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ONS ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS 

l 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 IJ K K E R - IJ I T O E V E R :

R. Mest dagh D e b o  s s c h e r e
Einelghem-Dam-Isegbem

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

GELIJKE PLICHTEN ! GELIJKE 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.

KAMEKKIEZINGEN
Voor de Kanierkiezingen van 16 November 

aanstaande, gaat de strijd in ons arrondissement 

zeer hevig zijn. Verschillige lijsten treden in het 

strijdperk.

Gaan voorgesteld worden :

1) Eene katholieke lijst die door de katho

lieke associatie van ’t Arrondissement Rousse- 

lare-Thielt gaat ondersteund worden, en waarvan 

zullen deelmaken de Heeren :

Vandevyvere, Staatsminister te Thielt;

Mahieu, burgemeester van Rousselare ;

Vanderbruggen van Wielsbeke ;

Degrève Isidoor van Gent ;

D’Hondt Leopold van ïseghem ;

2) eene katholieke lijst, geheel volledig;

3) eene socialistische lijst, waarop de namen 

zullen staan van 8 kandidaten, waaronder :

Dierkens van Gent;

Segier van lngelmunster;

Dewaele van ïseghem ;

Demeyere van Winkel-St-Eloi ;

Bruneel van Thielt ;

Ameel van Rousselare ;

enz. enz.

4) en zeer waarschijnlijk ook eene lijst van 

Vlamingen.

De Heer Baron Karei Gilles de Pelichy steil 

zijne Kandidatuur voor het Senaat.

Mijnheer Jos. SEYNAEVE

Onze zeer achtbare heer Carpentier door de 

'ezeldoiiilteid der Iseghemsche kiezers tof burge

meester dezer stad uitgeroepen, heeft den Heer 

Joseph Seynaeve uit den Gemeenteraad gesloten.

Joseph Seynaeve liep in den weg van onzen 

achtbaren heer burgemeester. Aan eenen alleen- 

heerseher mag niemand wederstaan. En is er 

iemand die zulks zoude wagen ; hij moet weg, 

hij moet geknakt worden en gebroken.

En Joseph Seynaeve had menigmalen den 

burgemeester op zijne plaats gezet, menigmalen 

met het wetboek in de hand den burgemeester 

tot het volgen der wetten ingeroepen, en de 

kwaadheid van den burgemeester in hooge mate 

doen stijgen. En nu over vier maanden, den

19 April 1919 had Joseph Seynaeve den bur

gemeester zoo ver gedreven dat al de gemeen

teraadsleden vreesden, dat de heer burgemeester 

ging bloed spuwen van zuivere kolère.

En dan werd het vonnis geveld. Joseph Sey

naeve moest uit den gemeenteraad of de bur

gemeester ging niet meer zetelen.

Vier maanden lang heeft de burgemeester 

getjoold van Ïseghem naar Brugge, naar Brussel, 

om raad en advies, en hij heeft zijnen edelen 

mond opengedaan en hij heeft het vonnis uit

gesproken door hem zelf geveld.

Wij beleven eenen tijd waarop de burgemeester 

best zoude zwijgen, waarop hij best in het 

hoekske eener kas zoude kruipen om van nie

mand gezien te worden. Maar in zijne gren- 

zelooze hooveerdij heeft hij dat noch verstaan 

noch begrepen.

Maar ’t zal komen ! !

lntusschen is ïseghem de beste zijnen ge

meenteraadsleden kwijt.

Joseph Seynaeve heeft zijn eigen zelven niet 

gemaakt. Hij heeft een eigen, een gansch bij

zonder karakter. Maar daar steekt meer verstand 

in zijnen kleinen vinger dan in geheel het korpus 

van onzen burgemeester.

Daarvan heeft hij veel keeren onloochenbare 

bewijzen gegeven.

(lelijk wat er in den gemeenteraad voor den 

dag kwam, werd door Joseph Seynaeve met 

kennis van zaken besproken. Hij zwichtte nooit 

iemand. Wat hij voor slecht aanzag, noemde 

hij slecht ; wat hem goed toescheen, droeg zijne 

goedkeuring mede.

Hij was alle dagen voor eenieder sprekelijk, 

door eenieder te raadplegen. Geen mensch heeft 

nooit aan ïseghem zooveel uitstekende diensten 

bewezen. En ’t was niet uit baat dat hij wrochtte, 

ver van daar. Hij werd door slepjiedragers en 

Cyrielkens gehaat en veracht, en door zekere 

mannen werd hij gedurig vervolgd, en in zijne 

stoffelijke zaken benadeeligd.

Dat weet gansch de stad.

Maar hij was immer de vriend van ’t volk : 

omdat hij recht in zijne schoenen ging, omdat 

er op zijn gedraag niets te zeggen viel, omdat 

hij immer op de bres stond om zijne mede

burgers gedienstig en behulpzaam te zijn.

En op dezen oogenblik zijn wij de tolk der 

drie vierden der inwoners onzer stad om aan 

Joseph Seynaeve te zeggen : Wij bedanken u 

uit ganscher hert voor alles wat gij voor ïseghem 

gedaan hebt. Met de eerste kiezing treedt gij 

opnieuw in den Gemeenteraad. Dan vliegt onze 

alleenheerscher buiten.

Dat zweeren wij !

(trillen zonder Glazen

Verledene week vond ik eene LEDIGE BRIE

KAS en gister 25 Augusti vond ik brillen 

ZONDER GLAZEN.

Ik schreef dus dat er diende uitleg gevraagd 

te worden nopens het vluchtelingsgeld aan het 
Nationaal Komiteit.

Wie heeft recht tot dit geld ?

De vluchtelingen en de uitgedrevenen.

Door vluchtelingen moet verstaan worden 

diegenen die uit eigen beweging vluchtten en 

door uitgedrevenen diegenen die door de duit

schers verplicht waren te vluchten of door om

standigheden uit den oorlog voorspruitende.

Om te kunnen trekken als vluchteling moet 

men in nood verkeeren en in de onmogelijk 

heid zijn, terug te keeren naar zijne woonst 

plaats door de schuld dal zijn huis geheel 

vernield is, of onbewoonbaar is.

Om te trekken als uitgedrevene moet men 

in nood zijn ; dat zijn huis vernield is of niet, 

heeft geen belang in dit geval.

Ik geloof dat ieder lezer nu goed begrijpt, 

wie recht heeft tot hulpgeld en wie geen heeft.

Vanwaar komt het geld daaitoe noodig?

Van het Nationaal Komiteit.

Op einde Februari laatst gaf het Nationaal 

Komiteit orders aan de Provinciale Komiteiten, 

die op hunne beurt orders gaven aan de Ge

westelijke Komiteiten die orders overzetten aan de 

Plaatselijke Komiteiten t.t.z. aan de gemeenten.

Waarin bestonden die orders ?

Die orders vroegen de lijsten van iedere 

gemeente waar vluchtelingen of uitgedrevenen 

waren ten einde aan al die in de voorwaarden 

waren dit Hulpgeld toe te staan voor drie maan
den in eens te betalen.

Dit vast staande, laat ons nu de toepassing 
nazien voor ïseghem.

Het Plaatselijk Komiteit van ïseghem staat 

onder het Gewestelijk Komiteit van Kortrijk ; 

het Gewestelijk Komiteit van Kortrijk staat onder 

het Provinciaal Komiteit van Gent en Gent 

staat onder het Nationaal Komiteit.

Gent bevestigt dat aan Kortrijk de gelden 
gezonden wierden.

Kortrijk ook bevestigt dat het die gelden ont
vangen heeft.

Het Nationaal Komiteit heeft zonder eene 

opmerking al de gelden afgegeven volgens de 

lijsten door de gemeenten opgemaakt en aan 

hem 'overhandigd langs den bestuurladder. Het 

Nationaal Komiteit is hier gansch en geheel 

buiten kwestie en kan niets meer doen voor 

diegenen die nog niet ontvangen hebben.

Het Provinciaal Komiteit van Gent heeft ook 

gedaan wat het moest doen.

Het Gewestelijk Komiteit van Kortrijk te za- 

men met de Gemeenten welke onder zijn gebied 

staan, vallen dus te onderzoeken.

Wie is de schuld, dat alles zoo onjuist gegaan 
is in de streek ?

Eerst moet ik glazen doen steken in mijnen 

bril, want beschuldigen zonder zeer wel gezien 

te hebben, doe ik nooit. Daarom nog wat geduld 

lezer en ik verzoek u mij te heljien om de 

noodige brilglazen te vinden, ik van mijnen 

kant zal ieverig zoeken maar moestet gij de 

glazen vinden, zijt zoo goed die te sturen aan 

Joseph SEYNAEVE.
Gemeenteraadslid van ïseghem.

Aan wien de Schuld.
Wanneer men over eenige dagen het vluchte

lingsgeld in Lendelede betaalde, kwamen twee 

voormannen der Christene Volkspartij naar deze

aanpalende gemeente, om aan de bevolking te 

dof|n gelopven, dat het aan hunne persoonlijke 

wdfking te danken was dat de Lendeledenaren 

vluchtelingsgeld bekwamen.

Iedere Lendeledenaar wist dat zuls geen 

waar was.

Doch die heeren spraken nog meer, en zij 

deden eene prophetie :

— “ Er zijn, zeiden zij, nog verschillige ge

meenten uit het omliggende, die volle recht 

hebben op vluchtelingsgeld en die er nogthans 

geen zullen bekomen.

Alzoo zal het zijn met Ïseghem. Daar heb

ben zij in den gestelden tijd de vereischte 

aanvragen niet opgezonden ! »

Is dat waar?

Heeft men verzuimd de aanvragen te doen ?

Is de gemeenteraad in fout ? Of is het ons 

Komiteit die niet gedaan heeft wat het moest 
doen ?

Hoe men klanten kweekt 
in ïseghem!1?

— Keuvelend kwamen we huiswaarts, ik en 

mijnen kameraad, na een wandeling gedaan te 
hebben.

We spraken over dit en dat, en onwillekeu

rig kwam ons gesprek op de Viaamsche zaak, 

waarover in den laatsten tijd zooveel gespro

ken werd. We herinnerden ons nog eens de 

schoone feesten en redevoeringen door de 

Paters gesproken.

Ja, onze stad, ons volk, zou nu toch meer 

de vaarde, kennen dier zaak; nu, zouden ze 

begrijpen wat er in gelegen is, de zaak te zien 

winnen.

— We kwamen van de Boschmolens, — van 

te lande, waar alles nog die oude Viaam

sche gemoedelijkheid uitgeeft, waar alles nog 

den stempel draagt van Viaamsche schoonheid.

Daar ademden we toch nog de zuivere, on- 

’ verbasterde Viaamsche lucht in ; daar sprak 

alles nog van Viaamsche gezelligheid en eenvoud. 

De nederige landslieden daar op het veld, de 

zoete rechtschapenheid op het gelaat, — ze 

spraken Vlaamsch! Ze spraken elkander toe, 

in dezelfde taal, hun door moeder geleerd, on

bewust dat die taal door zoovelen in de stad 

veracht werd.

Met warme woorden spraken we over Vlaan

deren en zijn volk. J a ! Vlaanderen zou weêr 

ten top rijzen !

W7e kwamen de stad ingegaan, en daar voor 

ons zien we het een opschrift na het andere, 

maar natuurlijk in ’t fransch : Manufacture de 

Chaussures, Fabrique de Brosses, enz... want 

hier is men toch algemeen van gedacht, dat, 

om klanten te kweeken men ten allerminste 

Fransche opschriften moet gebruiken, tusschen 

schoone versierde krinkels, zoo groot mogelijk 

en nog ziet men maar uit of nog geen open

plekje boven de deur gevonden wordt, waar

men nog iets schoonklinkends zou kunnen bij

lappen.

En in stomme verbazing staat ons Iseghem- 

sche volk daarnaar te zien, wat de schilder, 

met zijnen grooten borstel, nog op die witte 

plekken zal moeten kletsen.

En ze konden er maar niet uit wijs geraken, 

wat het beduidde — Een werkman vroeg me 
wat dat daar boven beteekende, en op mijn 

antwoord.

Moet men daarmêe reklaam maken en 

klanten kweeken, de meestendeel van ons volk, 

weten niet wat het wil zeggen.

Of, dacht ik in mijn eigen, doet men mis

schien maar handel met vreemden, met franschen 

of walen.

Doch wat wilt men : Vlaamsch is toch zijn 
eigen taal, en Vlaamsch is toch zoo gemeen ! 
_______________________________________M a n d e l z e ü n e .

Gemeenteraad
Zoodra de goedkeuring toekomt van het 

besluit door de H. 11. Carpentier en Coucke 

genomen, ten opzichte van den Heer |os. Sey

naeve, zal de Gemeenteraad seffens samenge

roepen worden.

Dan gaat de burgemeester niets te vreezen 

hebben, en op zijn duizend gemakken gaat hij 

opnieuw alleenheerscher mogen spelen.

RODENBA GH
Sedert eenige jaren prijkte op de St Amands- 

plaats te Rousselare, het standbeeld van Albrecht 

Rodenbach.

Gedurende den oorlog werd dat standbeeld, 

door de Duitschers afgebroken en weggevoerd.

Doch, na het eindigen van den oorlog, 

werd het standbeeld, ongeschonden terug ge

vonden te Gent, waar het in een kelder ver

borgen was.

Natuurlijk dat de inwoners van Rousselare 

hunnen Rodenbach terug eischten.

En den Woensdag 13 Oest laatstleden, kwam 

hier ’s morgens de mare toe, dat rond 1 1 /2 ure 

in den namiddag, een engelsche automobiel 

door onze stad ging varen, geladen met het 

standbeeld van Rodenbach.

Al onze jeugdige studenten werden onmid- 

delijk verwittigd, en zij hadden post gevat aan 

de Paters om samen de reis naar Rousselare 

mede te doen.

Vijf minuten voor 3 ure, kwam de engelsche 

automobiel aan het Postbureei hier aan. Sol

daten en studenten waren op den wagen ge

klommen, waarop een viaamsche leeuw op gulden 

veld fladderde in den wind.

Aan het kerkhof vertraagde de automobiel, 

viel stil, en werd er vervoegd door een tweede 

automobiel die het arduinen voetstuk aanbracht 

waarop Rodenbach te Rousselare vroeger stond.

De schoolkinderen van het H. Hert, kwamen 

zich voor den automobiel plaatsen en onder 

het zingen van vaderlandsche liederen stapten zij 
fier vooruit tot aan het gesticht der Paters.

Daar stonden een overgroot getal studenten 

de velo aan de hand. Een daverend handge

klap begroette het standbeeld van den roemvollen 

dichter, van den moedigen vlaming. Luid galmde 

de kreet “ Vliegt de Blauwvoet ? Storm op 

Zee ! „ en dan tusschen twee rangen velorijders, 

vlogen de automobiels naar Rousselare.

Den Zondag 14 September eerstkomende zal 

gansch Vlaanderen in Rousselare samenstroo- 

men, om het standbeeld van Rodenbach, eene 

tweede maal in te huldigen._____________ '

Een antwoord aan vriend Paul
Over ééne maand hebt gij ons gevraagd 

waarom de herstellingswerken onzer kerk aan 

Rumbekenaren werd toevertrouwd. Wij hebben 

u geantwoord dat wij de reden niet kenden.

Doch wij kennen hem nu.

Aan de aanbesteding voor de herstellings

werken onzer kerk, hadden twee Iseghemnaren, 

slechts eene firma uitmakende, eenen prijs in
gezonden.

Die heeren meenden dat zij zeker waren die 

werken te mogen uitvoeren, daar geen andere 

aanbesteders zich hadden aangeboden.

Maar, de kerkfabriek had, — iets wat zij 

moest doen — de aanbesteding onderworpen 

aan het Provinciaal bestuur.

Daar werd het niet aanveerd.

Men moest het werk aan het onderzoek van 

eenen anderen bouwkundige onderwerpen.

Men heeft alles aan den Heer Verstraete van 

Rumbeke onderworpen, die heeft lager prijzen 

voorgesteld, en het werk werd hem toever

trouwd.

En zoo is ïseghem dat werk kwijt, en staat 

het Iseghemsche werkvolk te blinken.________

Antwoord aan de Landbouwers
Aan de gegronde klachten door landbouwers 

in ons weekblad gedaan, gaat er voldoening 

gegeven worden.

Een beetje geduld, en de eene landbouwer 

na de andere, gaat voldaan worden.

’t Is maar met trommelen en kloppen dat men 

bekomt waartoe men recht heeft. Al de tram

lijnen gaan gezuiverd worden, en de gravier 

gaat gebruikt worden tot het onderhoud der 

straten.

Zoo is men reeds aan ’t werk in de Lende- 

ledestraat en in de Krekelstraat.

De bergen aarde gaan ook verdwijnen, en uw 

land gaat weldra in den vroegeren staat her

steld zijn.

Hebt ge nog klachten te doen, heeren Land

bouwers, komt naar Ons ïseghem, wij zijn altijd 

bereid om te steken aan de karre.



ISEGHEM BINST DEN OORLOG. Gevaarten en Avonturen
Derde Vervolg — Verboden Nadruk

Vervolg van Donderdag 15 April 1915.

moeten heropend en in goeden staat gestellt 
worden. Met deze grachten worden gelijk gestelid 

de waterleidingen, die ze op zekere plaatsen 
vervangen, alsook zulk andere grachten, die 
bestemd zijn om het water der buurtweggrachten 
te ontvangen en af te voeren. Overtredingen 
der voorschriften van dit bericht worden gestraft 
met eene boete tot 500 fr. Ook zal het werk 
volmaakt worden ten koste van wien het zal 
verzuimd worden.

3. Mobile Etappen Kommandantur, 4 Armée 
von VOLKMANN.

Major en Kommandant

Tot bekendmaking aan de ingezetenen der 
gemeente, met dringend verzoek aan de bovenge
melde bevelen stiptelijk te willen beantwoorden.

Meulebeke, den 8 April 1915.
De Burgemeester.

E. GOETHALS.

— Dit bericht heeft wel niets met de 

geschiedenis van Iseghem te zien, doch het 

heeft ook zekere weerde.

—o—

Onze tramlijn Iseghein-Ardoye heeft reeds 

vele en groote tegenslagen ontmoet, doch 

nooit zooals nu.

Sedert het begin van den oorlog lagen 

die riggels daar miskend en verlaten. I)e 

beweging had er nooit zeer druk geweest 

de dagen van groote ontvangsten zeer zelden.

En nu!

Helaas! wie had zich daaraan ooit verwacht!

Van aan Kruipendeerde te beginnen en 

voortgaande in de richting van Ardoye, 

worden de riggels uitgebroken, opgeladen en 

naar eene onbekende bestemming verzonden.

Dat werk is thans reeds gevorderd tot aan 

de herberg “ De Ster ».

Doch dezen morgen kost een groot ongeluk 

gebeuren.
Een stoker, die den toestand niet goed 

kende, had in Ardoye last ontvangen naar 

Kruipendoerde te rijden. Hij wist niet dat de 

baan open lag. Aan « De Ster „ gekomen, 

vloog het. machien van de riggels, liep nog 

eenige meters vooruit, en bleef dan met de 

wielen diep in den grond steken.

De stoker kwam er ongedeerd van af.
—O—

In de laatste dagen, op verschillige onzer 

hofsteden, vallen duitsche peerden dood. Zij 

mogen niet tot voedsel strekken en worden 

gedolven.

Vrijdag 16 April  1915.

De Heeren Seminaristen en studenten in 
wijsbegeerte waren duor Z. H. de Bisschop ver

zocht zich verleden zaterdag in • het Groot

seminarie te Brugge te bevinden, ten einde 

hunne studiën voort te zetten.

Onze studenten hebben tot nu toe aan dien 

oproep niet kunnen beantwoorden, daar zij 

geen pasport voor Brugge bekomen.

—o—

Voor het af leveren van pasporten wordt 

eene groote strengheid betoond.

Wie naar Brussel wil, bekomt een pasport 

voor Kortrijk, Daar moet hij een ander vragen 

om zyne reis voort te zetten.

Voor Gent, moet men insgelijks zich in 

regel stellen te Kortrijk of te Thielt.

Zoo men naar Brugge wil gaan, moet men 

langs Thielt rond, en daar trachten een pasport 

te bekomen. En dat gelukt maar zelden.

Voor Rumbeke en Rousselare worden pas

porten overhandigd, doch geldig voor eenen 

enkelen dag.
—o—

Op het stadhuis, in den namiddag, ver

gaderen eenige personen, door den burge

meester aangeduid, om deel te maken van 

het komiteit, dat zijne medewerking verleenen 

moet, om onpartijdig en rechtveerdig de gelden 

te verdeelen die weldra door het Nationaal 

Hulp-Komiteit alhier zullen gestuurd worden.

Zaterdag 17 April  1915.

Langs den Nederweg is men volop aan 

’t werk. Een groot deel dezer straat wordt 

door de duitschers in gravier geleid.
—o—.

Langs de hofstede van Joannes Vandeputte, 

lagen sedert lange maanden brokken kalsij- 

bteenen, die gingen dienen om alhier en aldaar 

straten te vermaken en te verbeteren.

Die brokken worden nu naar allen kanten 

gevoerd. Men gebruikt er aan de nieuwe 

badinrichtingen in den Elektriek, en men 

verbetert er straten mede te.... Winkel St Eloy.

In de Berlinstraat was er nog eene opening 

tusschen de herberg de o Nieuwe Stuurman „ 

en het eerste der reeks huizen door wijlent 

den Heer Jules Vanwtberghe gebouwen.

Dat gat wordt nu gestopt. De duitschers 

richten daar nu eenen keuken.
- o—

K urmen de bakkers, met de waar hun

(verboden nadruk) — 23e vervolg

gegeven, het gevraagde getal brooden bak

ken? In andere woorden, geven 650 grammen 

bloem of meel, 900 grammen brood ?

Dat heeft men heden onderzocht.

Drie toezichters hebben in de bakkerij van 

den Beer Cam. Dejonghe de proef bijgewoond

In hunne tegenwoordigheid werd de bloem 

ge wegen, gekneed, het brood in den oven 

gesteken en er uitgehaald.

Binst den ganschen duur der werking 

bleven deze drie personen standvastig in de 

bakkerij en hielden er een streng toezicht.

De uitslag gaf het bewijs dat men 900 

grammen brood kan voortbrengen met (350 

grammen bloem.
o

In de Vijf wegenstraat worden de riggels 

van den tram Ardoye-Iseghem, uitgebroken. 

’t Schijnt dat deze riogels dienen voor het 

leggen van eene nieuwe tram lijn te Beythem.

—o—

Een groot getal automobieis zijn alhier 

gisteren en vandaag toegekomen Zij hebben 

langs de vaart plaats genomen.

’t Zijn automobiels van het Roode Kruis, en 

naar men zegt zijn zij uit Thourout, naar 

hier verhuisd.

Zondag 18 April 1915.

Wordt, in alle de kerken afgelezen, en 

hangt hier en daar in herbergen aangeplakt;

STAD ISEGHEM 

Bericht
Er wordt herinnerd dat al de jongelingen op 

Iseghem verblijvende en geboren in de jaren 
1894-1895-1896, zich op Maandag namiddag 
om 2 3/4 jduitsche uur) op de Groote Markt 
moeten bevinden, om daar hunne tegenwoordig

heid te laten bestatigen.
De rogge en de tarwe door de duitsche 

overheid in beslag genomen moet geleverd worden 
Dinsdag of Woensdag namiddag ten langsten, 
ten huize van den heer Burgemeester, alwaar 

men bij de aflevering zal betaald worden.
De werkloozen die recht hebben op onderstand, 

en zich in de voorwaarden bevinden om te 
kunnen genieten van de voordeelen verleend door 
het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit, zijn 
verplicht zich door het hoofd van hun huisgezin 

te laten inschrijven als volgt:
•a) Indien het hoofd van het huisgezin deel 

maakt van een socialist syndikaat, zal de 
inschrijving geschieden bij den heer Henri 
Dewaele, Kortrijkstraat, dagelijks van 4 tot 5 ure.

l>) Indien het hoofd deel maakt van een Christen 
syndikaat of van de Vereenigde werklieden moet 
de inschrijving geschieden in het Sekretariaat 
der Gilde Wijngaardstraat dagelijks van 1 
tot 2 1/2 ure.

c) Indien het hoofd deel maakt van de Broeder
liefde, geschiedt de inschrijving dagelijks van
2 tot 4 ure, bij den Heer Theophiel Decock, 

Kasteelstraat, nr 3.
d) Deze die terzelvertijd deel maken van eene 

mutualiteit en van een syndikaat, mogen zich 
aanbieden in de eene of de andere plaats naar 

beliefte.
e) Voor dezen die geen deel maken, noch van 

syndikat noch van mutualiteiten, moeten de 
hoofden der huisgezinnen (niet de vrouwen en 

kinders) zich persoonlijk aanbieden ten stadhuize. 
Dinsdag en Woensdag aanstaande, van 9 tot

12 en van 2 tot 6 ure.
Het is volstrekt noodig dat het hoofd van 

het huisgezin voorzien weze van zijnen trouwboek. 

Deze die alleen wonen moeten van hun werk
boekje voorzien zijn.

Iseghem, den 17 April 1915.
De Burgemeester, 

EUG. CARPENTIER.

—o—

Bebben wij sedert verschillige dagen geen 

enkel kanongeschot, in de verte waargenomen, 

wij hooren er heden genoeg in onze dichte 

nabijheid. Van ’s morgens vier ure reeds 

worden wij ontwekt door de kanonnen die 

schieten naar vliegmachienen. En dat duurt 

den ganschen dag. Al den kant van Rumbeke 

zien wij twee vliegmachienen die duidelijk 

malkaar achtervolgen en op malkaar schieten.

Later in den dag rijdt, men hier met eene 
gebrokene duitsche vliegmachien voorbij, gela

den op drie Wagens.

Bij het vallen van den avond ziet men 

eene vliegmachien dalen langs den kant van 

“ ’t Kotje». Zichtbaar doet zij alle mogelijke 

pogingen om hooger in de lucht te kunnen 

zwenken, maar zij gelukt er niet in. Men 

ziet 'het- vliegtuig beurtelings zinken, weder 

opklimmen, met groote moeite verder varen, 

tot, men ze eindelijk ten gronde ziet, vallen 

in de richting van den « Hoogen Doorn ».

Men is het niet eens over de herkomst dezer 

machien, doch het schijnt stellig geene duitsche 

te zijn

Maandag 19 April 1915.

Het. vliegtuig, gisteren avond nedergedaald, 

staat dezen murgen op onze Groote Markt.

van Hulste, waar het grond genaakte, heeft 

men het tuig op eenen boerenwagen geladen 

en naar hier' overgebracht.

Er blijft om zoo te zeggen niets van de 

machien over. Alles is vernield. De vleugelen 

zijn afgebrand, het ijzerwerk is gekromd en 

gebogen, de motor is voor eeuwig onbruik

baar gemaakt..

De vliegers, zoodra zij ten gronde waren, 

hadden hunne machien in brand gestoken, om 

dan onmiddelijk de vlucht te nemen. Een werd 

gevangen genomen, de tweede bleef onvindbaar. 

Bet waren twee franschmans.

—o—

Rond 12 ure rijden hier twee groote automo

biels voorbij, eene gebroken duitsche vlieg

machien vervoerende.

—o—

Naar volgens de gegeven vergaderen heden, 

de jongelingen op onze Groote Markt. De 

Iseghemnaren hier verblijvende, de vreem

delingen hier woonachtig, en geboren in de 

jaren 1894-95 en 96, komen samen.

Lang voor het gestelde uur krioelt de 

markt, van volk. ’t Is of eenieder wil oogge

tuige zijn van hetgeen er gaat omgaan.

Doch nauwelijks is het gestelde uur geslegen 

of allen zijn verplicht de markt te verlaten 

en worden in de aanpalende straten achteruit 

gedrongen. Alleen de opgeroepen jongelingen 

mogen op de markt blijven, en plaats nemen 

tusschen de rijen wagens die een groot deel 

van deze openbare plaats innemen.
De namen der jongelingen worden alge- 

roepen en de militianen moeten zich rang

schikken volgens den A B G.

Alle de namen afgeroepen, mogen zij heen 

gaan, met bevel zich maandag aanstaande op 

hetzelfde uur op dezelfde plaats te bevinden.

Tijdens deze bijeenkomst valt nog ’t een en 

’t ander voor. Een jongeling die niet haastig 

genoeg de markt verlaat, krijgt zulkdanig 

slagen van eenen duitschen gendarm, dat het 

bLed^hem uit mond en neus ontspringt.

Een militiaan die niettegenstaande het ver

bod van te rooken, toch eene cigaret aansteekt, 

wordt door den zelfden gendarm op den grond 

geworpen en deerlijk afgeranseld.
Op zijn klak d raagt een burger het portret 

van kon iirg Albert. Degendarm - nog dezelfde*

rukt dat portret af scheurt het in duizend 

stukken, werpt het op den grond en stampt 

er op.
Een drietal personen worden naar de kom

mandantur geleid, en ondergaan er straffen 

van drie tot acht, dagen gevang.

— O—

Alle de hofsteden, huizen en gebouwen, 

op den Oost en den Zuidkant onzer stad 

gelegen, worden in den loop van den dag 

zorgvuldig onderzocht. Duitsche soldaten, in 

groot getal bieden zich overal aan, en door

snuffelen alles om den < ntsnapten franschen 

vlieger te vinden, gisteren op het grondgebied 

van Bulste nedergedaald. De velden ontsnap

pen ook aan dat onderzoek niet. Men loopt 

duor de koornstukken, men slaat de vooren 

gade, men volgt den loop van het onbedui

dendste beekske.
Op Emelghem brug is men uiterst streng. 

Zonder pasport wordt niemand doorgelaten.

Zal men den vlieger ontdekken! God gave 

van neen.
— O

Een duitsche soldaat, bij Frederik Mallysse 

aan den Abeele ingek wart ierd, moest zich 

in de kommandantur aanbieden om aldaar te 

verantwoorden over oneerlijke feiten hem ten 

laste geleid. Wanneer het uur gekomen was 

waarop hij den weg naar de stad moest 

inslaan, ging hij naar zijne kamer en schoot 

hem een kogel door de borst.
Zijne overheden, onmiddelijk verwittigd, 

deden hem op eene kar laden en naar het 

lazaret,t in de Paters voeren.

De geneesheeren hopen hem te kunnen 

redden.
—o—

Op het stadhuis heeft in den namiddag het 

voorradingskomiteit, eene vergadering ge

houden.
— o—

Florent, Devos, onze volksgeliefde huurhou

der, was met, zijnen domestiek Strynck, ook 

naar de Groote Markt gegaan om de revue te 

zien. Beiden keerden vroegtijdig naar huis om

8 ure 5 minuten werd Strynck opgesloten in de 

kommandantur, waar een kwart latei' zijn 

patroon hem kwam vervoegen, ’s Morgends 

na elk 5 fr. te hebben betaald, mochten zij 

naar huis keeren.

Dinsdag 20  April 1915.

20 Oktober 1914 - 20 April 1915!

Zes maanden duurt nu de strijd in onze 

provintie! En wanneer komt er een ejnde aan ?

(Wordt voortgezet.)

Le M iro ir
Alle schikkingen waren .genomen en den 

Maandag 6 Mei 1918 om 4 1/2 ure ’s morgends 

vertrok ik.

Wat er in mij omging kan ik niet beschrij

ven : die gevoelens waren mij buitengewoon. 

Vrees en moed en blijdschap, ’t liep al dooreen 

en ’k grijns nog op dien oogenblik als ik denk 

aan die stonden, ’k Hoor M. Loontjens nog 

fluisteren terwijl hij mij de hand drukt en de 

deur stillekens opent : « Voorzichtig zijn hé ! 

en vele complimenten aan de Iseghemsche sol

daten. Mijn gemoed kwam vol en ’k voelde mij 

niet meer bekwaam te spreken. Dit a l̂es hield 

mij niet tegen om verder te gaan. Ik trok over 

Emelghem langs de kleine wegelkens en padjes, 

die ik op mijn duimken kende, naar Meulebeke. 

Daar moest ik Rol». Depoorter vinden in het 

groot huis, aan de kerk, bewoond door M. 

Dejonghe. Ik belde, en aanstonds werd de deur 

geopend.

Het scheen alsof mejuffer Dejonghe van niets 

wist, want het duurde nogal lang vooraleer ze 

bekende dat Rob. Depoorter daar was — heel 

voorzichtig van harentwege — en hem ging 

verwittigen van mijne komst.

Ondertusschen was Frans Dessauvage ook 

gekomen en na de laatste rapporten in orde 

gebracht te hebben vertrokken wij gedrieën als 

studenten naar Thielt.

De weg verliep zonder ongevallen niettegen

staande het moeilijk was de stad in te gaan 

zonder pasport : Hier was immer het Ober-

kommando van ’t IVJe Leger (Six von Armin) 

gevestigd.

Het was rond 8 ure voormiddag wanneer we 

bij M. Gaston Hinnekens, Hoogstraat n. 62 toe

kwamen. Laatstgenoemde was ook een bespieder 

in dienst van « La porte ».

Gedurende gansch den dag mochten wij ons 

op straat niet vertoonen want M. Hinnekens 

stond op een slecht bladje aangeteekend hij de 

knuls.

Daarbij kon inen in Thielt geen straat verre 

gaan zonder aangesproken te zijn van geheime 

politie of M. P.

De samengebrachte rapporten werden hier 

gerold en ingepakt, de revolvers onderzocht, 

geladen en verzekerd.

We besloten eerst om 1 ure ’s nachts te 
vertrekken maar na berekening van der. tijd 

dien we noodig hadden om *in Ursel te komen 

veranderden wij van gedacht en we zetten ons 

op v/eg om 3 ure.

’t Was helledonker en killig. Geen levende 

ziele was in de straten van Thielt noch langs 

den steenweg naar Ruysselede — en zwijgen 

was ’t ordewoord. De eerste menschen ont

moetten wij tussshen Ruysselede en Aeltre. We 

lieten ons inlichten over de bezetting en de 

manieren der duitsche gendarmen en andere 

politie van den omtrek.

Het uurwerk der kerke wijst 4.45 ure als 

we de kerkplaats overtrekken en niettegenstaande 

dit vroege uur is er reeds volk te been.

Aan het einde van het dorp gekomen hoor 

ik plotselings mijn naam roepen. Ik gebaarde 

niets te hooren en fluisterde : « Robert toe, een 

vveinig rapper I »

Nog twéé-, driemaal hoor ik die zelfde stem 

en ze kwam mij als bekend voor.

Welke kennis kon ik in Aelter hebben ! Wie 

mocht daar zijn ? De tongval was geen duitsch.

Ik waagde het eindelijk maar eens om te 

zien en verkende dadelijk Mej. Germaine Cor- 

teville. Dan eerst herinnerde ik mij dat ze van 

Iseghem vertrokken was en naar Aelter geko

men. Bijna ademloos, bleek en bevend drukte 

de juffer ons de hand en ze scheen onze 

inzichten te raden.

Hoe ze juist den nagel op den kop sloeg 

weet ik niet ! seffens vroeg ze mij « wat zijt 

gij toch van gedacht te doen V ge moogt niet 

verder gaan ? Ze gaf geen geloof aan mijne 

bevestigingen, dat wij naar Eekloo gingen om 

familie te gaan bezoeken.

Niettegenstaande haar ontradingen verlieten 

wij Juffer Corteville haar nogmaals verzekerde 

des anderendaags terug te keeren.

Nauwelijks zijn wij den ijzerenweg over 

of achter mij ziende ontwaar ik een burger in 

velo. Dat scheen mij wonderbaar want bij ons 

in Iseghem waren de rijwielen ingevraagd en 

ingeleverd of verdoken.

Ik dacht weeral aan een geheime politie, 

en ’k hield mij gesloten. Toen hij ons voor

bijreed hoorde ik hem zeggen, zonder ons te 

bezien : « Robert ! » Tien meters verder sprong 

hij af !

Oude gewoonten
zijn kwaad om laten

Zoodra, des Zondags, de priester de laatste 

woorden van het laatste Evangelie heeft gele

zen, is het duivels kermis in onze kerk I

Roef! gaat dat, Roef!



F.enieder snakt zich om, neemt klak of hoed, 

en ’t is om ter rapst de kerk uit.

Stoelen vliegen waar ze rollen willen ! Ekster- 

oogen worden geduwd en gesmeerd ! Kleine 

kinders, jongens doch meest meisjes worden 

voortgeduwd in den geweldigen drom en komen 

t’einden adem in het kerkportaal. Daar kan 

men zich bijna niet meer bewegen en na twee 

drie minuten stuiten en stooten geraakt men 

op het kerkplein.

Eindelijk ! ’t Is nu gedaan zondt gij haastig 

zeggen. Maar ge zijt er wel mede.

Daar staan verschillige gazetteverkoopers, die 

den uitgang van het volk belemmeren. Daar 

staan een ontelbaar getal jongelingen, knapen 

die hun lief afwachten om er mede naar huis 

te gaan ; jonge meisjes die hunne nieuwe blouse, 

hunnen prachtigen hoed of hunne wonderschoone 

blinkende schoenen aan eenieder moeten too- 

nen.

Voegt daar bij nog twee a drie honderd oude 

mannekes en oude wijvekes die de kerk wil- 

. len binnenstappen om de eerstvolgende mis te 

hooren.

En dan zult gij kunnen verstaan hoe men 

hier 5 minuten tijd noodig heeft om na het 

eindigen der mis de kerke te verlaten._______

IN VERLOF
Collegen en Pensionnaten hebben hunne deu

ren en poorten wijd opengezet, en jonge kna

pen en vroolijke meisjes zijn bij vader en 

moeder, bij broeders en zusters in verlof geko

men.

En ’t is nu iets in de huizen waar die jonge 

snaken zijn toegevallen, ’t Is springen en dan

sen, ’t is leute maken en zot zijn, ’t is babbelen 

en vertellen, ’t is leven houden en geruchte 

maken dat men er waarlijks met geene perse 

zoude doorslaan.

Dat jong goedje peist op niets dan op ver

maak en plezier, dat zit met niets in, en dat 

leeft leutig en onbekommerd gelijk de visschen 

in het water.

Doch menige ouders — menige vader bijzon

derlijk. Zit met het hoofd vol muizenesten. Hij 

heeft het boeksken bezien dat zijn zoon bij het 

verlaten van ’t college bekomen heeft. Hij heeft 

er in gevonden welke plaatsen zijn zoon in de 

verschillige wedstrijden heeft gewonnen, en hij 

is niet zeer tevreden. De uitslag voldoet hem 

niet, en hij vraagt zich mistroostig af of zijn 

jongen wel ooit zijnen weg door de studie 

maken zal.

Aan ii, brave vader. Zoo bekommerd met het 

Int van uwen zoon, zullen wij ons toelaten 

eenige woorden te zeggen, eenigen uitleg te 

geven, wij weten immers zeer wel dat wij wat 

meer ondervinding hebben van studeeren, dan 

vele ouders die nooit anders gekend hebben 

dan de lagere scholen.

Wij zeggen u dus:

1 ) Indien uw zoon in uitmuntendheid, ’t is 

te zeggen in het samenvatten van alle de ver

schillige vakken, den helft der punten bekomt, 

gij groote redens moogt hebhen om u gerust 

te stellen.

2) De studiën onzer collegen zijn niet inge

richt om de jonge knapen voor de Hoogeschool 

te bereiden. Zij hebben bijna geen ander doel 

dan van uwen zoon eenen pastor te maken. 

Zoo komt het dal er zoo een schrikkelijk groot 

getal punten toegekend worden aan het latijn. 

Alzoo wanneer er 5U punten gegeven werden 

aan de studiën van Fransch, Vlaamsch, Geschie

denis en Aardrijkskunde enz., dan zijn er ten 

minste 250 gegeven voor ’t Latijn alleen. En is 

het met uwen zoon het geval — hetgeen veel 

maal gebeurt — dat hij niet wel weg kan met 

het latijn, dan is hij ongetwijfeld een der flauwste 

en der laatste studenten zijner klas. Als het zoo 

is, laat het latijn van kante, tel te samen hoe

veel punten uw zoon in de andere vakken heeft 

bekomen. Geraakt gij boven den helft der pun

ten aan die vakken toegekend, gij moogt tevre

den zijn, uw zoon zal zaken doen.

Ik heb eene klas van Rhetorika gekend waaruit 

zeveiv^studenten naar de Hoogeschool van Leuven 

gingen om hunne studiën voort te zetten.

Slechts twee gelukten t’einden het jaar hun 

examen: de eerste en de laatste der klas.

3) De studiën in de collegen tenzij dat 

zulks in de laatste tijden verandert ware 

worden zeer gebrekkig gegeven. Tusschen pro

fessors en leerlingen bestaat geen gemeens. De 

professor geeft zijne les, verbetert de werken 

doch ziet verder naar zijnen leerling niet om.

Is er een vak, liet latijn bijvoorbeeld, waar 

een leerling niet sterk in is, waarin hij niet wel 

weg kan, hij moet het verdragen, naar hem 

ziet er niemand om. Er zoude in ieder college 

een professor moeten zijn, die bijzonder en al

leenlijk gelast is met de leerlingen te onder

richten die in ’t een of ’t ander vak ten achteren 

zijn.

Alleenlijk moet gij aan uwe kinderen eene 

andere richting geven, wanneer gij ziet dat hij 

in ’t grootste deel der verschillige vakken aan 

den helft der punten niet geraakt.

En troost u, lieve ouders, bij het gedacht dat 

er veel meer geld te winnen is in den handel 

en in de nijverheid dan met studeeren.

ISmelgheni-Brug

Het bevel was hier toegekomen, dat de Emel- 

ghem-Brug, dicht de gemeenteplaats van Emel- 

ghem over den vaart gelegen, moest afgebroken 

worden.

De Heer Bral, Schepen onzer stad, en Heer 

Eniiel Vandemoortele, burgemeester van Emel

ghem, zijn naar Brussel gegaan, om mondelings 

de gegronde klachten onzer bevolking den minis

ter Anseele voor oogen te leggen.

De brug mag blijven, maar Iseghem en 

Emelghem moeten den werkman betalen gelast 

met het ophalen en het nederlaten der brug.

Schoon voorbeeld

Mevrouw Wed. Dewilde, nijveraarster te 

Rousselare, schonk aan den heer Minister van 

Binnenlandsche Zaken eene som van 13 360 fr. 

ten bate der werken van den Dien'st der 

Verwoeste Gewesten.

Baron de Broqueville heeft besloten deze 

som aan de eerste instelling» eener kinder- 

kribbe te besteden die kortelings in Roeselare 

zal geopend worden.

Prachtig voorbeeld voorwaar I Moge het 

vele navolgers vinden 1

Gasthuizen in Vlaanderen

De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft 

met medehulp van den dienst der Verwoeste 

Gewesten hospitalen ingericht te Loo, Yperen, 

Elverdinge, Veurne en Clercken.

De regeering neemt alle uitgaven, van die 

zoo noodige gasthuizen, te zijnen laste.

Eens te meer heeft de groote weldoenster 

van de geteisterde streek, Miss Dormer Maun- 

der, zich door hare liefdadigheid onderscheiden.

In name hare landgenooten schonk zij aan 

elk der bovengenoemde gasthuizen 50 bedden. 

En ’t schijnt haar nog niet voldoende, want 

op dezen oogenblik zoekt zij voor elk hospitaal

► eene stichting.
Moge haar schoon voorbeeld ook in Belgie 

navolgers vinden. Nooit zal men genoeg doen 

om onze geteisterde broeders uit Vlaanderen 

te helpen.
Eiken dag brengt wel zijn steentje bij, 

maar den heropbouw is een renzen werk en 

alle dagen ontdekt men nieuwe nooden!

Als vrouwen minnen is ’t lijden u it ! Durft dus als

dusdanig optreden d i. Vlaamsch! De liarten hoog ..

de Blauwvoet vliegt... NU MAG HET STORMEN!!

Verslag van de Feestvergadering
gehouden voor de vrouwelijke afdeeling van 

't, Katholiek Vlaamsch Verbond te Iseghem, 

op Donderdag 21 Oogst 1919, te 2 1,2 uur 

in de Zaal der C o n g re g a tie .

Eens schreef “ Le Soir „ dat Iseghem tocli waarlijk 
zoo fransctrgezind is, tiaar... (argument) Madelou zoo 
veel gezongen werd t'jdeiis de nationale leesten op
21 Juli 1.1. en ook gezien de talrijke fransche opschrif
ten tijdens dezelfde feesten (slechts tweQ).

Welnu, ter gelegenheid dezer laatste vergadering is 
het aantal leden der vrouwelyke afdeeling van ’t K. 
VI. Verbond meer dan verdubbeld. Dit ten titel van 
enkele inlichting.

De mooi opgesmukte zaal was heel vol en de ver
gadering werd geopend door E. H. Dewulf. Hartelijke 
gelukwenschen dienen gejond te worden aan de 
Juffrouwen M. Muylle. A. Sabbe, <i. Sette, M. Vande 
walie en J. Werbrouck die door hun kunstige mu
ziekstukken, liederen of voordragen ertoe hebben bij
gedragen om de feestvergadering allen mogelijken 
luister en aantrekkelijkheid te geven.

Na de kunstliederen en muziekopvoering nam Juffer 
J. Putman, uit Waereghem, het woord.

Zoo de achtbare spreekster:

Geachte Dames en Juffers, in U groet ik Vlaanderen. 
Gij zijt Vlaanderen, zegt Verriest, en ’t feit dat ge in 
zusterlijken kring vereenigd zijt bewijst dat Vlaan
deren nog leeft.

Mogelijks zijt ge zelf nog niet heelemaal bewust 
waar ge naartoe wilt, waar ge naar streeft, maar 
tocli weet ge dat er een leemte is aan te vullen, 
waartoe macht gevergd w ord t; daarom hebt ge u 
vereenigd.

De jongste viaamsclie meisjesvergadering te Gent 
was een triomf; maar wat waren die talrijke aan
wezigen vergeleken bij gangch Vlaanderen V Dat we 
nog in minderheid staan, weten we, maar de dag 
komt op den welken de macht aan ons is en op 
deuwelken we dan ook onze huidige tegenstanders 
een ander kleed zien aantrekken.

Hoofdzaak is dat we weten wat en waarom we 
willen en hoe we ons doel bereiken kunnen.

Achtbare Dames en Juffers: hoezeer we, Vlamingen 
vervolgd worden, laat in uw hart geen gevoel van 
haat maar wel dat der liefde huizen. Ons volk dat 
uit godsdienstig-, rechtveerdigheids-, en zedelijk oog
punt gevallen is dient opgeholpen te worden ; aan dat 
volk ligt de schulJ van zijn val niet, maar aan de 
standen welke den plicht tot leiding op zich hadden. 
Ünmetelijk groot is onzen werkkring, want onze 
taak is opvoeden. Opvoeding is vrouwentaak, onze 
taak is kneden, maar de opvoeding welke wij ver
strekken moet. steunen op waarheid. We zijn chris
tenen om de waarheid; God schiep ons Vlamingen : 
wezen we Vlamingen om en door de waarheid. We 
hoeven ons zelven, in ons innigste te wezen, te ver- 
vlaamschen dat is het stille maar lastigste en vrucht
rijkste werk. Dan zal de kern vlaamsch zijn a i welken 
weg ge gaat: ge zult Vlaanderen baten.

Sommigen beweren dat wij idealisten zijn. Maar 
dat moeten we juist ook. Het blijkt uit alles dat die 
menschen welke een ideaal voor zich hebben, het 
meest praktisch werk afleveren en de meest prak
tische middelen aanwenden om tot hun doel te geraken

Praktisch z ijn ! Werpt uw  fransche kerkboeken 
weg (toejuichingen) waarin ge toch geen fransch 
leert met telkens dezelfde gebeden te lezen. Nota v. d. 
verslaggever) maar neem uw Navolg van Christus; 
leer onzen Ruysbroeck kennen... streeft naar viaamsclie 
Jaeiligiieid: ziedaar^ uw  ideaal.

Ontwikkelt uw  geest niet door fransche feuilletons 
maar neemt degelijke viaamsclie lectuur. Muzikanten, 
speelt Tinei, P. Benoit en andere VI. Kunstenaars; 
leert die aan ’t volk kennen en waardeeren, en 
zingt dan :

()! mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief.

En dan • als vrouwen m innen is ’t lijden u it ! D urft 
dus als dusdanig optreden (d. i. Vlaamsch) !  De harten 
hoog... de Blauwvoet vliegt... nu m ag het sto rm en !! 
(Levendige toejuichingen).

Blijft echter vrouwen... werkt in stilte maar met 
groote kracht, Er is een leemte : die kunt ge aan
vullen. Blijft ge in de wereld : dat allen die na u 
komen door u in-vlaamsch wezen; verlaat ge de 
wereld, treedt dan in een vlaamsch klooster.

Viaamsclie Vriendinnen ( ’t Is ’t oogenblik der een
dracht. Ban int uw  harten alle politiek ; door een
dracht wordt ge sterker. Ik wenscli u, zoo en met
E. P. Callewaert, tegenkanting: de strijd staalt. Weet 
dat, zooals Verschaeve ’t zegt, ’t leven uit de wortel 
komt. leder moet geven wat hij geven kan, zoodra
1*1) begrijpt dat hij iets te geven heeft.

Ik  roep u dus toe: Vlaamsch zijn is uw plicht; 
Geeft LT aan Vlaanderen ten volle, zooals Jezus zich 
ten volle gaf op ’t kruis... en God zal u in den harden 
kamp zegenen !

De jeugdige spreekster werd door aanhoudend hand
geklap levendag toegejuicht en door een hartelijk 
woord van de E. H. Pastor Loosveldt en den E. H. 
Dewulf uit naam der vergadering bedankt.

Alles belooft dat de oogst rijk zal zijn !

Achtbare Juffer Putman ! Alle weldenkende Iseghem- 
sche Vlamingen danken U oprecht!

Chicoreid roogers, 

landbouwers, ast werk lieden 
van Iseghem en omliggende OPGELET!!!

De chicoreihandel een der bloeienste van ons gewest 
slaat voor den ondergang!

Verleden week waren verschillige deputaties van chicorei- 
handelaars, op inlichting gegaan, bij den heer Minister van 
Nijverheid, Arbeid en Bevoorading tot Brussel, en daar 
werd hun vlakaf het volgende verklaart: Mijnheeren de 
uitvoer van chicoreiboonen is verboden!

Chicoreidroogers, landbouwers, kortwoners, werklieden 
van te lande wat zegt gij daarvan?

Spek, vet, olie, chocolade, suiker, aardappelen, groenselen, 
fruit, vlas, cigaren, cigaretten, enz. enz. mogen, zelfs naar 
Duitschland, uitgevoerd worden.... Alleen de uitvoer van 
chicoreiboonen is verboden, want hij zou het land in
gevaar kunnen brengen.... of misschien kan hij niet genoeg
opbrengen in de zakken van zekere opkoopers en woeke
raars die als honden rond het ministerie loopen!

Vóór den oorlog was de handel in chicoreiboonen, zonder 
tegenspraak een der vermaardste van Belgie. Ons land 
bracht jaarlijks eene aanzienlijke hoeveelheid chicoreiboonen 
voort, die door hunne natuur en kwaliteit de markt van 
geheel de wereld beheerschte. Dank daarvan leefde dan 
ook een groot deel van onze bevolking, en dit zelfs binst 
de schrikkelijke jaren van den oorlog, en was er steeds 
arbeid en nering even gedurende de slechste maanden van 
het jaar; voor onzen landbouw, ’t is te zeggen:

En ziet!.... een woord van eenen Minister van Belgie, 
die hoogst waarschijnlijk slecht moet ingelicht zijn om 
ineens deze zoo bloeiende- handel, tot den ondergang te 
doemen.

Door deze beslissing, zien zich de handelaars verplicht, 
hunne toekomende kontrakten niet te kunnen naleven; de 
chicoreidroogers in het gevaar de wortels te weigeren die 
zij voor deze kontrakten ingekocht hebben; de landbouwers 
en kortwoners gedwongen voor een verachterlijken prijs 
hunne wortels te verkoopen. Een schandaal te meer zal 
Belgie onze diepbeproefde streek sedert den oorlog moeten 
beleven!

En daartegen nochtans welke onzeggelijke voordeelen kan 
ons de uitvoer der chicoreiboonen niet medebrengen.

Ten eersten: De uitvoer der chicoreiboonen zou ons 
lanij voort in state stellen, de wereldmarkt te beheerschen 
met de beste kwaliteit en als gevolg den aankweek der 
chicoreien in ons land voor de toekomst bevestigen en 
aanwakkeren.

Ten tweeden: De uitvoer der chicoreiboonen zou ertoe 
brengen voor handelaars en droogers, zoowel als voor 
landbouwers en kortwoners eenen rechtveerdigen en nor
malen prijs vast te stellen, overeenkomstig niet het dure 
leven, de zware onkosten, de hooge dagloonen enz., en 
die de tegenwoordige tijd noodzakelijk maakt.

Ten derden: De uitvoer der chicoreiboonen zal ons in 
state stellen onze vroegere betrekkingen eraan te knopen 
met de bekendste, grootste en de serieuste firmas van 
gansch de wereld.

Ten vierden: De uitvoer der chicoreiboonen zal er toe
brengen dat de landen zooals Frankrijk en Spanje, die den 
dood gezworen hebben van onzen aankweek en handel, 
in hunne pogingen deerlijk mislukken.

Ten vijfden: De uitvoer der chicoreiboonen zal de wissel
koers van ons geld, die in de laatste maanden ongelukkiglijk 
zoo diep gezonken is. merkelijk helpen verbeteren, ten bate 
van het algemeen welzijn.

Ten zesden.,...

Maar genoeg!

Gij, allen chicoreidroogers, landbouwers en astwerklieden, 
weet genoeg en misschien beter dan wij zelfs, wel de 
droevige gevolgen voor onze reeds zoo geteisterde streek, 
het verbod van uitvoer der chicoreiboonen noodzakelijk 
moet hebben; daartegen ook welke onschatbare voordeelen 
de vrijheid van uitvoer voor onzen handel, onzen land
bouw en ons werkvolk kan medebrengen,

Daarom doen wij hier eenen krachtigen en algemeenen 
oproep aan al dezen die in den chicoreiartikel rechtstreeks 
of onrechtstreeks geïnteresseerd zijn, om met ons eendrach
tig te werken tot het verkrijgen van de volkomene vrijheid 
van uitvoer van de chicoreiboonen naar het vreemde, met 
October aanstaande.

En gij vooral, kleine landbouwers, kortwoners en lan
denaars, voor wie de opbrengst van de chicoreiwortels 
een zoet inkomen is, juist bij het intreden van den strengen 
winter, steekt uwe hoofden te samen om uw recht te 
eischen, en onze werking krachtdadig te ondersteunen. 
Gedenk wel dat zonder den uitvoer naar het vreemde gij 
gevaar loopt uwe wortelen nog niet te kunnen afleveren 
tegen den spotprijs van 1 frank van den bak. Overweegt 
dit wel!.... en moet het eens zoo komen, vergeet dezen 
nooit die U deze ramp zullen bezorgd hebben, maar vergeet 
ook deze niet, die uwe intresten op dezen oogenblik ter 
herte nemen en niet zullen rusten vooraleer zij uwe recht- 
veerdige zaak zullen gewonnen hebben.

Ingevolge moeten wij U dus allen aanwakkeren U 
chicoreihandelaars, chicoreidroogers, landbouwers en ast
werklieden met ons en in uw belang zoo gauw mogelijk 
eene petitie aan het Ministerie van Nijverheid, Arbeid en 
Bevoorrading te willen onderteekenen.

In de eerstkomende dagen zal zij aan uwe handteekening 
aangeboden worden en vervolgens aan het Ministerie 
gezonden zijn met al den noodigen uitleg en al de kracht
dadigheid die onze rechtveerdige zaak vereischt.

Het vlaamsch opschrift van deze petitie, die voor Iseghem 
en Emelghem ter inzage zal liggen bij W« Constant Gits, 
Statiestraat, 10, Iseghem. Voor de andere omliggende 
gemeenten zullen aldaar ook formulen te bekomen zijn, 
elk zegge het voort, en doe zijn plicht.

- SPORT -
Kampioenschap der Vlaanders

voor Beroepsrenners onder de Reglementen der 3  IV  B

Het Kampioensdhap der Vlaanders op de baan, voor
behouden aan de beroepsrenners, zal betwist worden 
te Coolscamp; (W . VI.) op Donderdag' 11 September 
aanstaande.

Het vertrek zal men geven om 2 uren stipt ’s namid
dags in het dorp te Coolscamp; de Zwevezeelstraat 
op t.ot aan « De Groene Boom gaard» de grintweg 
naar de Brugsche kalsijde; rechtsop langs de groote 
baan door Eeghem-Cappelle tot aan het huis van W*
H. Algoet; de steenweg op naar ’t dorp. 14 maal af 
te leggen. — ’t Zij 100 km.

600 fr. prijzen zijn voor dezen baankoers uitgeloofd, 
waarvan 250 fr. aan den 1«>, dan 125-75-50-25-15 fr. 
opvolgeuilijk aan den 2-3-4-5-6". Alle 2 ronden zijn
2 premiën te verdienen van 5 fr. aan den 1" en 3 fr. 
aan den 2", ’t zij aan den 2-4-6-8-10-12 toer, aan de 7e 
ronde eene premie van 12 fr. op Eeghem-Cappelle.

De inschrijvingen worden van heden af aanveerd 
bij Raphael Dejonghe te Coolscamp.

F O O T B A L L
Zondag 31 Augusti om 3 ure stipt.

Groote Footbail match tusschen F. C. Iseghem 1 en het 
Engelsch elftal der 3 th I L Coy Middlesex Regt.

Ingang 0,50 fr. en 1 fr.

N. B. — Het Iseghemsch lc elftal zal versterkt zijn door 
eenige nieuwe leden bestaande uit gedemobiliseerde Ise- 
ghemsche soldaten.

De strijd zal hevig betwist worden daar F C. Iseghem 
alles in ’t werk zal stellen om te toonen dat hij bekwaam 
is in IIIe divisie te figureeren dit jaar.

Op 7 September (Keriniszondag)

Komt F. C. Brugeois met zijn beste elftal Courtrai Sport 1 
ontmoeten op het Iseghemsch plein. Beide ploegen zijn 
deze die dit jaar medekarnpen aan het Kampioenschap
F. C. Brugeois in Ie Divisie en Courtrai-Sport in Promotie.

Daar zal men eene match te zien krijgen zooals er 
weinig in Belgie gespeeld worden want volgens gekende 
footbail liefhebbers zijn beide clubs op uiterst goeden dreef-

Iseghem. — Groote Prijskamp met de Tra- 
bol, op Kermisvrijdag 12  September, ter herberg 
« Café Royal » Nieuwstraat, bewoond door B. 
Kerckhof-Delrue.

Schikkingen en voorwaarden in ons volgend 
nummer.

Burgerstand van Iseghem.
Geboorten ;

Maria Julienne Lannoo dv Julien en Maria Loosveldt
Arthur André Vanbeylen zv Emile en Maria Gheysens

— Lucienne Elvire Supply dv Joseph en Margareta Oli- 
vier — Georgette Elisabeth en Lucienne Elisabeth Linseele 
tweeling van Eugeen en Maria Sobry Marguerite Gode- 
üeve Allewaert dv Emile en Augusta Demets — Remi 
Henri Vanneste zv Richard en Magdalena Vcrcruysse — 
Marguerite Emma Lefevere dv Florentyn en Bertha Calle
waert Suzanne Godelieve Descheemaeker dv Remi 
en Emilie Tack Roger Jean Eugeen Decoutere dv 
Joseph en Pharailde Acx.

Overlijdens: :

Margaretha Geldhof 10 maanden dv Emile en Maria 
David — Ivonne Rachel Sterbeke 10 j. dv Honorë en 
Marie Buyck — Theresia Bardoel 91 jaar z.b, wed. van 
Aug. Ramon — Blanche Geldof 10 maanden dv Remi 
en Maria Kouckhuyt — Hortense Verhuist hutsh. 50 j. 
echtg. v. Alois Timperman — Philomena Seynhaeve z.b. 
75 j. wed. v. Leo Adams — Barbara Desmet z.b. 62 j! 
echtg. v. Aloys Buyse.

Burgerstand van Emelghem.
Geboorten :

Maria Decraene dv Fellx en Vandaele Augusta __
Remi Vansteenkiste zv Alfons en Vansteenkiste Sld. — 
Petrus Vandergunst zv Maurice en Stragier Julia — Mar- 
garetha Windels zv Germaine Michel Roose zv Cyriel
en Eeckhout Marie — Roger Vermaut zv Jules en Cas- 
telein Marie — Albertina Castelein dv Camiel en Hulle- 
busch Marie.

Overlijdens :

Petrus Vermaete 4G j. echtg. v. Maertens Elodie —
August Dinnecoer 58 j. echtg. v. Verschoore Rosaiie -
Rafaêl Boute 10 m. zv Jules en Saelens Adronie - Roger 
Decraem 14 in. zv Felix en Vandaele Augusta — Augustinus 
Van Canneyt 5 w. zv Michel en Wuliaert Marie.

Huwelijken :

Cyrille Buyse zwingelaar le Ardoye en Magdalera Rin- 
naert kantw. alhier - Marcel Deblauwe metser te Iseghem 
en Godelieve Strobbe kantw. alhier — Camiel Desmadryl 
en Elisa Weyts alhier — Maurice Nollet en Elsa Vande- 
waetere alhier -  Abdon Vanacker en Julia Demeulenaere 
te Iseghem — Joseph Demeulenaere en Caudida Vanacker 
alhier — Henri Hollevoet en Leonie Mestdag Ingelmunster

Burgerstand van Lendelede
Geboorten :

Madeleiue Maertens dv Gustave — Palmyre Grys- 
peerdt dv Camiel — Maria Pattyn dv Charles Daniël 
Lecouttere zv Alphonse — Gabrielle Vanoutryve dv 
Adolf — Gaspar Mestiaeu zv Camiel — Gilbert Dekimpe 
zv August — Octave Mestiaan zv Cyriel.

Overlijdens :

Achiel Depreytere 6 m. — Elisa Dejonghe, 9 i. -
Jeaune Catreul 5 j. — Albert D’heygere 1 1/2 j. _
Julia Matthen 75 j. - Lia Demuynck 5 m.

Huwelijken:

Florent Maes met Lia Wyffels — Eugeen Ronse van 
Iseghem met Maria Verstraete — Leon Desmet van 
Becelare met Maria Vertinde — Joseph Vandezande 
van Heule met Julienne Buyse - Odiel Viaene met 
Clara Desmet Camiel Couckhuyt van Iseghem met 
Febronie Remaut — Jules Buyse met Flavie Vanneste
— Henr i Tanghe van Kortrijk niet Laura Vanhaver- 
beke.

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

ZONDAG 31 AUGUSTI 
en MAANDAG I SEPTEM BER

telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG OM 2 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

DE RIT DER VERGELDING - Drama in 4 d 
DE LOR rUlNJAGERS - Detect. drama in 3 d 

HAAR GESLOTEN DEUR - Kom. in 2 d ' 
Gribouille heeft eene naald verloren 
Robinet verzekert zich op het leven

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

Dagvertooning : 0,30 - 0,50 - 0 ,75 - 1 fr 
Avondvertooning : 0,50 - 1 - l ,50 - 2 fr

De Kaarten zijn den dag der Vertooning op voorhand 
te verkrijgen bij Robert Huysentruyt, Nieuwstraat 17.



TE KOOP 
Twee Woonhuizen gelegen in de Mandel- 

straat N' 2 en 4  bij de Paterskerk Iseghem, 
waaronder een onmiddelijk ten dienste 
van den kooper. 

Voor alle inlichtingen wende men 
zich ten bureele van het blad.

Openbare Verkooping van

Een S(*lioon Burgershuis
m et aanpalende w oning 

gelegen te EMELGHEM langs de 
kalsijde van Iseghem naar Emelghem

De Notaris VAN DE M O O R T E L E  verblij
vende te Iseghem, zal op de hierna gestelde 
zitdagen openbaarlijk te koop aanbieden : 

KOOF EEN. — Een schoon burgershuis met aati- 
hooriglieden, larnl en hof, groot 11 a. 23 e. gekend ten 
kadaster sectie A n. 147 ia , en deel van 147 h 2, palende 
noord Lapauw-Quagebeur Frederic en kinders, Oost 
koop twee, zuid de kalsijde van Iseghem en west 
Depoorter Julia en Louise.

Koop een is verpacht aan Maurice Vandeghinste tot
I Oktober 11(19 mits 205 fr. ’s jaars.

KOOP TWEE. Een aanpalende woonhuis met 
aanlioorigheden, land en hof, groot 11 aren 14 cent. 
gekend ten kadaster’ Sektie A. n. 147 t. en deel van 
1471 en deel van 147 h 2, palende noord Lapauw-Qua
gebeur Frëd. en kinders, oost Louis en Maria Terriere, 
Billiet Odiel en Jules Stragier-Billiet, zuid de kalsijde 
van Iseghem en west koop een.

Koop t\v3e is verpacht aan Ch. Dejaegher mits 10 fr. 
te maande.

1/2 "/o Instelpeuning te winnen. 

ZITDAGEN : Overslag Maandag 1 September 
Telkens om 4 ure stipt ’s namiddags ter herberg 

Het Gemeentehuis, bij Alb. TANGHE, Emelghemplaats.

Kantooren der Notarissen Meulders Ingelmunster 

en Vande Moortele Iseghem.

Eene Hofstede,  met 4 Hectaren
3 aren 40 cent. medegaande land en 
meersch, gelegen te Emelghem Plaats.

Afzonderlijk ingesteld slechts 19.575 fr. 

OVERSLAG: WOENSDAG 3 SEPT. 1919, om

4 ure stipt, in het Gemeentehuis te Emelghem.

Studie van den Notaris Vande Moortele

Openbare verkooping van Een Woonhuis met 

100 vierkante meters erve, gelegen te Iseghem 

S* Hiloniusstraat, bekend ten kadaster Sectie A, 

nr 6l5d.

INSTEL : Vrijdag 29 Oogst 1919.

OVERSLAG : Vrijdag 12 September 1919. 

Telkens ten 4 ure stipt in ’t Vredegerecht te 

lsegheni;

Een half ten honderd instelpenning.

OPENBARE VERKOOPING VAN

Twee Schoone Woonhuizen
waaronder de herberg

«JAN BREYDEL » — (Tramstatie) 
gelegen op E M E L G H E M - ( D a m )

De Notaris Vande Moortele, verblijvende 
te. Iseghem, zal openbaarlijk verkoopen de vol

gende goederen:

G e m e e n te  EMELGHEM 

Eerste Koop •’

Een woonhuis dienende voor herberg genaamd 
Jan Breydel, gekend ten kadaster sectie A nr 
102d, met 1 are 59 centiaren erve, palende 
noord M. Jules Stragier, oost M. M. Venet, zuid 
volgende koop en west de kalsijde van Iseghem 
naar Ardoye. Gebruikt door de W e Gustaf Buyse 
aan 400 fr. ’s jaars boven de lasten tot 15 Mei 1920. 

Tweede Koop :

Een woonhuis gekend ten kadaster sectie A 
nr 10 2E met 1 are 15 centiaren erve, palende 
noord voorgaande koop, oost M. M. Venet, zuid 
M. M. Maes en West de kalsijde van Iseghem 
naar Ardoye. Gebruikt door de W e Jules Van- 
derhelst aan 250 fr. ’s jaars boven de lasten 

tot 1 Maart 1921.
Recht van samenvoeging.— 1/2 %  instelpenning.

ZITDAGEN :

INSTEL : Donderdag 4 September 1919; 
OVERSLAG : Donderdag 18 September 1919; 

telkens om 3 ure namiddag in de te verkoo
pen herberg Jan Breydel te Emelghem.

Studie van den Notaris AMEYE Rousselare.

. OPENBARE -VERKOOPING VAN

1 WOONHUIZEN en ZAAILANDEN te Rous

selare, Ardoyestéenweg n. 52 en 72, en aan 

de Tassche, woonhuizen en zaailanden, ge

bruikt; door W eLanssens, Lattrez, Stove, enz.

Ü. Eene goede HOFSTEDE te Ardoye, aan 

de lioo.de Poorl.hoek, 5 Ha 6ö a 03 ca, in pacht 

door H. Vanlerberghe 1000 fr. ’s jaars tot .‘10 

Sept. 1921, en eene TWEEWOONST met land 

:s Eene goede HOFSTEDE te Emelghem, 

wijk Vijf wegen en te Cachtem, 6 Ha- 30 a 90 ca 

in pacht door .1. Bonte-Saelen 900 fr. ’s jaars 

tot 30 Sept. 1922.
Zie de plakbrieven.

1/2 0/o Instelpenning.

ZITDAGEN : Dinsdag 20 Oogst en Dinsdag

9 September 1919, telkens OM 3 URE ZEER 

STIPT, in het hasthof « Den H e r t  » Zuid- 

straat Rousselare, ten overstaan van de hee

ren Vrederechter en Griffier van het kanton 

Rousselare en met tusschenkomst van de 

Notarissen BAERt te M e u le be ke  en VANDE 

MOORTELE te Iseghem,

Studie van den Notaris AMEYE te Rousselare

Openkare verkooping van een

( • r o o i  H . m d c l s l m i s
met ruime magazijnen, peerdestallen en hof
groot 23 aren 29 centiaren te midden de Stad 
Rousselare, Noordstraat, 48, Sectie A, nummers 
74c-d en 153c verdeeld in 3 koopen, zie de 
plakbrieven.

Onmiddelijk in genottreding.
1/2 0/0 Instelpenning te winnen.

ZITDAGEN :

Dinsdag 9 September 1919,
Dinsdag 23  September 1919,

telkens om 2 1/2  ure namiddag zeer stipt in 
het Gasthof “ Den Hert „ Zuidstraat, Rousselare, 
ten overstaan van de heeren Vrederechter en 
Greffier van ’t kanton Rousselare

K a n to o r  van den N o tar is  LeCorbesier 

te Iseghem

T oes lag  van  Twee W oonhu izen
met 7 aren 30 centiaren erve te Iseghem, Krekelstraat. 
Maandelijks verpacht aan 10 Ir. ieder.

Op Dinsdag 2 September 1919 om 2 ure namiddag ter 
herberg “ ’t Nieuw Kwartier » te Iseghem, bewoond 
door ilser J u l e s  VANBESIEN.

2 . T oes lag  van 

Twee Schoone Renteniershuizen
te Iseghem, St Hiloniusstraat nrs 10 en 12 

Koop I. Een SCHOON GROOT RENTEN1KRSHUIS 
met stagie, salon, eetplaats, keuken, waschkeuken en 
andere afhankelijkheden, hol en serre, groot 2 aren 

83 centiaren.

Verpacht tot 1 Mei 1920, mits 600 fr. boven de lasten. 

Koop 11. Een RENTENIERSHUIS met stagie, voor
plaats, eetplaats, keuken, afhankelijkheden en hof, 
groot 2aren 11 centiaren. Onmiddelijke ingenottreding. 

De samenvoeging zal toegestaan worden.

Op Donderdag 4 September 1919 om 2 ure namiddag ter 
herberg- “ Het Paradijs „ bewoond door de weduwe van ’ 
Heer P a u l  DUMOUL1N te Iseghem.

O p e n b a re  V e rk o o p in g  van  

E E N  W O O N H U IS  M E T  H O F
nr 24, groot 2 a. 10 c. te Iseghem Ameyestr. 

Ingenottreding eene maand na den toeslag.

Instel op Vrijdag 5 September 1919.

Toeslag op Vrijdag 19 September 1919.

Telkens om 2 ure namiddag ter herberg de “ Oude St 
Pieter » bewoond door Heer Florent LEFEVERE

O p e n b a re  V e rk o o p in g  van 

Een schoon en allerbest Hoveke
te Iseghem - Boschmolens groot 5 h. 24 a. 40 c. 

Verdeeld in 6 koopen 

Verpacht aan Constant Yynckier tot I Oktober 1921 
mits 100 (r. ’s jaars boven de lasten.

GOEDE Z A A IL A N D E N
te Rumbelte langs den steenweg van Rousselare naar 

Moorseeie - Samen groot 3 h. 37 a. 70 c.

Verdeeld in 5 koopen 

Verpacht aan Petrus Yynckier m its -550 fr. ’s jaars 
boven de lasten. Zonder pacht.

Instel 16 September ter herberg “ Nieuwe St Pieter ». 

Toeslag 30 September ter herberg « Oude St Pieter » 
beide te Iseghem, telkens om 2 ure namiddag. 

Samenvoegingen zullen toegestaan worden.

O p e n b a re  V e rk o o p in g  van  

Een schoone herberg * Zeebrugge»
te Sweveghein. Ooteghemstraat. 

en'

Een hu is te Iseghem , K o r tr ijk s traa t.

Koop I. Eene schoone herberg “ Zeebrugge „ met 
magazijn en andere afhankelijkheden, inhoudende 
onder bebouwde erve, koer en land, 7 aren 35 cent. 
staande en gelegen te Sweveghem, Ootegemstraat. 

Gebruikt tot 1 Oktober 1919.

Koop II. Een woonhuis met achtergebouwen en 89 
centiaren erve en koer, staande en gelegen te Iseghem, 
Kortrijkstraat, 7. Verpacht per maand.

Instel op Woensdag 17 September 1919.

Toeslag op Woensdag 24 September.
Telkens om 2 ure namiddag ter zittingzaal van het 

Vredegerecht te Isëgliem. 1/2 % Instelpenning.

Op Maandag 8 September om 2 ure namiddag ten huize 
van Heei' Jules Rornmelaere, b ouwer te Ingelmunster. 

Venditie van

S C H O O N E  M E U B E L S

O p e n b a re  V e rk o o p in g  van 

EEN  W O O N H U IS  MET E R V E
te Iseghem, Rousselarestraat 

Een woonhuis met erve, samen groot 4 a. 45 cent. 
ten Noordkante der Rousselarestraat.

Maandelijks verpacht.

Instel op Woensdag 17 September 1919.

Toeslag op Woensdag 24 September.

Telkens om 3 ure namiddag ter zittingszaal van het 
Vredegerecht te Iseghem.

K a n to o r  van  den N o ta r is  P a tty n  
te B eve ren . 

G em een te  O U C K E N E  (P e e ne m o le n )

Koop 1. Woonhuis met land groot 69 aren 58 cent. 
gebruikt door Cyriel Verbrugge tot, 1 October 1920 mits 
250 frank ’s jaars.

Koop 2. Woonhuis met land groot 29 aren 10 cent. 

Koop 3. Partie land groot 34 aren 20 cent. Gebruikt 
door René Verhelst tot 1 October 192(1 mits 225 fr.

G em een te  R U M B E K E  (V ossem o len )

Een Woonhuis met land groot 44 a. 82 cent. Gebruikt 
door de w ' P. Hoet tot 1 Oct. 1920 mits 165 fr. ’s jaars.

Stad ISEGHEM en Gem. W YNKEL ST ELOI 
(Boschmolens)

Een hofstedeken groot 3 heet. 77 a. 48 c. verdeeld in
6 koopen. Verpacht aan Justin Yiin kier tot- 1 October 
1934 mits 650 fr. ’s jaars.

Instel op Vrijdag 12 September om 2 ure namiddag te 
Ouckene in het Gemeentehuis. 1/2 %  Insteiprenjie.

lk heb de eer ter uwer - kennis te 

brengen dat ik gedemobiliseerd zijnde 
mij terug in Iseghem als KLEERMAKER  
kom te vestigen en ook alle Stoffen 

kan leveren. 
Door mijne genadige en zeer goede 

bediening hoop ik met uwe orders 

vereerd te zijn.

— J O S t P H  H E L D E N B E R G H  —
Gentstraat 68 , IS E G H E M .

Uit der hand te koop Bureel-Pupiter 
met twee kanten en Bureelstoel in goeden 
staat, dienstig voor fabrikant.

Zich te bevragen ten bureele van dit blad.

Gezusters I E R  fl EU LEN
Slabbaerdstraat, 3, IS E G H E M

Maken bekend dat zij van heden af in het 

bezit zijn van Elektriesche Lampen “ P h ilip s  „ 

van 25, 32 en 50 Bougies aan den prijs van

3,20 fr. Alsook zijn wij voorzien van Gleiers, 

Glaswaren enz. en alles wat den artikel betreft.

Huis SABiVE-FLEUKENT
voorloopig nog in het huis

J. ROOSE-MAES Rousselarestraat, 29,

Groote keus van gemaakt,i blousen 
ife Lingerie Artikelen.

Laatste Nieuwigheden - Matige prijzen. 
Aanzien vrij 

Handel in Speliewerkkanten 
Men vraagt goede Spellewerhsters. 

( W E D  LOON.

- M" a m e y e -i ia k d y ”^
H. Hertestraat 6, ISEGHEM

Beveelt zich aan voor het ACCOR- 

DEEREN van PIANO’S en het geven 

van MUZIELESSEN.

Geen Grijs Haar m e er! !

HIJ IS  T I IE O P I I  IE E E
Haarkapper - Haarbewerker 

Groote Markt 3 ,  I S E G H E M .

Kapsalon met antiseptiscptische bediening 

naar de eischen des tijds.

Frictions — Champoing — Friseeren

Abonnement per kaart.

Het is aanbevolen uw uitgevallen haar te bewa

ren, daar er door mij alle soorten van haarwerk 

vervaardigd wordt, ik geef de hoogste waarde 

voor uitgevallen haar.
Minzaam aanbevolen 

Theophiel Vandewaetere

Muis van vertrouwen

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

St Aniandstraat 4 . R0USSELAFRE
Waarom wordt het huis G. H oe t- A nne , na

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

en meer aanbevolen ?
1» Omdat het gezicht met een nieuw stelsel van gezicht- 

aanduider goed onderzocht wordt, die ons juist het 

nummer van het gezicht aanduidt, om met den eersten 

bril die men beproeft, zoo klaar te zien als op den 

ouderdom van 15 iaren, en waardoor het gezicht 

bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en 

alle verschillige modellen van Bril- en Pince-nez- 

monturen uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, 

Engeland en Amerika, in goud, zilver, doublé, nickel 

en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentien 

zijn. Glazen, op recept der 11.11. Oogmeesters voor

geschreven, worden kunstlijk afgewerkt, Brillen en 

Pince-Nez van af 3 fr. ’t stuk. Allerfijnste geslepen 

glazen, met fijne monturen 0 a 7 fr.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus 

jemellen, longues-vues, barometers en Kunstoogen. Spe

cialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, 

baden en kernen, maximathermometers, liqueurs- sirop- 

melk- en axijde wegers, loupen voor wevers enz.

Germain Hoet-Anne begeeft zich op aanvraag persoonlijk 

ten huize, en heeft hoegenaamd met geene reizigers 

commercieële betrekkingen.

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

TE KOOP : Assen, Poulies, Sup
ports, Kussens enz. 

40 M arktstraat, Iseghem .

Te Bekomen

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

Windharen Matrassen Overtrekgoed 
Ressortkoorden

JULES ALLEWAEKT
St Amandstraat, 5, I S E G H E M

(bij St Hiloniuskerk)

Ik gelast mij ook met het herstellen van 

Ressortbakken en Matrassen.

Verzorgd werk. — Spoedige bediening.

J U L E S  B O N C Q U E T
Rousselaerestraat 1 3 8 ,  I S E G H E M

(Opvolger van Remi Desmedt)

Huis- Kunst en Sieraadschilder 
Verzorgd werk — Genadige prijzen

SCHOONE KEUS VAN

a n t  e l s
( im p erm éa b les )

AAN ZEER VOORD ELIGE PRIJZEN 
te bekomen bij Janssens Zus te rs

Statieplaats, ISEGHEM
Uitverkoop van Zomerblousen en Stoffen.

G A BK  IE L  nEV U YST
S taties traa t ISEG H EM

Maakt het geacht publiek bekend, dat hij 

zich komt te vestigen als Velomaker.

Hij beveelt zich ook aan vooralle herstellingen. 

Genadige prijzen. — Spoedige bediening.

TE BEKOMEN 
C im e n t  en C e ra m iq u e  V loeren  

bezett ing  m et  g le iersche t iche ls  
Spoedige bediening

M I C H E L  l i  II Y S E
7 ,  de P e l ich ys traa t ,  I S E G H E M .

r . o r s c l  H - Y  o p  m a a l .

W ilt gij Ellegent zijn laat uwe Corsets 
en Soutien-Gorgen maken op maat. 

Laat u geen Corsets opdringen door 
winkeliers, die gesoldeerd zijn van voor 
den oorlog en geheel verstorven. 

Door mijne goede patronen heb ik 
steeds den besten uitslag bij de zwaar- 
lijvigste en gebrckelijkste damen en 
jufvrouwen.

Inkoopen verkoopvan Eacures-balein, 
resort—buischen, resistans, enz. 

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

V . I > i :  B i r . - l ! o i  i t < . i : o i s

MEESTER-KLEERMAKER
Kerkplaats, 1 0 ,  I S E G H E M

laat aan zijne talrijke klienten weten 
dat hij wederom voorzien is van beste 
Engelsche Stoffen zuivere wol.

Genadige prijzen buiten alle coneurentie.

F A B R I E K  VAN

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

Beerputten eu Ciuternes. 
Watersteens en Muurdeksels. 

Steenputbuizen.

Op mijnen koer altijd verkrijgbaar ; 
Artificieele Ciment - Rhijnzand 

Grenailte - Poussier, enz. 
Onderneming van Cimentwerken. 

Am an d  D enys-Hochep ied  
Dweerstraat, 15. ISEGHEM

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 rans HUY HE & ZONEN,
Dweersstraat 19, ISEGHEM.

Ook te verkrijgen ;

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

De Moteurs bij ons gekocht, wordt de plaatsing 
er van GRATIS gedaan.

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

- Verzorgd Werk

Fabriek van

- ALLE SLACH VAN BORSTELS -

V # E  l i  r W~4 fl E 1 E
Krekelstraat, 65 , I S E G H E M

Voordeelige prijzen tegen alle concnrentie.
W I J N E N

St Estèplie 2 .2 5  Ir. - Witte Tours 2 .2 5  - Porto 3 ,5 0  fr. 
Ledige flesch of 25 cent. opleg.

Deze wijnen zijn garantie voor te bewaren. 
Goede Kurken aan 4 en 5 cent. ’t stuk, 

afslag bij groote hoeveelheid.
Leon Verduyn, Markt; ISEGHEM.

Aan de schoenm akers  
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  
G roote M a r k t  21, I S E G H E M .

T e  koop : EEN BIERFOURGON 

in goeden staat.
Zich te bevragen ten Bureele van ’t Blad.


