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verschijnende

(JELIJKE PLICHTEN

Vaderlandsliefde !

Verleden Zondag stond in “ O ns Iseghem  „ 

een artikel nopens brave menschen die immer 

met hert en ziel bereid stonden om hun Vader

land dienstig te zijn. Het moet die Heeren en 

Jufvrouwen aangenaam zijn en deugd doen van 

te zien dat ze door hun medeburgers in achting 

stegen en dat men hun doen dankbaar her

denkt. Het tegenovergestelde is ook waar: hoe 

ongevoelig en ruw ook iemand schijne, hij 

zou toch met ongenoegen in den vergetelhoek 

gestoken worden, ’t Waren er zoovelen die van 

de schreve afliepen en er van te hooren walgt 

ons ten laatste tegen ; waarom zouden wij niet 

wijzen op dezen die wel deden en soms in 

nederigheid de grootste daden pleegden ? 

Waarom zouden v/ij ze niet noemen mogen, 

deze die ongekend zijn bleven tot hier en ze 

al onzen eerbied en achting brengen ? — Onder 

de aangeslotene spionnen die hier werkzaam 

waren binst den oorlog noemen wij dus : 

M' en M'ne Devriese, de heer Statieoverste Codrori 

Th. Vanbelle, Od. Catutle, //. Degezelle, P. Ben

tin, A. Devroe, A. Kerkhof en Mad. Wittouck.
Al deze lieden, waarvan er drij kort gezet 

werden, verdienen onzen grootsten dank en de 

diensten die ze aan de algemeenheid bewezen 

grensden soms aan ’t ongeloofelijke. Om zylks 

te bewijzen hoeft men slechts een enkel feit 

aan te halen, een schitterende daad van moed 

en zelfverloochening zooals geen tweede vol

bracht en werd.

Toen in October laatst de duitschers op de

^ M d e  terug geworpen waren en dat *e nog
.mot'ten zieh daar c f. Im.ca HZJfcCitt.ii ivi
vernietiging van gansch Vlaanderen, dan bood 

zich een Fransche Stafofficier in de Stadschool 

aan en vroeg of er geen man kon gevonden 

worden om door de vijandelijke lijn te gaan 

inlichtingen nemen nopens troepen, versterkin

gen, voorbereiding tot weerstand enz... ’t Was 

kort gevraagd, maar iemand vinden zou waar- 

schijnelijk niet zoo kort geweest zijn. Toen 

dachten Mme Loontjens en Mr Ghysbrecht aan 

Jufvrouw Madeleine Wittouck, die in den dienst 

van Mr Loontjens de statie van >jeg1iem-Sud 

en de beweging in den Munitiedepot gadesloeg. 

De Kapitein Coutereau begaf zich rechtstreeks 

naar de aangewezene persoon en deed haar 

voornoemde voorstel : Ze zou in de duitsche 

lijnen weerdevolle inlichtingen nemen... Ze zoude 

’t Vaderland den grootsten dienst bewijzen, 

men zou haar wel beloonen enz. enz... De 

gansche familie van het meisje was nog on

passelijk van stikgas te slikken als huu huis 

en meubelen door een gasgrenate werden ver

nield. De vader en de moeder verzetten zich 

hevig tegen ’t verzoek van den heer Officier, 

maar het jonge heldenmoedig meisje zei : “ Ja 

ik zal gaan ! „ Nochtans ze wist het, als ze 

gevat werd zou ze op staanden voet, zonder 

vonnis neergeschoten worden en... 8 kansen 

op 10 moest ze aangehouden worden. Spijts 

al dat, ze omhelst haar zieke, weenende moeder, 

springt in den Auto en vertrekt naar den Bureau 

in de Pélichystraat. Daar ontvangt ze vier duiven ; 

twee ervan, door Mr Ghysbrecht in zakjes 

genaaid, kon ze wegsteken en dan, voorzien 

van papieren, oppervlakkig in soldaat gekleed 

werd ze door Kapitein Coutereau vergezeld in 

de Fransche lijnen gebracht omstreeks Avelghem. 

’t Was een stille nacht, maar helledonker en 

grenaten barsten langs alle kanten in oorver- 

doovend en onheilspellend geluid; honderden 

keeren werpen zij zich op den grond eer ze 

de eerste linie bereikten en ’t was omtrent 

10 1/2 ure. Na in een hofstede bij den kom- 

mandeerenden officier eenige verfrissching te 

hebben genomen, slopen ze samen naar de 

eerste loopgracht: geen woord mocht ze spreken, 

een wakende soldaat kon hare aanwezigheid 

opmerken. Eindelijk >mocht ze haar soldaten- 

kleeren afleggen en na tal van inlichtingen 

en formaliteiten zou ze den overgang beproeven, 

met haar gasmasker op den kop. ’t Was steeds 

pekdonker, de mitrailleuzen knetterden en het 

kanon bulderde onophoudelijk. Als nu het 

meisje een oogenblik aarzelende al dat schrik

kelijk vuurwerk zag voor en achter haar, in 

een sidderende lucht en dat ze dien duisteren 

kolk voor zich had, dan schoof ze nog eens 

de masker op en sprak tot den Kapitein

eiken Zaterdag

JELIJKE RECHTEN! !

Aankondigingen 0.15 ir. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 ir. » »

Aanbevelingen 0.25 ir. » »

Verkooplngen, wijkfeesten, herberg- 

kermlssen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmal bij 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal In het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

“ Wil bij mofder gaan • en zeggen dat

wellicht terug zal zijn ? „ — De officier doot 

zooveel moed getroffen antwoordde met eene 

stem die van aandoening beefde : “ Oui... c’est 

trop beau ce que vous faites... soyez prudente ! „

— Ze doorliep vlug een weide, rechtdoor, 

meende ze, onder den draad, doorwaadde een 

beekje en strompelde zijpend over ’t slijkerige 

land... altijd rechtdoor... nu en dan onwille

keurig stilhoudende voor een al te dichte 

schrikwekkende ontploffing. Na uren en uren 

getjold, gegaan en geloopen te hebben, in alle 

richtingen zeker, is ze afgemat en ontzenuwd. 

Ze hoort geen grenaten meer pletsen en geen 

geknetter meer der mitrailleuzen, ze is onge

voelig aan alles als de eerste schemering op

daagt. Ze herleeft nochtans als ze onder haar 

vneten een kalsijde gevoelt... plots kletteren 

in haar nabijheid tal van mitrailleuzen schoten 

en de kogels fluiten haar nevens de ooren... 

ze wil vluchten maar als een droom, ze kan 

niet weg... en twee duitsche wachten nemen 

haar bij den kraag en leiden haar naar een 

nabijgelegene hofstede. Daar werd ze onderzocht 

en met duiven bevonden... anders niets meer. 

De beestjes werden den kop afgetrokken en 

Madeleine weende zoo bitter... voor vaders 

beste duiven en smeekte om toch te mogen 

terug gaan naar Brussel, ’t Was vruchteloos, 

ze werd, in een zwijnstal opgesloten tot een 

officier komen zuu. Omstreeks 7 ure werd 

de deur geopend, ze mocht in de keuken 

haar kleeren droogen doch weigerde alle voedsel

— chocolade die haar meegegeven was werd 
haar afgenomen.

______ I rt r\4- -*r»- j»- ...

ze, ’k geef u iOu mark.

— ’t ls wel voor elk 100 mark ?

“ Na lang aarzelen kwam me« overeen dat 

ze 200 mark betalen zou en 25 mark voor de 

wacht die haar tot aan gindsche kerk (Wor- 

teghem) vergezellen zou. Of ze vrij ademde nu I 

Ze was gered 1 Maar in welken toestand ! 

Stikkend van dorst, afgemat en vernietigd, vol 

slijk en in lompen gescheurd zette zij hare 

reis naar Audenaerde voort, ze volgde de 

aanwijzingen van den Staf, bezocht Neder- 

brakel, Geeraardsbergen, Ninove, Charleroi, 

Brussel, Gent en landde daags na den Wapen

stilstand te Wackene aan bij den Etat-Major, 

twaalf dagen na haar vertrek.

Groot was de vreugde van al de heeren 

Officieren van den Staf en hertelijk bood de 

Overste en de Kommandeerende Generaal, aan 

wien ze voorgesteld werd, de kleine heldin 

hun grootsten dank, ze preien ontroerd haren 

moed en zelfverloochening voor eene helden

daad, zonder weerga in dezen vierjarigen oorlog.

Het schaamterood, over slunsen uit alle standen 

van ons volk, steeg ons menigmaal in het 

aangezicht; uw heldendaad Jufvrouw Madeleine 

werpt een sluier over al dat vuil, ge hebt het 

immers getoond door eene roemvolle offer- 

willigheid : ons vrouwvolk is ook niet zoo 

vervallen 1

‘ TT-*- ‘ - r’ • 'rï'iiip*

Gelijke rechten, gelijke plichten.
In het verslag van de zitting van den 

Gemeenteraad op Zaterdag 19 April laatstleden 

gehouden, vinden wij nogmaals dat een schree- 

wend onrecht alhier bestaat, waaraan kost wat 

kost een einde moet komen.

In de bureelen van het Stadhuis, in den 

dienst van de Politie, is het nu en dan noodig 

eene plaats te vervullen die, ’t zij door ontslag, 

’t zij door afsterven, open valt.

Op die plaatsen heeft elke burger van gansch 

de stad recht aanspraak te maken. Hij mag 

zijne kandidatuur voorstellen, stappen aanwenden 

tot het bekomen der openstaande plaats, daar 

heeft niemand tegen op te komen.

De gemeenteraad heeft tot plicht deze te 

verkiezen die er hem het best toegeschikt schijnt, 

bf het meest hoedanigheden bezit om het nieuwe 

ambt waar. te nemen.

Daartoe is het noodig dat telkens men over

gaat tot het toekennen dezer bedieningen, er 
op voorhand genoegzame ruchtbaarheid aan 

gegeven worde.

En wat doet men ?

Rond Nieuwjaar laatstleden, wanneer er zaak

:

t*as eenen nieuwen Gemeente-Ontvanger te 

Henoemen, schreef men op het dagorder: 

Gemeentediensten. De Burgemeester had zijnen 

tnan, en om niet eenen tegenstrever te ontmoeten, 

draaide hij de leden van den Gemeenteraad 

iii de doeken.

Nu, voor het benoemen van eenen Disch- 

Ontvanger, zet hij hoegenaamd niets op het 

dagorder, de Burgemeester gebaart van niet.

En te midden der zitting, op een oogenblik 

waarop er zich niemand aan verwacht, gaat 

hij over tot het benoemen van eenen Disch- 

Ontvanger.

Ik inisjun aan den Heer Cam. Bourgeois deze 

plaats niet, ver van daar, maar ik teeken protest 

aan tegen deze manier van handelen.

Alle burgers moeten op denzelfden voet be

handeld worden, voor allen bestaat de leus: 

gelijke rechten, gelijke plichten.

En ons blad laat zulke dingen niet meer 

gebeuren, zonder onze gemeenteraadsleden tot 

hunne plichten te roepen.

De nieuwe burgemeester, de nieuwe gemeente

raadsleden die met de eerste stemming naar 

öiKs Stadhuis zullen gezonden worden, zullen 

/.onder twijfel eerlijker en rechtveerdiger te 

werk gaan.

Met rijk van onzen alleenheerscher ..i-aan 
’t. wankelen. .

Het Iseghemsch Concert
einde van ’t jaar 1916, eh i*i

uigem

-I - I____ -____ , ZTjSift ,■*» . , -MTIIJI- jf
'.7/c'het « ^Werk der Krijgsgevangen >• • .*

Voc rwaar, een schoon en edel gedacht 1 

Vei van hun vaderland, zaten duizenden jt 

Belgen, waaronder veel Iseghemnaren, opgesloten j 

in kampen en barakken. Mager, zeer mager 

was het eten dat hun toegediend werd, en zij 

moesten daar hunne dagen overbrengen in 

armoede en in gebrek, in alle slach van 

ontbeiingen.

En om die smerten te lenigen, om iets mede 

te helpen in ’t verzachten van al die armoede, 

gingen die edelhertige inwoners zich bij de 

beste burgers aanbieden om kaarten voor hun 

feest te verkoopen, om een schoon werk te 

ondersteunen.

En niettegenstaande den lastigen en moeilijken 

tijd die zij beleefden, aarzelden veel burgers 

niet eenen oogenblik om zich kaarten aan te 

schaffen, ten einde medeburgers ter hulp te 

komen die nog veel ongelukkiger waren dan 

zij zelf.
Onze zeer achtbare Heer Burgemeester ge- 

wendigde zich ook zijne ondersteuning te geven.

Het feest ging aanvang nemen. De zaal van 

’t Vredegerecht was opgepropt met volk. Men 

wachtte slechts naar de komst van den Burge

meester, die de eereplaats moest bekleeden, om 

de uitvoering te beginnen.

Maar die niet kwam was onze zeer achtbare 
Heer Burgemeester.

Het volk werd ongeduldig.

Haastig liep een der feestinrichters naar het 

huis van den Heer Burgemeester en vroeg hem 

aanstonds te willen komen dat men slechts naar 

hem wachtte om te beginnen.

« Ik zoude daar reeds geweest zijn, sprak 

de zeer achtbare Heer Burgemeester maar heel 

onvoorziens, op het laatste oogenblik, is er 

belet gekomen ».

En de liefhebbers voerden hunne muziek

stukken uit buiten de tegenwoordigheid van 

den zeer achtbaren Heer Burgemeester en ’t ging 

goed. De bijval was groot.

Aangemoedigd door daverende toejuichingen 
der toegestroomde menigte besloten de liefhebbers 
een nieuwe feest in te richten.

Doch toen zij zich bij den zeer achtbaren 

Heer Burgemeester met kaarten aanboden : « Ik 

ga, sprak hij, naar uw feest niet komen. Daar 

is mijn plaatse niet. Wijl onze zonen vechten 

en kampen aan ’t front, wijl zij daar liggen 

verwond en gekwetst, wijl zij daar hun bloed 

geven en sterven voor ons, zoude ik mij niet 

kunnen verzetten, zoude ik mij onmogelijk in 

uw feest kunnen bevinden en luisteren naar 

uw muziek! Mijn herte zwemt in eene onmeet

bare zee van droefheid en smerten I ».

Wat een goed en medelijdend hert heeft toch 

onze achtbare Heer Burgemeester! Er is, zooals 

hij het zelf zeer nederig zegt geen beter Burge- 

meester als hij, in geheel de Belgieke.

Aan wien de schuld?
In het nummer der verleden week heb ik 

met de grootste belangstelling den artikel gelezen 

getiteld: «Betreurenswaardig! ».

Dezen artikel bevat overvloed van waarheid 

en al hetgeen voor die duitsche aanhangers te 

wachten staat, zoowel voor het mannelijk als 

voor het vrouwlijk geslacht, zal vast en zeker 

meer dan verdiend zijn, want al wie misdreven 

heeft moet gestraft worden.

Maar.....  hebben wij in zekere omstandig

heden grootelijks over sommige lieden onzer 

bevolking te klagen, toch hebben wij vele 

gevallen waarover de onderzoeks-commissie zal 

moeten heenstappen ofwel zeer kleine straffen 

toepassen, aangezien de gansche schuld van 

deze soort gevallen op de schouders van de 

plaatselijke komiteiten terecht komen.

Ik wil hier de zaakjes der manspersonen 

ter zijde laten, en mij bezig houden met de 

kwesties der zedeloosheid op groote schaal en 

het vrijwillig werken van vrouwen en jónge 

^dochters ten voordeele der duitsche militaire . 

hverheid.

Daarom mag men niet* denken dat ik hier 

de handelwijze van ons vrouwvolk wil goed

keurenen onze fiere juffertjes als « hemelbeestjes» 

wil doen doorgaan, neen, in Jt^^eneele niet,

« nood dwingt » en T '« ppnen

De bestuurders der pïaatseïijke komiteiten 

nebben door hunne doenswüze vele jonge 

meisies in de handen der du-rterhers geleverd 

met geen rekenschap te nemen der zedelooze 

tijden en nopens de geldelijke ondersteuning 

rtauw toe te zien en te handelen als 

* Pé Fiens.....  »

Want hoevele meisjes hebben wij niet gezien 

die in de fabriek 10 of 12 fr. per week ver

dienden en met wat onderstand erbij van het 

koniiteit min of meer in het ouderlijk huishouden

konden voorzien, maar.....  van zoodra de

koiniteit-mannen te wete kwamen dat er hier 

of daar ’nen cent verdiend was, dan moesten 

zij natuurlijk aftrekken.

En de uitslag daarvan bleef niet lang ten

achteren.....  Met de fabriek alleen konden die

ouders niet bestaan en met de ondersteuning van 

het komiteit alleen nog veel min, dus.... er 

stond voor deze ouders niet anders te doen 

dan een middel te zoeken om meer geld te 

winnen indien zij van honger niet wilden ver

gaan, en die middel vonden zij met hunne 

meisjes voor den duitsch te doen werken en 

in de walgelijkste zedeloosheid te leven....

’t Was nutteloos voor onze priesters van in 

den stoel der waarheid ons vrouwvolk over 

hun gedrag te berispen. Zij preekten in de

woestijn.....  omdat den honger de menschelijke

gevoelens meer kon kwellen dan hunne ver
maningen, alhoewel deze juist en gegrond waren.

En dit alles moesten wij machteloos toezien 

terwijl de heeren van ’t komiteit - die doorgaans 

allen welopgevoede lieden zijn, en de zedeloosheid 

moesten tegenwerken - onverschillig bleven, en 

niets deden of wilden doen om deze arme 

meisjes van den verderfelijken toestand te 

bevrijden.

’t Is waar, niet al onze jonge meisjes ver

keerden in zulk geval, en een overgroot getal 

vroeg niet beters of met die duitsche barbaren 

in betrekking te staan en een leventje te leiden 

slechter dan de zedelooste schepsels der wereld.

Wat kon het hun baten hunne eer en aanzien 
te verliezen als ze maar schoone kleederen en 
geld hadden. Die lichte-kooien dachten nooit 
dat er eenen tijd ging komen op dewelke 
hunne duitsche « liebsten » ging verdwijnen en 
zij voor hun schandelijk gedrag gingen gestraft 
worden. *

Zulke meisjes moeten later met naam en 
voornaam gekend zijn opdat onze bevolking 
er voor altoos een afkeer van hebbe.

Wanneer de onderzoeks-commissie hare werk
zaamheden zal beginnen zullen wij voor de 
eerste soort van meisjes ten beste spreken 
omdat zij gehandeld hebben bij gebrek aan 
geldwinning en onderstand, maar voor de tweede 
soort zal ons misprijzen zooveel te grooter zijn.
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Ons Tseghem

ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
(verboden nadruk) — 8* vervolg

Vervolg van 4 December 1914.

In den voormiddag' kwamen hier verschillige 

landstormers toe en zochten verblijf bij de 
burgers, volgens gezeid werd, zakten zijnaar 

hier af uit Lichtervelde.
*

* *
Bij het laden der kanons op de statie, 

gebeurde een ongeluk. Een duitscher, werd 

door een zwaar stuk ijzer getroffen en ’t been 

gebroken.
***

Verschillige boeren van stad moesten met 

koeien tot op het statieplein komen. Daar 

werden de beesten op den openbaren bascuul 

gewegen. En dan mochten de boeren met 

hunne beesten optrekken naar Beythem, waar 

de levering geschiedde.
’t Was voor menige boer een echte kermis

dag. Sedert weken hadden zij standvastig op 

hunne hofplaatsen moeten blijven, het onver

wacht bezoek der duitschers vreezende. En nu, 

hadden zij een uitvluchtsel om eenen geheelen 

dag weg te blijven en om.... een te pakken!

’s Avonds laat zat nog menigeen potjerol 

aan den bosch!
*

* *
Door den voorzitter der Spaarkas in het 

Gildenhuis ingericht, heer Alois Verhamme, 

werd aan de bevolking bij plakbrief bekend 

gemaakt, dat er voortaan aan de bezitters 

van spaarboekskes, mits zekere schikkingen 

te vervullen, alle veertien dagen, eene som 

van 50 fr. kan uitbetaald worden.

Dit nieuws was overal welkom, en werd 

in alle huisgezinnen met vreugde vernomen. 

***
In de statie stond, om 2 ure ’s namiddags, 

een prachtige trein, uit 34 wagens bestaande, 

en gansch ter beschikking van het Ruod Kruis 

gesteld.

Na de twee machtige machienen, waren 

3 wagens ingericht voor waschhuis, voor her- 

bergplaats van de medecijnen en voor de 

verbandstoffen. Dan volgden wagens met 

bedden voor de gekwetsten. Twee bijzondere 

wagens, aan onze trammachienen gelijkende, 

waren op dusdanige wijze ingericht dat zij 

den ganschen trein met den doom verwarmden. 

In het midden van den trein was een over- 
groote wa'Tjft die tot keuken diende,

Den trein, van deo / S *
' , ^ e ,  kon i,jj

'ÜITafgebroten gang nt'zueKC'

De gekwetsten in de Paters en het Oude 

manhuis ver-ygyende. werden door automobiels 
aangevoerd, en op den trein gebracht., '}

*
* *

Aan de inbeelding der menschen waren er 

geene palen. Dat wegtrekken van troepen 

scheen aan het grootste deel onzer inwoners, 

het einde van den oorlog te voorspelden.

En daar werd van alles verteld.

Het Belgisch vaandel, zei men, wapperde 

op de statie van Lichtervelde, en de Engelsche 

vlag op Staden berg. Daar was niets van.

zaterdag 5 December 1914.

’t Was een afschuwelijke nacht! Het waaide 

en het buischte, het regende bij stroomen, de 

hagelsteenen kletsten met alle geweld op de 

ruiten. Pannen vlogen van de daken, kaven 

storten in. En in de verte, zich mengende 

bij het geloei van den wind, bulderden de 

zware kanons En tot laat in den voormiddag’ 

goot het water, en de gesmolten sneeuw viel 
stormend neder.

Daags te vóór waren alle de gekwetsten 

uit het gesticht der Paters weggevoerd. De 

vlaggen, met roode kruisen werden ingetrok

ken, en de Ruode Kruisen, op de daken 
geschilderd, uitgewasschen.

Daar was vreugde bij de Paters Zij waren 

wederom vrij en meester in hun eigen huis.

Maar schoone dingen duurden niet lang. 

Nieuwe gekwetsten werden aangebracht, en 

alle de kenteekens van het roode kruis her
nieuwd,

#* *
Om 9 1/2 ure zagen wij twintig wagens met 

schietvoorraad voorbijrijden. Talrijke officieren 
vergezelden dien groep.

Om J0 1/4 ure, een nieuwe groep wagens, 

voorafgegaan door een hondertal voetgangers, 
gansch bevuild en beslijkt.

Om 11 ure, 41 wagens.

Om 11 1/2 ure, 1 kanon en 30 wagens, 
allen door zes peerden getrokken.

Om 12 ure 50, dertig wagens.

Om 1 ure 20, dertig wagens en 2 kanons.

Om 1 ure 30, negen en twintig wagens en 

een kanon. Op dat zelfde uur sloegen twaalf 

zware en groote automobiels den boulevard 

o ^  en richtten zich naar Winkel St Eloy.

***
De landstormers, die aan den Post den wacht 

moesten doen, hadden geklaagd over de koude 
en het nat weder.

Een wachthuizeken, in duitsche kleuren 
geschilderd, wordt daar aangebracht om tot 
schuilplaats te dienen.

Twee kleine kinderen, broerke en zusterke 

waarschijnlijk, kwamen daar voorbij, en hunne 

oogen vielen natuurlijk op 'de veelvuldige 

kleuren van dat kapelleken, .

Zij stapten het wachthuizeken voorbij en 

zagen dat er iemand in zat.
Het jongetje pakte zijn klak af, en ’t meisje 

maakte zijn kruis.
— « Zeg eens Lowietje, sprak het meisje, 

dat is mij een aardige heilige die in ’t kapelleke 

staat ».
— « Ja het, zei 't jongentje, ’t is de heilige 

duitscher! »
** *

Over den ingang van de schoenenfabriek der 

gebroeders Vandenberghe, is den rechteroever 

van de vaart afgeberdeld. Geen mensch nyJg 

nog langs daar voorbijgaan. -*
zondag 6 December 1914.

’t Was niet gelijk op andere jaren St Niklaai 

was uit den hemel niet nedergedaald om de 

kleine brave kinderen speelgoed en lekkernijen 

te brengen. En zonder morren verdroegen.de 

kinderen deze tegenslag: ’t was immers oorlog. 
*

* *
In de kerk werd aan de parochianen bekend 

gemaakt dat zonder pasport niemand meer de 

stad mag verlaten.
***

In den voormiddag rond 11 ure werd eene 

vliegmachien bemerkt die moeilijk weg kon. 

Men zag zeer wel dat de vlieger het onmogelijke 

deed om hooger te stijgen, maar dat hij 

standvastig mislukte. Leeger en leeger daalde 

het vliegtuig en zonk neder op eene partij 

land dicht de dorpplaats van Lendelede. Van 

bij en verre had men de vliegmachien zien 

vallen. En van alle kanten kwamen de duitsche 

soldaten aangeloopen om den vijandelijken 

vlieger aan te houden Van meer dan eene 

uur ver kwam men te peerde gereden, en 

’t was in wilde vaart dat men in Lendelede 

toekwam met schuimende en doodafjaagde 

dieren.
De vliegmachien was door twee frans^he 

vliegers bestegen. De eene was nog zeer jong, 

hij telde ^ongetwijfeld nog geen achtten jaren. 

Zij waren gedwongen neder te komen, daar 

zij hapering hadden aan den motor.
Nauwelijks waren zij op vasten groQ of 

zij gaven zich onmiddelijk rekening in

fngsïe ' vTrege r, *’(lep1' tftl IIV i\.l lili-!1 *"

bïi?flV> en haastig kwam hij terug mc 

kan pefrol, begoot zijn toestel en stak da 

in brande,
‘ Zij waren no§V,in de handen der duitschers 

wanneer reeds huitftf vliegmachien was opge

brand. Beiden w erd ^gevangen  en naar 

Kortrijk weggevoerd. \

Den ganschen dag duurde de troepenbewe

ging voort, ’t Waren bijzondertijk wagens die 

voorbij reden.
A

In de hofsteden van den Mol en den omtrek 

werden een groot getal zieke peerden gestald.

Maandag 7 December 1914,

Het voorbijrijden van wagens had den 

geheelen nacht geduurd Om 1 ure en om 5 ure, 

was het getal zeer groot.
’s Morgends, door den piassenden regen, zag 

men een honderdtal mannen, vrouwen en 

kinderen, door duitsche soldaten opgeleid, het 

Gildenhuis binnen stappen. Daar bleven zij 

als gevangenen opgesloten. Het waren meest 

al inwoners van Oost-Nieuwkerke en Passchen- 

daele, die niettegenstaande de nabijheid van 

het slagveld, moedig in hunne huizen waren 

gebleven
** *

Binst den ganschen dag zagen wij niets 

anders dan wegtrekkende troepen

Om 9 ure ’s morgends was het een stoet 

van 52 wagens, waarvan de vijf en twintig 

eerste met schietvoorraad waren geladen. De 

wagens waren geheel en gansch beslijkt, tot 

over de bossen hadden de wielen in ’t moeras 

gezeten. De kleederen der soldaten waryn 

onkenbaar, men hadde gezeid dat men ze in 

’t klijt water had geleid.

Ten 10 ure, vier honderd mannen.

Ten 10 1/2 ure, zes wagens.

Ten 11 1/4 ure, vier honderd mannen, 

25 wagens en 72 peerden.

Ten 12 ure, 30 mannen.

Ten 12 3/4 ure, veel mannen, 20 wagens, 

8 kanonnen.

Ten 1 1/4 ure, vijf en twintig, 8 kanonnen.

Ten 1,35 ure, zestien wagens.

Ten 2,30 ure, een en dertig wagens.

Ten 4 3/4 ure, twaalf wagens.

Het volk zag dien aftocht na, met jubelende 

hert. Het kreeg de overtuiging dat men te 

doen had, niet met eene troepenbeweging, 

maar met een echte aftocht. Ook, in den avond 

waren de herbergen vol volk, dat levendig 

en begeesterend de omstandigheden besprak. 

“ De oorlog ging in onze streken een einde

nemen ! » dat was het algemeen gevoelen, en 

de vreugdelach zweefde gelukkig en tevreden 

op de wangen van eenieder.

Maar hoort! hoort! wat was er nu?

De klaroenen wedergalmden door de straten 

van stad ! Zulke akelige en onbekende toonen 

klonken zoo aardig!

W at was er?
Niemand wist het! « ’t Is de Engelschman 

die afkomt! was het algemeen geroep! De 

duitschers blazen alarm ».
En de menschen sprongen de herbergen 

buiten, liepen al wat ze loopen konden, riepen 

malkander toe » ze gaan schieten! ze gaan 

schieten! »
In twee minuten tijd was er geen mensch 

meer te vinden. Deuren en vensters waren 

gesloten en gegrendeld, en met honderden en 

honderden stormde men de huiskelders in, met 

angstig hert de gebeurtenissen afwachtende. 

Binst den ganschen nacht werd opgebleven, 

weinigen hadden durven naar bed gaan.

En wat was er eigentlijk gebeurd ?

Voor de eerste maal en gansch op het onver

wachts had men politie-uur geblazen.
Dinsdag 8 December 1914.

Was heden uitgeplakt:

BERICHT
De ondergeteekende verzoekt de belasting

schuldigen hunne rechtstreeksche en provinciale 
belastingen, binnen de tien dagen te willen 

betalen.
Na die tijdruimte, zullen de achterblijvenden 

bij middel van dwangbevel vervolgd worden.
Krachtens art. 15 der wet van 12n December 

1912, verliezen de Herbergiers, die hunne recht
streeksche, provinciale en gemeente belastingen 

niet voldaan hebben, hun recht van herberg te 

houden.
Iseghem, den 7 December 1914.

De Ontvanger der belastingen,
A. GODFROID.

Of dat koel viel op de herten onzer burgers, 
behoeven wij niet te zeggen.

Om 9 ure trekken een dertigtal uhlanen te 
peerde naar Rousselare.

Om 1 1/2 ure richtten zich 39 ruiters, allen 

met twee peerden naar Ingelmunster.

In den voormiddag wordt in de Rousselare 

straat den telefoon van den eenen kant der 

<t,raat naar den anderen kant veileid.
t' ~*'r "ITT. ’r ■-' *-

Aan den Post werd een tweede wacht
huizeken gezet.

*
« * *

Veel soldaten gingen in omliggende gemeen

ten verblijven. Cachtem, onder andere, kreeg 

ruim zijn deel. Daar viel een erg ongeluk voor.

Een soldaat beging de ongelooflijke onvoor

zichtigheid zijn geladen geweer te kuischen. 

FiötS^Üftg-ging het schot af, en de soldaat, 

getroffen. viel" op den slag' dood.
Woensdag 9 December 1914.

Eenige Uhlanen, rond 9 ure ’s morgends, 

kwamen in onze stad aangereden, doch na 

enkele minuten verblijf, keerden zij naar 

Rousselare terug.
*

* *
Alle de fabrikanten van stad werden ver

plicht door de duitschers, de drie volgende 

vragen te beantwoorden :
1 Hoeveel werklieden bezigt gy in vredestijd ?

2 Hoeveel nu ?

3 Hoeveel koopwaren hebt gij in magazijn ?
*

* *
De landstormers die verwittigd waren dat 

zij onze stad moesten verlaten om zich naar 

Rousselare te begeven, ontvangen de toelating 

om hier nog eenigen tijd te verblijven.
Donderdag 10 December 1914.

In stad, werd ook uitgeplakt, en zulks onder 

het handteeken van den militairen kornman- 

dant te Thielt, dat alle wapenen, geweeren, 

bigen, kruisbogen, roeren, blanke wapenen, 

moesten ingediend worden ten laatste tegen 

den 15 December om 6 uren namiddag. Al 

wie een wapen bezit, al wie weet wie een 

wapen bezit en het niet zegt, zal met de dood 

gestraft worden.
Dien ten gevolge, waren de leden van de 

handboogmaatschappij in den nieuwen StPieter 

gevestigd, bijeengeroepen, ten einde de noodige 

schikkingen te nemen om gezamentlijk de 

handbogen in te dragen.

Soldaten, die in de herbergzaal zaten, vroe

gen aan de bazin wat dat naar boven trekken 

van burgers beduidde.

Deze gaf voor antwoord dat het schutters 

waren die vergaderden.

Seffens was een soldaat de herberg uit, om 

welhaast terug te keeren door eenen onder

officier vergezeld.

De schutters waren reeds beneden gekomen.

Onmiddelijk vroeg de officier naar den voor

zitter en den ondervoorzitter.

De heer Jules Verstraete, stapte vooruit, 

verklarende de voorzitter te zijn, en zeggende 

dat de ondervoorzitter belet was de verga

dering' bij te wonen.

En ’t spel begon. De schutters die nooi 

hadden kunnen peizen dat zij iets misdaan 

hadden, werden algauw gewaar wat er 

gaande was.
— « Gij zijt in opstand, riep de onderofficier, 

tegen zijne majesteit de keizer van üuitschland. 

Ge zult weldra vernemen hoe men met u zal 

te werke gaan ! »
En nog veel vijven en zessen!
Benauwd traken de schutters naar huis.

’s Anderdaags moest de heer Jules Verstraete 

naar de kommandantur gaan om uitleg te 

geven. Doch zoodra men vernam wat er 

wezentlijk gebeurd was, schooten de duitsche 

officieren in den meesten lach van de wereld, 

en ’t was gedaan.
Vrijdag 11 December 1914.

Van Rousselare kwamen ’s morgends om 

8 1/2 ure niet min dan 40 wagens, die op zoek 

gingen naar mondvoorraad. Onder die wagens 

tellen wij eenen nieuwen, aan vrienden heb

bende toebehoord. Op de bache lazen wij: 

Coucke, frères Cuerne.

W at later zagen wij 12 wagens een gansch 

personeel roode kruisers wegvoerende.

Dan volgden :

Om 11 ure meer dan honderd roode kruisers, 

die gingen verblijven aan de Boschmolens.

Om 11 1/2 ure een groep cyclisten

Om 2 ure, karren geladen met ransels en 

geweeren. Twee honderd zestien mannen zon

gen van « Gloria Victoria! » ’t Laatste van 

dien stoet bestond uit 10 koeien.

Om 2 ure 20, dooreengemengeld trok van 

alles voorbij wagens, karren, voetvolk, voi- 

turen oud en versleten, rijtuigen die bijna 

aaneen niet meer hielden, in een woord de 

bueht, de af val. Wat nog wat weerde had 

nogthans dat waren verschillige koeien, die 

door de duitschers met den stok werden voort 

gedreven.
♦

* *
De bouwkundige, die aau den gevel der 

nieuwe school aan het kerkhof, ten kleinen 

koste een lieflyk uitzicht had gegeven, had 

volgens de duitschers zijn werk niet wel 

gedaan.
Vandaag' brachten zij daar verbeteringen 

aan. Een gat wordt in den gevel op de Rous- 

selarestraat uitgevende, met de grootste voor

zorgen gekapt, ’t Is prachtig!
_*riijor «lui i/a l r Vo<j»uaa«. d- tilooUL'<

gegeven om de wagens te laden.
♦* ♦

Ten 3 ure ’s namiddags, snelde door onze 

statie eenen trein voorbij bestaande uit 22 

wagens, allen met soldaten opgepropt. Die 

trein reed Rousselare op. ’t Was versterking' 

voor het duitsche leger.

De hoop der laatste dagen verdween, de 

Iseghemnaren waren het hert in.

zaterdag 12 December 1914.

Was uiteeplakt:

BERICHT

De Duitsche overheid maakt de bevolking van 
Iseghem bekend dat alle kleine Elektriesche 
zaklampen, en de daartoe noodige batterijen, 
zoowel deze die zich bij de bijzonderen bevinden 
als deze die alhier in den handel bestaan, 
binnen de 2 4  uren in het politie kommissariaat 
moeten gebracht worden om tegen ontvangstbewijs 

aan de kommandantur af geleverd te worden.
De nalatigen zullen door krijgsgerecht gestraft 

worden.

Iseghem, den 13 December 1914.
Op bevel 

De Burgemeester,
EUG. 0ARPENT1ER.

De stad wemelt van soldaten. Gansche 

benden zijn alhier gisteren toegekomen en ’t is 

volstrekt orimogelyk die te herbergen in den 

binnen der stad. Meest allen werden te lande 

gezonden. De stallingen, dilten en schuren 

dienden tot slaapplaats. Doch bij menige kort- 

woonder ook namen zij hunnen intrek. 'Niet 

min dan drie duizend soldaten verbleven op 

Jseghemsch grondgebied.

«**
Op het vageland, ten westen van Kruipend’ 

eerde gelegen, hielden de duitschers krijgs

oefeningen. Het bevel: “ Vuur! » wederklonk. 

De geweeren brandden los. Een smertkreet 

wedergalmde. Een soldaat was door een kogel 

den kop doorbooi-d en viel steendood. Een 

andere was den kinnebak verbrijzeld. Een 

doktor werd ontboden. De gekwetste werd 

verzorgd, daarna op eene kar geladen en naar 

Iseghem vervoerd.
#

* *
Van nu af, hoorden wij de duitschers van 

niets anders meer spreken dan van Kerstnacht 
te vieren.

Volgens hetgene zij ons vermeldden ging 

nooit schooner feest op Iseghem bestaan hebben.

’t Waren wonderen dat zij ons voorspelden !

En men was alle soorten van dingen aan 

’t voorbereiden.
(wordt voortgezet).



Ons Iseghem

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

Iseghem, 12 Mei 1919.

Heer Hoofdopsteller,

Met belangstelling heb ik verleden Zaterdag 
in uw geëerd blad den artikel « Betreurens
waardig » gelezen. Ik ben geheel van hetzelfde 
gevoelen van den schrijver « Mannen die den 
naam hadden eerlijke zaken gedaan te hebben 
waren eenvoudige woekeraars ». Indien dezen 
woeker maar geschiede ten nadeele van den 
duitsch men zou het nog kunnen verstaan.

Maar hoe dikwijls heeft men niet gezien dat
Burgers of Heeren moesten hunne huizen ver
laten door den duitsch of andere die met het 
begin van den oorlog hun huis verlaten hadden, 
en die dan in vreemde landen medegewrocht 
hebben met ons belgisch gouvernement van
Le Havre om de soldaten moed te geven, die 
de vluchtelingen op alle manieren geholpen
hebben met woorden en met werken, die 
munitiën voor den oorlog hielpen maken, wiens 
mannen, zoons of broeders medegevochten hebben 
en hun bloed vergoten hebben om Belgie te 
verlossen, en die hun huis en al wat zij be
zaten toevertrouwden aan een getrouwen knecht 
of meid, en als ze wederkwamen vonden ze 
alles geplunderd en geroofd, en dat nog dik
wijls door bekende dieven, die weigeren alles 
weder te geven, onder voorwendsel de duitsch 
heeft het ons afgepakt, of te wel ik heb het 
gehad van dien of dien persoon, of ik heb het 
gekocht aan den duitsch, ja de onbeschaamd
heid van sommigen is zoo groot dat ze bekennen 
gestolen te hebben, de voorwerpen verkocht te 
hebben en ziende dat ze ontdekt zijn ze nu 
willen betalen aan eenen spotprijs daar waar 
de wet uitdrukkelijk zegt, dat alles moet betaald 
worden aan de volle weerde van den dag 
der diefte.

’t Is waar, ik he|? eerlijke burgers en werk
volk gevonden, die voorwerpen genomen hebben 
en ze met volle vreugde wedergaven, in den 
staat gelijk ze die gevonden hadden, en hunne 
namen verdienen nedergeschreven te worden.

Ja, Heer Hoofdopsteller, met den schrijver 
van dien artikel zeg ik, dat de parketten en 
onderzoeks-commissien zich streng zouden moeten 
bezig houden met die woekeraars - met die 
brave juffertjes en vrouwen waarvan de gedrags
lijn al te goed was - en ook met de plunderaars. 
Dit ware eene schoone kuisch en vele nieuwe 
rijke zooals men ze nu noemt zouden mogelijks 
hunnen naam veranderd zien.

E en g eplunderde  B u r g e r .

Heer Hoofdopsteller, 

lk ben maar een boer en toch waag ik 
het om ook een woord iam *azet te schrijven.

aanleeren ~~.ar «tmi, ^  »ii •*<>«

►uijna nnjne eigene oogen niet gelooven, wanneer 
ik zag dat nien in de Marktstraat nieuwe 
kassijsteenen legde.

— « Het is nergens min noodig dan hier, 
zegde ik, en men doet hier zulke groote nutte- 
looze kosten. Dat is nu zeker wel om de boeren 
voor den aap te houden. »

Om aan werkeloozen werk te geven, werd 
ons gemeentebestuur verzocht nuttige en nood1 
zakelijke werken te doen uitvoeren. Doch tot 
nu toe, heeft men niets gedaan. En ’t is 
nogthans niet dat er arbeid te kort is.

Waarom geen last gegeven aan het werkvolk, 
de lijnen van de trams in hunne vroegeren 
staat te herstellen. Dat gaat toch eens moeten 
gedaan worden, en naar wat wacht men? Eene 
zeer groote uitgestrektheid grond gaat verloren, 
is onbruikbaar, en brengt niets op.

Veel landbouwers klagen luid op en niet 
zonder reden. Ik ken eenen boer die op eene 
oppervlakte van 6 hectaren meer dan eene 
hectare grond verliest. Gaat eens zien aan de 
Luizenkasteelen, wat al grond de We Van 
Gheluwe door de trams is ontnomen.

Ik vraag dan aan ons stadsbestuur dat men 
zoohaast mogelijk daar een middel zoude in 
schaffen.

Men kan dat werk zoowel nu doen uitvoeren 
dan later. Een Landbouw er.

IN DU1TSCHLAN1)
Naar aanleiding der bezetting. 

Duitsche kritiek. — Een officieel antwoord

Op den rechter-rijnoverloopen de ongehoordste 
ongerijmdheden rond betrekkelijk de bezetting 
van den linker-oever. De Duitschers hadden 
'ons anders reeds in 1914 eenige staaltjes ge
leverd hunner abrakadabrante vindingsrijkheid. 
Toen deden in Duitschland de dwaaste ge
schiedenissen de ronde omtrent de knevelarijen 
waarvan eerst de Duitsche burgers en dan de 
soldaten in Belgie het slachtoffer zouden zijn 
geweest. Die virtuositeit, die zucht voor de 
uitvindsels komen nu op andere wijze boven 
op den rechteroever van den Rhijn.

De bezetting wordt tot een vogelschrik aan
gewend. Zoo stond er over eenige dagen in 
den Berliner General Anzeiger te lezen:

Een noodkreet uit het bezette gebied.

Een geheel ander uitzicht dringt zich op zoodra 
men in de 4e zone komt, waar de Belgen de 
baas zijn. Ik heb in dat gedeelte van het be
zette gebied verbleven dat zich van aan eene 
zijde van den spoorweg van Aken, Gladbach, 
Neuss uitstrekt en aan de andere langsheen 
den Rhijn tot bij de Hollandsche grens. Wat 
ik daar heb gezien van plaaggeest, brutaliteit, 
barbaarschheid, hoovaardij en aanstellerigheid 
is zoo hartverscheurend dat het hoog tijd wordt

het Duitsche volk en de wereld erover in te 
lichten. En de rampzalige bewoners dier streken 
zijn in de onmogelijkheid dien toestand te keer 
te gaan. Zij hebben het recht niet- zich te 
beklagen, noch mogen zelf de wenkbrauwen 
niet fronsen. De verdediging zelf tegenover de 
beschuldigingen is hun ontzegd, want die ver
dediging wordt aanzien als eene nieuwe 
beschuldiging.

Er valt nochtans aan te stippen dat er onder 
de Belgen, officieren en soldaten, merkwaardige 
uitzonderingen komen. Men heeft mij gezegd 
dat de Generaal-Bevelhebbereen echt« genteman » 
is, zoowel als eenige hoogere officieren, zij zijn 
zeer beleefd tegenover de burgerlijke diensten; 
ongelukkiglijk komen de baldadigheden der 
anderen zeer zeldzaam aan de ooren der wel
denkende officieren, zelfs maakt de haat en 
de slechtgezindheid tegenover al wat Duitsch 
is het moeilijk voor dezen onbevooroordeeld op 
te treden. In zekere steden had men slechts 
lof over voor de bevelhebbers der cantonne- 
menten en eenigen onder hen werden zeer geacht. 
De commandant van het 8ste linie regiment 
heeft niets dan het beste aandenken nagelaten 
overal waar hij met zijn regiment is doorgetrokken. 
Doch het aantal en de grofheid der bedreven 
kwaadwilligheden door een groot deel der 
Belgische bezetting zoowel als de verdrukking 
gaat de peil te boven. Wanneer men aan de 
Belgen de onrechtvaardigheid hunner handelwijze 
voorhoudt, en de brutaliteit van zekere over
tredingen, ontvangt men het gelijkt antwoord: 
wij hebben zulks van u Duitschers geleerd, 
gij hebt het heel wat bonter gemaakt in België.

Die spraakwijze stuit als een dijk elke 
redeneering. Vruchteloos zult gij de Belgen 
trachten aan te praten dat bij hun doortocht 
door België er vrijschutters waren die de Duitsche 
soldaten in den rug schoten. Zij nemen geen 
enkele bewijsvoering aan en uit al hun woorden 
en daden spreekt er gloeiende haat. Zoo komt 
het dat de bevolking zich alle gelegenheid tot 
aanklacht ontnemen ziet tegenover de over
tredingen door de soldaten bedreven. De officier 
heft de schouders op, zal een onderzoek instellen; 
zal wel eens herkennen dat er onrecht gepleegd 
is, doch zal steeds eindigen met : U beklagen, 
gij kunt dat niet, gij zijt al verder gegaan in 
Belgie. Natuurlijk moet men zich niet verwonderen 
dat een onderzoek gewoonlijk op niets uitdraait. 
Het is verstaanbaar dat dusdanige handelwijze 
de tucht in het Belgisch leger onder de voeten 
helpt. Het is waar dat in de steden de be
waking strenger is, en dat de aanslagen in volle 
daglicht gewaagder zijn. Een aanval op de 
pasteibakkerijen of de juwelierswinkels komt 
echter meer voor. Ik zelf heb gezien dat een 
bende Belgische soldaten de viirien eener 
pasteibakkerij verbrijzelden, het magazijn leeg
plunderden, en, daarmede niet tevreden, alles 

M m , fvtiutcis uiiuei iiun nanoen
kwam op de straat wierpen. Aanslagen op jonge 
meisjes en gewelddaden door benden dier 
wildemans zijn niet zeldzaam. En brutaliteiten 
van een ander gehalte worden dagelijks in de 
steden bedreven. Ietwat voor mijn vertrek uit 
het bezette gebied zag ik een bende van een 
twintigtal soldaten een grijsaard overrompelen, 
en onder de voeten treden totdat hij uitgeput bleef 
liggen. Ander grap. Een groep Belgen slaat den 
hoed van een voorbijganger af, dwingt hem 
dien terug op te zetten en doet hem daarna 
den groep al buigend voortijtrekken. „

Zulke vertelsels zijn bijna geen logenstraffing 
waard. Nochtans is ’t altijd beter lastertaal niet
onbeantwoord te laten, en dit geval zal de
beste getuigenis wel van de Duitschers zelf
komen. Ziehier de brief door den burgemeester 
der stad Goch aan den commandant der can- 
tonnementen gezonden :

Goch, 28 April 1919.
Aan den Heer Kommandant

van het cantonnement Goch,

Als gevolg op de nota van heden, heb ik
de eer u te berichten dat, van den eersten dag 
af, het gemeentebestuur, zoowel als de gansche 
stedelijke bevolking, zich slechts te loven heeft 
over de goede betrekkingen welke niet opgehouden 
hebben te bestaan tusschen die bevolkingen de 
Belgische militairen.

In menig geval heeft de commandant van 
het cantonnement rekening gehouden van de 
wenschen der burgerlijke overheden betrekkelijk 
de opeischingen en andere maatregelen.

De verstandhouding is op geen enkel oogenblik 
onderbroken geworden. In naam der stad Goch 
kan ik niet anders dan de troepen der Entente 
bedanken om hun degelijk houden, te meer dat 
zij ohs tegen het bolchevisme gevrijwaard hebben. 

(get.J BONGAERTS.
Burgemeester.

Aldus, in antwoord op eene nota hem vragend 
‘ of de inwoners geene klachten hadden in te 
dienen, verzekert de burgemeester van Goch 
dat de inwonere zich niet te beklagen hebben, 
en bedankt de troepen in naam der stad Goch.

Wat blijft er daarna over van de aantijgingen 
van den « Berliner General Anzeiger »?

Komiteiten-Nieuws.
U IT  I S E G H E M
Heer Uitgever,

Mijnheer een klein plaatske a. u. b. zou ik willen ver

krijgen, als ’t kan in uw Weekblad, voor een antwoord 

over het artikel van Zaterdag 10 Mei : Komiteiten-Nieuws 

U it Iseohem .

De Schrijver van dit artikel kritikeert reeds over iets 

wat nog in voege niet was, op den oogenblik dat zijn 

artikel verscheen.
Volgens mijne bescheiden meening, heeft hij het zelfs 

mis op, in zijne uiteenzettingen o\ , d. tgene wat moest 

in voege komen, en deze week reeds in prat k g steld is.

Er mag inderdaad maar van de loonen 50 per 0/0 in 

rekening gebracht worden.
Voorbeeld : Een gezin van 5 personen, recht hebbende 

volgens Barema B op 63 fr. onderstand per 14 dagen, 

zou als loon op de 14 dagen 98 fr. gewonnen hebben. 
Dit moet dan volgender wijze berekend worden, 98 : 2 is 49 fr. 

deze 49 fr. moet van de 63 fr. afgetrokken worden, dus 

heeft dit gezin nog recht op 63- 49 is 14 fr. ondersteuning 

In een woord, indien het gewonnen loon verdeeld door

2 lager is dan hun recht op onderstand, moet het ver

schil bijgelegd worden tot aan dit bedrag.

Een persoon die na 4 Mei aan ’t werk gegaan is heeft 

wel recht op 2 volledige betalingen onderstand, dus 4 

weken, zoo wordt hij na de eerste betating buiten den 

onderstand niet gebracht, maar enkel na -de tweede vol

ledige betaling van zijne ondersteuning, maar hier ook 

wordt hij nog van den onderstand niet uitgesloten, indien 

hij deelmaakt van een talrijk gezin, dat met den helft van 

zijn gewonnen loon 14 dagen, nog beneden het Barema 

zou staan waarop het gezin recht heeft.

Enkel kan voor denzelfden persoon geen tweemaal, 

dezelfde arbeidspremie uitbetaald worden.

Iets anders nog, wanneer het een talrijk gezin zou 

gelden, die na deze regel gevolgd te hebben voor den 

eersten werker, niettegenstaande dezes loon, nog recht op 

ondersteuning zou hebben, en een tweede werker of 

werkster gaat ook in ’t korte (dus na 4 Mei) aan het 
werk, moet de eerste “ proceduur „ ook op deze werker 

toegepast worden voor de twee eerste quinzainen van 

zijn gewonnen loon, en ’t spreekt van zelfs, dat nadien 

dit gezin geen recht op ondersteuning meer zal hebben 

ofwel ’t zou moeten een gezin zijn van de grootste die 

er bestaan.

D(t is logieke uitlegging van het nieuw reglement voor 

ondersteuning, anders ware het onrechtveerdig en niet 

redelijk zelve.

Doch laat er ons aanstonds bijvoegen, dat dees week 

de klachten hierover zeer groot zijn, de eene gegrond, 

de andere niet, omdat de grootste hoop werklieden dit 

niet genoeg begrijpen.

En wat nog meer is, het werkvolk is verbitterd, over 

de manier waarop een groot gedeelte der ondersteunden 

zijn behandeld geworden, door het heerke dat in Iseghem 

de Voedingsonderstand'in de boekjes inteekend. Zijne 

beleefdheid blijft met den dag achter, ’t is niet met zijn 

barschen toon dat hij beleefdheid mag vereischen van de 

ondersteunden zelve, indien t^j het slechte voorbeeld geeft.

Hij moet van ’t zijne niet geven, ten andere, omdat 

hij (nogthans ook een loonbedieude) col en plastron 

draagt, wil dit daarom nog niet zeggen, dat zijne handel

wijze goed te keuren is.

Nu wederom over ’t verschenen artikel zelf. Hij zegt 

dat vriend Arthur Catteeuw te Brussel, krachtdadig de 

belangen van ’t werkvolk verdedigd heeft, dit is wat veel 

gezegd, wat de schrijver niet weet.
Catteeuw heeft in Brussel in de Commissie zelve niet 

gesproken. Dat is de waarheid. Dus van krachtdadige 

verdediging kan hier weinig spraak zijn.
Wat de witte bloem en veelal alle waren van 't Voe- 

dings-Komiteit aangaat, de schrijver heeft overschot van 

gelijk. Van bij ’t begin van den oorlog tot nu toe zijn 

wij hier altijd stiefmoederlijk behandeld geworden, en 

altijd aan ’t staartje van alles geweest, ’t spreekwoord zegt 

hoe naxter de zon hoe warmer, en dit is hier bewaarlreid. 

Maar \iiet min onrechtveerdig daarom. Wat het brood 

aang? * als de prijs hooger is dan de Ministerieele voor-
‘ i m Q o r  ' f ‘ ' * * * * * ' _ -a—y

i jciiadig iae woekeraars) bij de polide-commissaris 

n _.n, en een proces inspannen voor aftruggelarij.

r  E r n s t .

‘ntfnr — Als ’t klein plaatske die ik vraag veel plaats 

iififccii.i, was ’t om klaar te zijn. Dank dus ervoor.

- SPORT -
W IELR IJD EN

De Ronde der Slagvelden.

7e RIT BELFORT-STRASBURG 

Zooals gewoonte rijden de kerels recht vooruit en ’t schijnt 
dat ze vandaag vleugelen hebben, zoo rap gaat het. Waarom 
zouden ze niet ook, nu dat ze naar het einddoel, naar de 

glorie ijlen.
En er schijnt dan nog niemand goesting te hebben om 

te lossen, want te Altkirch (35 kilomet.) zijn nog wel een

15 rijders samen.
Te Mulhouse (58 km.) vliegende kontrol komen ze ook 

met 15 in groep toe getrokken door Desmedt, dié echter 
reeds bandbreuk had doch weer inliep.

Colmar (96 km.) vaste kontrol wordt in dezelfde orde 
doorgetrokken met een half uur vertraging op het voorziene 
uur. Niets bijzonders aan te stippen tenzij nog eene band
breuk van Desmedt en eenen val van Leroy.

Ebersheim (126 km.) met eene uur achterstel dus dichtbij
3 uie komt hier eene groep rijders voorbij waaronder wij 
bemerken: Deruytter, Kippert, Quenot, Alavoine, Valerberghe, 
Desmedt, Leroy, Ernest Paut, Hanlet, Anseeuw, Wynsdau 

en Pelletier.
Deruytter schiet weg. We naderen dus met rasse schreden 

de eindpaal en nog zijn alle mededingers samen. Karei 
Deruyter die echter veel goesting heeft, om als overwinnaar 
van den laatsten tap, evenals van het algemeen klassement 
aan te komen, schiet opeens uit en alleen Ouenot en Kippert 
beantwoorden aan zijnen aanval.

Wanneer men ziet dat zij het meenen zijn ze reeds 500 met. 
ver. In het peloton komt er roering, en ook Hanlet, Alavoine 
en Leroy trekken er uit.

Oeenen eenen der anderen die roert. Zouden Vanlerberghe 
en Anseeuw er niet aan houden omdat er vandaag geen 
prijzen zijn? In alle geval zien wij hen geen geweld doen 

om te volgen. Alleen Desmedt, die nogmaals bandbreuk 
had schijnt zicii te weeren en vormt ploeg met Wynsdau. 

Leve Brussel!
Aldus vormen zich twee groepen, die korts op elkaar en 

vooraf volgen. Ongelukkiglijk heeft Guenot bandbreuk en 
wordt door velen voorbijgeloopen.

We loopen naar de aankomst tusschen eene dubbele 
haag toeschouwers, waarvan minstens de helft soldaten zijn. 

DE AANKOMST
1. K a r e l  DERUYTER, in 6 uren 55 min. 10 sec.
2. Kippert op 4 lengten;
3. Jean Alavoine, in 6 uren 57 min. 25 sec.
4. Henri Hanlet op 1 lengte;
5. Leroy, in 7 uren 0 min. 30 sec.;
6. Ernest Paul, in 7 uren 3 min. 1 sec.;
7. Pelletier, in 7 u. 4 min. 15 sec.;
8. Aibert Desmedt, in 7 uren 8 min. 8 sec.
9. Theo Wynsdau, in 7 uren 8 min. 8 sec.

10. Guénot; 11. Anseeuw Urbain; 12. Heusghem Hector;
13. Vanlerberghe Henri; 14. Morel; 15. Muller; 16. Pain; 

17. Asse; 18. Huret.
ALGEMEENE KLASSEERING

1. DERUYTTER K a r e l  (Belg);
2. Anseeuw Urbain (Belg);
3. Vanlerberghe H. (Belg);
4. Alavoine Jan (Franschman);
5. Wynsdau Théo (Belg);
6. Pelletier J.(Franschman);
7. Heusghem Hector (Belg); •
8. Desmedt Alb. (Belg);
9. Huret And. (Franschman);

-  DUIVEN -
Iseghem. — Belangrijk bericht aan de duivenliefhebbers 

van Iseghem en aanpalende gemeenten. Op aanvraag van 
een groot getal liefhebbers, gaat de duivenmaatschappij 
“ Elk het Zijne „ zijne eerste leervluchten uitschrijven, om 
met Sinxen te beginnen. Kaarten volgen. Op Zondag 25 
en Maandag 26 Mei gaan wij de oude duiven stempelen. 
Geen ongestempelde duiven gaan mogen mede spelen in 
onze prijsvluchten met jonge duiven. Geen andere dan 
geringde, op de prijskampen met oude, gaan wij den nummer 
op den uitslag zetten, en op de prijsvluchten met de jongen, 
den nummer van den ring.

De beste middel om het duivenvangen tegen te houden, 
en om elk met zijne duiven te kunnen prijs winnen.

Het stempelen heeft plaats bij Emiel Vermeersch en bij 
Joseph Verhaeghe van 9 ure tot 4 ure namiddag. Naar deze 
bovengestelde dagen gaat er niet meer gestempeld worden. 
Elk zeg het voort.

De commissie : Marcel Vanneste, Eduard Stragier, Julien 
Colpaert, Em. Vermeersch, Jossph Verhaeghe, Vanwalleghem 
Eugène, Valère Demeurisse, Gustaf Verholle, Vuylsteke Jer. 
Gustaf Couckf, Cyriel Vandoorne, Cyriel Bombeke en 
Honoré Creuppelandt.

— Toegékomen bij Em. Vermeersch jonge duif met ring 
n* 21721. Terug te bekomen mits kleur op te geven.

— Frangois Bourgeois van Emelghem bedankt Dewiele 
Julien zijner gemeente voor het teruggeven eener verdwaalde 
duif.

— FOOTBALL -
Voor morgen Zondag is er weder eene schoone 

match op touw gezet. Iseghem I krijgt hier 
het bezoek van S. C. Thielt I, eene sterke 
equipe voorwaar.

Zoodus Zondag om 3 ure stipt zal het ge
durende 1 1/2 eene ongemeene harde strijd te 
zien zijn. Thielt zal al het mogelijke doen om 
met de zege naar huis te gaan, aan Iseghem 
dus van het tegenover gestelde te toonen.

Allo dus sportmannen Zondag allen naar het 
voetbalplein aan ’t Kasteel en ge zult er voor 
uw geld een paar aangename uurtjes overbrengen. 

Ingang: 0,50 en 0,25, Kinderen 0,15.
*

+ * -

Terwijl Iseghem I hier S. C. Thielt ontmoet, 
zal Iseghem II uitkomen tegen S. V. Rousselare II 
op het terrein van laatst genoemde. F.C.I.

V e rlo re n , eene Porte-feuille in
houdende eene som van 200 franken.

Goede belooning van den eerlijken 
vinder. Terug bezorgen ten Bureele van 
ons Blad._____________________________

Burgerstand van Iseghem.
Geboorten :

Gerard Maurice Verbeke, z. v. Ernest en Marie Depla — 
Hector Remi August Beels, z. v. Julius en Alida Mistiaen. 

Paula Maria Vanlandeghem d. v. Hubert en Berha Moerman
— Georges Vandeputte z. v. Gilbert en Marie Deleu — Marie 
Louise Deleu d. v. Henri en Julia Spriet — Vlctor Maurice 
Vandaele z. v. Theophfel en Irma Verhaeghe — Octave Joseph 
Desmet z. v. Franijois en Julianna Devolder.

Overlijdens :
Theophi*'1 ,a •"— ...............jvjcun en Celestina

utaï. ■ Margueiite Holvoet d. v. juliaan en Gabrielle 
Debel — Romanie Dewulf landb. 67 j. echtg. van Constant 
Vandenbulcke — Marie Verbebe bottinst. 44 j. — Lemlere 
Aloys velbewerker 62 j. echtg. Marie Depoortere — Hortensia 
Nollet rentenierster81 j. — Carolus D’hondt landbew. 81 j.
- Rogtr D’Eere 4 j. z. v. Jules en Idonie Loncke — Eugenie 
Verinaut zonder beroep 58 j. — Allee Malisse 4 1/2 m. d. v. 
Cyriel en Magdalena Dewulf — Junie Teirlinck 1 m. d. v. 
Achille en Flavie Folens — Julianna Deruyi 17 j. d. v. Aloys 
en Marie Dedeyne — Adrienne Demasure landb. 47 j. echtg. 
Petrus Rebry.

Huwelijken :

Michel Grymonprez 20 jaar met Madeleine Lefere23 jaar. 
beiden van Iseghem. — Henri Eeman 32 jaar met Yvonne 
Paret 27 jaar beiden van Iseghem — Othmarus Catulle vlash. 
Ingelmunster 30 j. en Maria Verstraete bijz. alhier. — Jules 
Declerck schoenm. Lendelede 36 j. en Triphonie Vandekerck- 
hove dienstmeid 30 j. alhier — Florent Molenaars kleermaker 
Rumbeke 34 j. en Maria Maertens naaister 34 j. — Vandaele 
Odile schoenm. 20 j. en Martha Dewaele Borstelm. 20 j.

Cinema M A D E L O N
In de benedenzaal der Herberg

“  CERCLE S PORTIF „  Nieuwstraat

V E R T O O N I N G E N
ZONDAG 18 en MAANDAG 19 MEI 
telkens om 6  ure ’s avonds 

Dagvertooning Zondag om 21|2 u.
PROGRAMMA :

Bataile de Mons, Oorlogsfilm 2 deelen 
Wïlliam Voss tegen Sterbock Holem 

Dedectivendrama in 4 deelen - 
Kiezing in Duitschland in 1 deel 

Een boer in Parijs, Komiek 
Amateur fotografist, Komiek.

Prijzen der Plaatsen :

0,60, - 1,25, - 1,75
halven prijs voor M il i ta ire

Voor Kinderen beneden de 16 jaar  
halven prijs in de Dagvertooning.

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

C I H E M Q ' O E H T O Q H i n B E H
op Specialen Doek “ U N I C , ,

ZONDAG 18 en MAANDAG 19 MEI 19 19 
telkens om 6  1/2  ure ’s avonds 

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 l |2  ure
ALGEMEEN PROGRAMMA :

De Slag van de Somme, Oorlogsfilm
Alga Argenska
De Jongen Italiaan
Een Origineel Intervieuw
Cinessino

I N G A N G S P R I J  8 :

Dagvertooning 0,30, 0,50, 0,75 en 1 fr. 
Avondvertooning 0,50, 1, 1,50 en 2 fr.



Ons ïseghem

I -

UURTAFEL der TREIN EN.
van 15 M ei to t 14- Juni

Kortrijk-Brugge
KORTRIJK 4.27 9.20 12.53 19.25

Heule 4.34 9.27 13.00 19.32

Lendelede 4.45 9.38 13.10 19.42

Ingelmunster 4.55 9.47 13.18 19.51

ISEGHEM 5.04 9.56 13.28 19.59

Rumbeke 5.18 10.10 13.42 20.11

Rousselare 5.40 10.20 13.55 20.22

Beveren 5.47 10.27 14.02 20.29

Qits 5.55 10.35 14.10 20.36

Lichtervelde 6.03 10.43 14.20 21.03

Thourout 6.25 10.57 14.32 21.19

Zedelghem 6.40 11.12 14.47 21.34

Lophem 6.50 11.22 14.57 21.44

BRUGGE 7.05 11.37 15.12 21.59

Brugge-Kortrijk
BRUGGE 3.57 8.25 12.28 18.15

Lophem 4.13 8.41 12 44 11.38

Zedelghem 4.23 8.51 12.54 18.41

Thourout 4.42 9.07 13.10 18.57

Lichtervelde 4.54 9.19 13.22 19.07

Gits 5.01 9.26 13.29 19.16

Beveren 5.09 9.34 13.37 19.24

Roeselare 5.19 9.44 13.47 17.08 19.34

Rumbeke 5.27 9.52 13.55 17.15 19.41

ISEGHEM 5.42 10.05 14.10 17.30 19 56

Ingelmunsrer 6.00 10.15 14.20 17.41 20.07

Lendelede 10.23 14.29 17.50 20.16

Heule 10.34 14.40 18.01 20.27

KORTRIJK 10.40 14.46 18.07 20.33

De trein aankomende om 5.26 ure geeft correspondentie
om 5.36 op de lijn Yper-Haezebrouck.

Kort rij k-Brussel
Kortrijk 5.30 10.50 12.10 18.30 20.55

Anseghem 6.08 12.48 19.08
Audenaerde 6.32 11.30 13.12 19.32 21.35

Sotteghem 7.22 12.03 14.12 21.05 22.08

Denderleeuw 8.20 12.34 15.10 22.0§ 22.39
Brussel 9.00 13.00 15.40 22.58 23.05

Brussel-Kortrij k
Bruseel 5.10 7.05 11.00 17.05 18.30

Denderleeuw 6.10 7.35 12.00 17.35 19.30

Sotteghem 7.10 8.06 13.00 18.06 21.10

Audenaerde 8.00 8.40 13.50 18.40 22.00

Anseghem 8.23 14.13 22.23

Kortrijk 8.58 9.15 14.48 19.15 22.58

Kortrijk-Gent
Kortrijk 6.00 10.47 15.00 20.52

Waereghem 6.31 11.18 15,31 21.23
Deynze 7.02 11.49 16.02 21.54
Gent 7.43 12.30 16.43 22.35

Gent-Kortrijk
Gent 4.13 8.57 13.10 19.13
Deynze 4.55 9.39 13.52 19.47
Waereghem 5.26 10.10 14.23 20.18
Kortrijk 5.56 10.40 15.04 20.58

Ingelmunster-Thielt
Ingelmunster
Meulebeke
Thielt

6.00
6.16
6.30

15.48
16.03
16.18

Thielt-Ingelmunster
Thielt 7.Ö0 1630-------
Meulebeke 7.15 16.46
Ihgelmunsler 7.30 17.00

Thielt-Gent
Thielt 6.54
Deynze 7.29
Qent 8.10

Deze treins houden stil

17.02 20.13
17.37 20.48
18.18 21.29

in alle tusschen-staties.

Gent-Thielt
Gent 
Deynze 
Thielt 

Deze treins

4.00 
4.42 
5.16 

houden stil

11.08 18.57
11.49 19.39
12.32 20.14

in alle tusschenstaties.

TE KOOP —  E e n  P a a rd e k a r  

in  goeden  staat w a a ro n de r  eene m et 

patent-as d ragende  700 kg .

V o o r  in lic h tin g e n  w ende  m en z ich  

ten bu ree le  van  d it b lad .

Uit Ier hand le koop
D rie  onlangs nieuwe Woonhuizen

m et tw ee ve rd ie p in gen , ach te rkeuken  

en s ta lling , w aa rb ij 12 aren  land , ge 

legen te Ise ghem  langs de K reke ls traa t.

V o o r  ve rde re  in lic h tin g e n  w endé  m en 

z ich  ten ‘ bu ree le  van  d it  b lad .

U it  t e r  hand te  koopen :
DRIE NIEUWE WOONHUIZEN met twee 

Verdiepingen, waarbij 44 aren land, met 0111- 
slniting. Gelegen langs de R e e p e r s t r a a t  (Gra- 

vier) bij de molen te EMELGHEM.

Voor verdere inlichtingen wende men zich 

ten bureele van dit blad.

Studiën van de Notarissen 
Maertens te Moorseele en Dupont te Ardoye

W o e n s d a g  21 M e i 1919 , o m  2 ure  

ter h e rbe rg  « D e  P o s thoo rn  » Poststraat 

te G u lle g h e m

INSTEL van
1 ) 4  Huizen en 6  hectaren Z a a i

land te G u lle g h e m , R ousse la res traa t 

In g e b ru ik tre d in g  m et 1 O c to be r  1919 ’ 

ve rdee ld  in  k oo pen .

2) 2  perceelen Cynsgrond te

G u lle g h e m , ’t H o o g h e  en in  pach t d o o r  

V an d en b u lck e - D ub o is  tot 1 N o v e m b e r  

1919  en d o o r  C o ttyn-T oebae rt tot 

i  N o v e m b e r  1920. V e rd e e ld  in  2 koopen

1/2 °/o 1 N S T E L P E N N IN G .  

f In lic h t in g e n  te b ekom en  bij v o o r 

noem de  N o tarissen  M aertens en D u p o n t .

K A N T O O R  

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

II
.. OPENBARK VERKOOPING

van
EEN HOVEKK, WOONHUIZEN, BOUWGRONDEN 

en LAND te ARDOYE (Witte Kave) langs den Steen
weg van Rousselare naar Ardoye.

INSTEL op DONDERDAG 15 MEI 1919.
OVERSLAG op DONDERDAG 22 MEI 1919.

Telkens om 2 ure namiddag te Iseghem ter herberg 
« H et Pa ra d ijs  » bewoond door de W we van Paul 
Dumoulin.

Met tusschenkomst van den Notaris Dupont te 
Ardoye.

III
Openbare Verkooping van

EENE PARTIJ ZAAILAND te Iseghem (Mentenhoek)
instel op WOENSDAG 14 MEI 1919.
Toeslag oq WOENSDAC 28 MEI 1919.

Telkens om 3 ure namiddag te Iseghem ter- herberg 
« De H ert  » Gentstraat, bewoond door de Weduwe 
van August Verstraete.

IV.

Openbare Verkooping van

D R IE  W O O N H U IZ E N  met H O F

te ISEGHEM, Kortrykstraat 

Samen groot 8 aren lt centiaren.

Maandelijks gebruik.

Instel op VRIJDAG 16 MEI 1919.

Toeslag op VRIJDAG 30 MEI 1919.

Telkens om 3 ure namiddag ter herberg « Het 

K oningshof » Nieuwstraat.

V

Openbare Verkooping van

1) te MEULEBEKE.

EEN HOVEKE, medegaande HUIS en LAND.

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

Verpacht tot 26 December 1921 mits 625 frank ’s jaars 

boven de lasten.

2) te INGELMUNSTER.

EENE TWEEWOONST met LAND, groot 9 a. 20 ca. 
verpacht aan 12.50 Ir. te maande.

Verdeeld in 2 Koopen.

Samenvoegingen zullen toegestaan worden.

Instel op WOENSDAG 21 MEI 1919.
Toeslag op WOESDAG 4 JUNI 1919.

Telkens om 2 Ure namiddag te Iugelinuuster, ter 
herberg « ’T P a r a d ijs  » bewoond door Constant Lezy. 

VI.
Openbare Verkooping

te Rumbeke (Vossemolen)

Van TWEE HOVEKES en LAND. Samen groot 
5 h. 30 a, 10 ca. Verdeeld in 10 koopen.

Koopen 1 tot en met 3, groot 2 k. 52 a. verpacht 
aan Ch. L. Beeuwsaert tot 1 Ókt. 1920 jwits 580 Ir. 
’s jaars boven de lasten.

Koopen 4 tot en met 8, groot 2 h. 24 a. 20 cent. 
Verpacht aan Louise Boeksoen tot 1 oktober 1919, 
mits 460 ïr. ’s jaars boven de lasten.

Koopen 9 en 10, groot 53 a. 90 cent. verpacht aan 
Alfons Geldhol tot 1 oktober 1919, mits l'.'o ïr. ’s jaars 
boven de lasten.

Samenvoegingen zullen toegestaan worc

Instel .pp VRIJDAG 23 MEI 1919.
Toeslag ou VRIJDAG 0 JUNI 1919.
Telkens om 2 ure naunUdag TErr nei ____

te Iseghem, bewoond door de W w e van P. Dumfiyjje 

Vil
Verschillige Huizen te koop uit ter hand. 

Studie van den Notaris Ameye ROUSSELARE

OPENBARE VERKOOPING VAN 

Stad Rousselare :

1. Een schoon groot woonhui* 2 a. 62 ca. Hof 

van ’t Henneken, n. 26, met ruime magazijnan.

2. Een Schoon aanhoudend huis 2 a. 98 ca. 

Hof van ’t Henneken, n. 28. Beide in goeden 

staat en onmiddelijke in gebruiktreding.

3. Een groot woonhuis en 5 a. 40 c. erve 

en hof Schoolstraat. Laatst gebruikt door 

M. Germain Hoet.

4. Woonhuis dienende voor herberg en

0.90 c. erve. Hoek der Koorn- en Germain 

Hoetstraat.
5. W oonhuis en 8 a. 12 c. Bruaenebrug, 

zuid den Trakelweg der Vaart, Sectie B, nrs 

1780b, 1782 en 1783b. Verpacht 11,50 fr. te 

maande.

1/2 %  Instelpenning.

ZITDAGEN :
Instel : Dinsdag 20  Mei 1919.

Toeslag : Dinsdag 3 J un i  1919.

In ’t Gasthof « JAVA » Ooststraat Rousselare 

om 3 1/2 ure stipt namiddag.

N. B. — De koopers zullen de helft der 

koopsom aan 5 t. h. voor 5 jaren mogen blijven 

behouden.

C O K S K I ’S  o p  M A A T
L aa t uw e  C orsets en Sou tien-G nrges 

m aken  op  m aa t in  a lle  stoffen en p rijzen .

O o k  te ve rk r ijg en  alle  benood igheden  

aan p r ijze n  bu iten  a lle  concuren tie .

D e  k lien ten  d ie  in  ’t bez it z ijn  van 

C o u te l o f B a le in e n  m ogen  het m ede 

b rengen  o m  het te laten ve rw e rken .

V e rm in d e rd e  prijs  v o o r  w inke lie rs .

Julia N/roman, E lectr ic ite its laan , 3 , 

I S E G H E M

TE KOOP
Een 6 - 7  paardekrach t benzine  

M o to r  m erk  “ O t to -D e n tz
Voordeelige voorwaarden.

Een ta lon-schrooim achien (fraise  
talon). 

Een te herstellen Kapmachien.
Inlichtingen bij JEAN BOURGEOIS, Vijfwegenstraat 

Emelghem.

Aan de schoenmakers  
en schoenhandelaars

Ik maak bekend dat ik een Magazijn kom 

te openen van alles die hunnen handel betreft 

zooals : zoolleer, flanken, chevraux, boxcalf.

Alle slach van nagels, houten talons, was, 

vernis, ringen, ringmachien enz. enz.

Door mijne genadige en goede bediening hoop 

ik met uw bezoek vereerd te worden.

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

Groote M a rk t  21, IS E G H E M .
—w 1 —  11111 ■ 1 —  1 MM— ia—

Aan de H eeren  B orste lfabrikanten
te verkrijgen

A l l e r s c h o o n s t e  BOOMEIV
Voordeelige prijs. - Franco Iseghem.

Achille Van Winckel
Houthandelaar

Zele  bij Dendermonde

Me kun ie!'ie Sch rij n werker ij

JlLKS D kJAEOIERE
Rousselarestraat 234 , Iseghem.

Men aanveerd alle Zaag- Schaaf - 

en Topiewerk. 

Genadige prijzen - - Spoedige bediening
Ónmogelijke Concurrentie

ÊÊmiaf* —— —  — BMW CMPBMiWMWMMMMMBWWMMM— —IMMM— ■>

Handel in K ru iden iersw aren  
Spec ia lite it  van Kloefen

Fr. f andommele - Reyn«erI
W ijn g a a r d s t r a a t  I S E G H E M

Verandering van Woonst naar de 

K ru iss traa t 43  tegen 1 Juli WW.
---—MW ry —BB BB - - ■ - - ■ -- ■ ■ —  ---■3— — 1-— — —  1 ■

J u l . Bo u r g e o is -Maes

Herberg « DE ROODE POORT »
K oornm ark t Iseghem

Komt zicli te vestigen als VOERMAN 

en HUURHOUDER, neemt alle voer- 

vracht aan.
Ooedkoope en spoedige bediening.

—TnT d e  p l a s t r o  n

fiaymoiiil MAES - GELDHOF
MARKTSTRAAT 44, IS E G H E M .

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

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

aan zeer voo rdee 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.
mmtm—— —a mm m— —i —— mi—wbub

H U IS

[al lebert ' i fan Calberglt
Conscienciestraat, 3 5 , R O U S S E L A R E

Magazijn van 
Zijden -  Panen -  Crêps  

Pasm enterien  -  Qroderien
en allerhande laatste Nieuwigheden

GROOTE KEUS -  GROOT EN KLEIN

Voor uwe

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

wendt u tot

F r a n s  IlUYGHE ZOONS
Dweersstraat 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 Muteurs bij ons gekocht, wordt de plaatsing 

er van GRATIS gedaan.

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

— Verzorgd W erk

Fabriek van

-  ALLE SLACH VAN BORSTELS -

P i  E R  R E  A M E Y E
Krekelstraat, 6 5 , I S E G H E M

Voordeelige prijzen tegen alle concurentie.

G R O O T E N  A F S L A G ”""
op de

Z W A R T E  L E E P
2,40 fr. de Kilo

bij C A M I E L  T E R R Y N
bij de Plaats E M E L G H E M .

R EG ELM A TIG E<VER V O ER D I® N ST

0/> h O R T R U k
3 m aal pe r w eek 

M A A N D A G , W O E N S D A G  en V R IJD A G  

S tandp laa ts  

In d e  G o u d e n  K o p , hoek der groote  M ark t 

beste ld  ook  

'IN G ELM U N STER en R O E S E L A R E
Op GENT

i  m aa l pe r w eek , ve rtrek  u it Iseghem  

den D O N D E R D A G  om  6 ure ’s m orgens , j 

S ta ndp la a ts  

In  d e  P e e r d e k o p , K ortr ijk sch e  S te enw . 

Alle Vrachten worden aanveerd. 
Matige prijzen - Spoedige bediening.

EM. EECKHOUT - NONKEL
V O E R M A N

Wijngaardstraat N 5, ISEGHEM.

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

A. U E K E IR S C H 1E TER
E M E L G H E M ,  (Plaats)

EXTRA GOEd T s TOVEKOLEN
Te huis besteld Spoedige bediening

Heropening van den 

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

zeer voordeelige prijzen.

Te bekomen bij

O s c a r  L O N C K E - V E B T R I E S !
Bruggestraat, INGELMUNSTER.

A lle  slach van. C ig a re n  en C ig a re tte n  

D R U K A  R T 1K E L S  

Z ic h tk a a r te n  —  Postkaarten  

Bureel-  en S choo lg e r ie f 

Porte-fueilles - Z e e p e n  - Porte-m onnaies

H U I S

A I M É  D E B E T  N E
Rousselarestraat 2 2 2 ,  ISKGHEM.

HUIS GESTICHT IN 1906.

F A B R I E K  V A N  C I G A R E T T E N
in T’ nu V|

r</Ot i.U u . -■*

Reukartikels - Haarborstels - Kammen Stressen enz 

Herstelling en vernieuwing met uilgekamd Haar. 

Verhuring van Pruiken voor Concerten en Feesten. 

Aankoop van allerhande Haar.

V K l t S C I I K  ( i l S T
is er e iken d a g  te bekom en b i j : 

C y r . M E E R S C H A E R T - V A N D O M M E L E  

W ijk  Kasteelken 205, Iseghem

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
Meenenstraat I I ,  ISEGHEM.

<

Vermindering aan Voortverkoopers 
Genadige Prijzen -  Ónmogelijke Concurrentie.

V O O R  U W E  B O R S T E L H O U T E N  

w end t u tot 

J U L E S  G A L L E N S  -

Slabbaerdstraat 3 5 , I S E G H E M .

III I _ I .-ooi iiOwi. Uv ul ÜOUt't

R e c lam e  l V l e i J '  W * ,-  ,

A lt i jd  g roo te  S tocks  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 u b e n  aan 3,50 het 1.000 
Bijzondere Prijzen aan Voortverkoopers.

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

TABAK CIGAREN en CIGARETTEN
Toebehoorhn voor CIGARETTEN MAKERS

A. MAES-BOURGEOIS
Plaats 18“, EMELGHEM.

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

HAARKAPPER -  HAARBEWERKER

H u i s  G u s t a a f
Statieplaats 7, ISEGHEM


