 
13.28 
13.39 
13.55 
14.02
14.10 
14.21 
14.32 
14.47 
14.57 
15.12

15.13
15.20
15.30
15.39
15.48
15.59
16.09 
16.16
15.24 
16.32 
16.44
16.59
17.09
17.24

17.23
17.30
17.40
17.49
17.58
18.09
18.19 
18.26
18.34 
18.42 
18.55
19.10
19.20
19.35

19.25
19.32
19.42
19.51
19.59 
20.11 
20.22 
20.29 
20.36 
21.03 
21.19 
21.34 
21.44
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 
12 44
12.54 
13.10 
13.22
13.29 
13.37
13.55 
14.01 
14.13 
14.21
14.29 
14.39 
14.46

16.00
16.16
16.26
16.42
16.54
17.01 
17.09 
17.19 
17.25 
17.37 
17.45 
17.52
18.01 
18.07

18.15 
18.31
18.41 
18.57 
19.09
19.16 
19.24 
19.34
19.41 
19.56 
20.07
20.16 
20.27 
20.33

Kortrij k-Brussel
5.30 8.04 10.50 12.10 18.35 21.00
6.08 12.48 19.13
6.32 8.42 11.30 13.12 19.41 21.35
7.22 9.12 12.03 14.12 21.05 22.08
8.20 9.40 12.34 15.10 22.03 22.39
9.00 11.10 13.00 15.40 22.58 23.05

Brussel-Kortrijk
5.10 7.05 11.00 17.05 18.15 18.30
6.10 7.35 12.00 17.35 18.43 19.30
7.10 8.06 13.00 18.06 19.12 21.10
8.00 8.40 13.50 18.40 22.00
8.23 14.13 22.23
8.58 9,10 14.48 19.15 20.13 22.58

Kortrijk-Gent
6.00 10.47 15.00 20.57

6.31 11.18 15,31 21.28
7.02 11.49 16.02 21.59
8.02 12.46 16.59 22.55

Gent-Kortrijk
3.58 8.42 12.55 18.42

4.55 9.41 13.52 19.47
5.26 10.12 14.23 20.18
5.56 10.42 15.04 20.58

Ingelmunster-Thielt
Meulebeke 4.54 6.22 7.52 10.37 15.22 18.07

«V. 1 1

20.27
Thielt 5.05 6.33 8.03 10.48 15.33 18.18 20.38

Thielt-Ingelmunster
Thielt 5.22 7.00 8.18 12.40 15.45 19.20 20.48
Meulebeke 5.34 7.12 8.30 12.52 15.57 19.32 21.00
ingelmunster 5.45 7.23 8.41 13.03 16.08 19,43 21.11

Thielt-Gent
Thielt 6.54 8.08 15.41 19.'59
Deynze 7.29 8.30 16.16 20.24
Gent 8.26 8.58 17.13 21.14

Deze treins houden stil in alle tusschen-staties.

Gent-Thielt
Gent 3.45 10.53 19.10 19.00
Deynze 4.42 11.58 19.34 19.54
Thielt 5.16 12.32 19.56 20.19

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 20.55
Rousselare 6.48 12.17 17.08 21.54

V E N D I T I E  V A N

VRUCHTEN TE VELDE
te CACHTEM

D e  N o tar is  Vande Moortele, v e r 

b lijv e nde  te I S E G H E M  m et tusschen

kom st van den  N o ta r is  Gliekiere te 

M E E N E N ,  za l ten verzoeke  van  V ro u w  

T h e r e s i a  V E R H E L S T ,  L an d b o u w s te r  

te C a ch te m , w ijk  « H e t H ooge  » o p e n 

baa r  te k o o p  aanb ie den  :

Maandag 21 Ju li 1919> om 2 ure. 
i  Heet. 65 a ren  R o g g e  ; 54 a ren  T a rw e  

i  H ee t. 25 a ren  H a v e r  ; 1 H ee t. 60 aren 

A a rd a p p e le n .

V e rg ad e r in g  langs de K a ls ijd e  van  

E m e lg h e m  naar C ach te m  aan de he rbe rg  

* ’t W i t  P ee rd  ».

C o m p ta n t ge ld  m e t 10 °|u ve rhoog .

S tu d ie  van  den N o ta r is  B ae rt  
te M E U L E B E K E

Op D O N D E R D A G  31 J U L I  1919 , 

o m  3 u re n  n a m id d a g  in  ’t V redege rech t 

te M eu lebeke .

IN ST E L

van  een  Woonhuis z ijn de  G oud-  

sm id sw in k e l, in  de  M a rk s tra a t te Ise- 

g h em , g roo t 1 a. 77 ca. G e w e ze n  e igen 

dom  v an  d ’hee r E m ie l C a lle n s , thans 

opengehouden  d o o r  E d u a rd  M aes. 

i |2 °[o In s te lp e nn in g .

M et tusschenkom st van  M r Van- 

s t e e n h u y s e , N otaris  te K o r tr i jk .

KANTOOR 
van den Notaris LE  C O R B E S iE Il, 

te ISEGHEM.

OPENBARE YKRKOOPING VAN

6  W O O N H U I Z E N  m e t  H O V I N G
te ISEGHEM - GENTSTRAAT

Ko. iji 1.

Een schoon groot Woonhuis met stagie, nu dienende 
voor W inkel en 4 a. 70 cent. erve, Zuid de Geiit- 
straat, verpacht aan Hoer Dejan mits 375 fi . 's Jaars 
boven de lasten, tot 1 Januari 1923.

Koop II.

Een Woonhuis zijnde Herberg « Het Haantjk >•. - 'i 
3 a. 20 cent. erve, Zuid der Gentstraat, verpacht aan 
Ernest Delen, brouwer te Rousselare, mits 325 Ir. 
’s jaars, lasten vrij, tot I Januari 1921.

Koop III.

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

Koop IV.

Twee aan elkander houdende woonhuizen en 20a. 
60 cent. erve, Zuid dar Gentstraat. Samen maant*- 
lijks verpacht aan 23 ïr. lasten vrij. ,

Toeslag op Woensdag 23 Juli 1919

Telkens om 2 ure namiddag te Iseghem, ter lierW g 
St Hilonius, b\j de groote Kerk.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

OPENBARE VERKOOPING VAN

Eene schoone en allerbeste Hofstede
en Bouwgrond

langs de Rousselarestraat.
Samen groot 17 H. 80 a. 20 ca. 

te ISEGHEM, Zuid bij de Paterskerk.
verdeeld in 42' koopen 

Verpacht tot 25 December 1922 aan W we Constant 
Dejonghe-CIaerbout, mits 2700 Ir. ’s [aars boven*de 
lasten. Er zullen samenvoegingen toegestaan worden. 

ZITDAGEN :

INSTEL op DINSDAG 22 JULI, ter herberg « D e
Atitip Qt PifTPn i\

TOESLAG op DINSDAG 5 OOGST, ter herberg 
« ’t Konincshof ».

Te Iseghem, telkens om 2 ure namiddag.
Met tusschenkomst van Notaris Yuylstekp, te 

Schaarbeek.

Goede S ch r ijn w e rke rs  worden 

gevraagd bij PIERRE MARTIN, Steen

weg naar Ingelmunster nevens het Prin

senhof te Iseghem.

— B E R I C H T  — "

D e  H A A R K A P P E R S B O N D  van 

Iseghem  en O m lig g e n d e , heeft de eer
U, u “ v v,i w i l l i g e n  UcdL irret

i  A u g u s tu s  aanstaande  de p rijzen  ver- 

hoogd  zu lle n  w o rden  ingevo lge  de 

tarie f bij e iken  H aa rk a p p e r  en B a rb ie r  
u itgehangen  :

Scheeren 25  csnt. bij de Haarkapp«>’̂
» 20  » Barbiers

Haarsnijden 50  » Haarkappers
» 4 0  » Barbiers

D e  ten H u iz e  bed ie n ingen  zu llen  

dubbe l ge rekend  w o rden .

Den Zondag gesloten om 12 ure.
N am ens  den  H aa rk u p p e rsb o n d .

D o o r  a ftred ing  van  d iens t ben ik  in 

de m o g e lijk he id  m ij aan U e d . aan te 

beve len  v o o r  het herste llen  van 

alle G a re e lw e rk  en Rijtuigen.

J ozef  O o s t e r l ijn c k

Groote M a rk t  3 0 ,  IS E G H E M

T E  B E K O M E N  

Ciment. en C eram ique Vloeren  
bezetting m et gleiersche tichels  

Spoedige bediening

J U I C H  E L  B U Y  S E
7, de Pelichystpaat, IS E G H E M .

- Mn,e AMEYE-HARDY -
H. Hertestraat 6, ISEGHEM

Beveelt zich aan voor het ACCOR- 

DEEREN van PIANO’S en het geven 

van MUZIEKLESSEN.

(Jam iel Verhelsl-Depuydt
Voerman, L E N D E L E D E ,  (bij het Zaagske).

aanvee rd  op  aanv raag  

a lle  ve rvo e rv rach t n aa r  p laatsen d oo r  

de k lie n te n  zelf a angedu id .

Goedkoop en spoedige bediening.

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

IVEG E i\ MA NT ELS
(im perm eabels)

AAN ZEER V00RDLELIGE PRIJZEN
te b ekom en  bij Janssens Zusters

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

HUIS

Henri D ’Hooghe-Iieissel 
PASTEIBAKKER - SPIJSBEREIDER

M ark ts traa t, 7 , I S E G H E M  

Bereiding op aanvraag van Eetmalen 
binnen en buiten de stad.

VOLLEDIG TAFELGERIEF.

Corset N-\ op maal.
W i l t  gij E llegen t z ijn  laa t uw e Corsets 

en S ou tie n- G o rgen  m aken  op  m aat.

L a a t u geen C orsets o p d r in g e n  doo r  

w inke lie rs , d ie  geso ldeerd  z ijn  van voor 

den  oo r lo g  en geheel ve rs to rven .

D o o r  m ijn e  goede p a tro nen  heb  ik  

steeds den besten u its lag  bij de  zwaar- 

lijv igste  en gebreke lijk s te  d am en  en 

ju fv ro u w e n .

ln k o o p e n  v e rk o o p  van Lacures-ba le in , 

resort—bu ischen , resistans, en z .

H I M P E - V R O M A N
Voorloopig: Electricitcitslaan. 3 , Iseghem.

Huis SABBE-FLEURENT
voorloopig nog in het huis

J. R00SE-MAES Rousselarestraat, 29 ,
Groote heus van gemaakte blousen 

..hingene Artikelen.
Laatste Nieuwigheden - Matige prijzen.

Aanzien vrij.

Handel in Spellewerkkanten
Men vraagt goede Spelleioei iisters.

GÓED LOON.

A. De B ie -ü o ijr g e o is

M E ESTE R -K LE ER M A K ER
Kerkplaats, 10, I S E G H E M

laat aan z ijne  ta lr ijk e  k lien ten  w eten  

dat hij w ede rom  v o o rz ie n  is van beste 

Engelsche Stoffen zu iv e re  w o l. 

Genadige prijzen buiten alle concurentie.

F A B R I E K  VAN

C i m e n t  bui  z e n
van  a lle  g rootte  voo r W a te r le id in g . 

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

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

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

O p  m ijn en  koe r  a ltijd  v e rk r ijg b aa r  : 

Artificieele Ciment - Rhijnzand 
Grenaille - Poussier, enz. 

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

Amand Denys-Hochepied  
Dweerstraat, 15, ISEGHEM

(]. Ro11 rgeoi s- W Vbo
M A R K T S T R A A T ,  29 ,  I S E G H E M

Magazijn van alle slag van

ROOKGERIEF
Tabak, Cigaren, Cigaretten, Pijpen, Tabokzakken, 

Cigaar- en Cigaretten Kokers en Dozen.

REUKWAREN en TOILETARTIKELEN
voor alle doeleinden en van alle merken.

SCHRIJFGERIEF 
LEDER ARTIKELEN

Brief- Qeld- en Handtaschen

Groote keus van POSTKAARTEN
Prijzen buiten alle konkurrentie. 

Bijzondere voorwaarden aan voortverkoopers.

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

F ra n s  I lU Y G H E  ft Z O N E N  

Dweerssiraat 19, ISEGHEM.
Ook te verkrijgen

E L E C T R IE 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 W erk

Geene grijze  H aren  m e e r l l

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

S tatiep laats 7, ISE G H E M

Keukarti.-.üii * Haarborstels - Kammen - Stressen enz 

Herstelling en vernieuwing met uitgekamd Haar. 

Verhuring van Pruiken voor Concerten en Feesten. 

Aankoop van allerhande Haar.

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

in ’t groot en ’t klein

H. SEYNAEVE-HERMAN
M e en en s tra a t I I ,  IS E G H E M .

A a n  de schoenmakers
en s c h o a n h a n d e ia a r s

Ik maak bekend dat ik een Magazijn kom 

te openen van alles die hunnen handel betreft 

zooals : zoolleer, i'lanken, chevraux, boxcalf. *

Alle slach van nagels, houten talons, war, 

vernis, ringen, ringmacliien enz. enz.

Door mijne genadige en goede bediening hoop 

ik met uw bezoek vereerd te worden.

Huis B i l l  IET - DeLANNOY 
Groote M a rk t  21, IS E G H E M .

Fabriek van

-  ALLE SLACH VAN BORSTELS -

P I E R R E  A l f t E Y  E
Krekelstraat, 65 , I S E G H E M

Voordeelige prijzen tegen alle concurentie.

Benoni Delos en Zusters 
Rousselarestraat, I 6 8 .  ISEGHEM

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

M ans- en Vrouwstoffen
Zeer matige prijzen.

JiiL . Bo u r g e o is -Maks

Herberg « DE ROODE POORT »
K oornm arkt Iseghem

Komt zich te vestigen als VOERMAN 

en HUURHOUDER, neemt alle voer- 

vracht aan.
Goedkoope en spoedige bediening.

IN DE PLASTRO N

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

B u itengew one  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 S

aan zeer voordee lige  p rijzen  

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 Margarine in ’t Groot.

H U IS

Cal l ëber t-üsn  Calbepgh
Ooststraat, 92 , R O U S S E L A R E

Magazijn van 
Zijden -  Panen -  Crêps  

Pasm enterien -  Broderien
en allerhande laatste Nieuwigheden

GROOTE KEUS -  GROOT EN KLEIN

Houthandel Verbracht
Voorloopig: Rousselarestraat, 150, Iseghem

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

geschaafd.

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

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

EXTRA itOEDE ST0VEK0LEN
Te huis besteld —  Spoedige bedienin ’ 

Heropening van den 

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

zeer voordeelige prijzen.

Vermindering aan Vooriverkoopers 
Genadige Prijzen — Ónmogelijke Concurrentie.

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

TABAK CIGAREN e i CIGARETTEN
Toebehoortsn voor CIGARETTEN MAKERS

A. M A luS liÖUlUiiïOI S
Plaats 18\ EM ELG H EM .

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

1 7  H U I S  ”

A IM É DEBE7NE
Rousselarestraat 2 2 2 ,  ISKGHEM.

HUIS GESTICHT IN 190-1.

F A B h i E K  V A F c I G A B E T T E N
IN T ’ GROOT EN KLEI

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

A lt ijd  groote  S to ck s  in  M agaz ijn

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

M ach ie n  T uben  aan 3 >5^  het 1.000 
Bijzondere Prijzen aan Voortverkoopers.


