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ONS ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS 

jaar 6.00 fr.
maanden 3.50 fr.
maanden 1.75 fr.
jaar binnen stad 5.50 fr.

Men schrijft in bij de 

D r u k k e r - U i t g e v e r :

. M e s t d a g h - D e b o s s c h e r e
Emelghem-Dam-Iseghom

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zondag

Aankondigingen 0.15 ir. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » »

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

«GELIJKE PLICHTEN ! CELIJKE RECHTEN !!

Verkoopingen, wljkfeesten, 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.

Onze Provincieraad
We zullen er niet veel over zeggen.

Waarom ?

Maar doodeevoudig omdat er niet veel op te 

zeggen is !

Ware het niet van de kiezingen, hoevele 

menschen zouden zijn bestaan — laat varen 

zijne werking — vermoed hebbe ?

Daarbij wat heeft onze arme provincieraad, 

sedert den oorlog, dan wel op touw gezet of 

voortgebracht ? Wij hebben eenmaal iets ver

nomen over eene subsidie die zou gestemd 

geweest zijn tot een zeker dankwerk aan onze 

Bondgenooten, en verders... ’t is amen, uiten 

t’enden!

Onze Kusten, onze verwoeste vlaamsche 

streken, onze levenskrisis, de honderden nieuwe 

hedendaagsche vraagstukken., wat heeft onze 

provincieraad daar meê te zien ?

En wat zou hij daar wel kunnen meê te zien 

hebben ?..

Moeten we verder gaan dan in ons eigen 

arrondissement om te bestatigen welke groote 

helden daarin zetelen ?

Ten anderen, die personen zijn daar toch 

niet voor betaald ook... en wie doet er nu 

nog iets voor niet?... Allons’ donc !

Bekennen wij dus dat onze Provincieraad 

bijkans het spreken niet waard is I Deze zelf 

die misschien het meest zal verbaasd zijn dat 

men er eens over spreekt... zal onze Provincie

raad zelve zijn.

Daarom laat ei ons maar over zwijgen : en 

wie weet bij de herziening der grondwet, zullen 

onze Kamers er ook niet voor goed doen over 

zwijgen.

To be or not to be! Bestaan of niet bestaan 

in alles ! Voor onze provincieraad is dit 

gansch égal. Civis.

Elatisme

Schandalen der bevoorrading !

Schandalen der verwoeste streken !

Ieders mond is vol, ieders ooren ruischen 

er nog van !

De interpellatie over de schandalen onzer 

bevoorrading kwam, ze is voorbij!... en wat 

is er veranderd ?

Het onderzoek over de schandalen der ver

woeste streken werd in de dagbladen in groote 

letters uiteengezeten aan den paal gespijkerd... 

en wat is er veranderd?...

M. Wauters gaat voort op den ingeslagen 

weg, en nog deze week kondigt hij de lijst 

af der waren die eene vergunning tot in- of 

uitvoer behoeven zonder een nota van de voor

gaande af te doen. De minister blijft den 

scepter zwaaien over onze bevoorrading, gehes- 

schen als hij is op zijn voetstuk van peperdure 

en schaarsche koopwaren.

M. Renkin blijft den man van goeden wil, 

hij houdt redevoeringen of brengt de heeren 

van ’t Albertfonds een paaschbezoek, en voor 

’t overige heeft noch oogen, noch ooren ! 

Schatten geld werden verkwist, of zooals men 

het zegt, met hamers gebroken en toch zoo 

bitter weinig komt ten goede aan de inwoners 

die nochtans niet beter wenschen dan den 

heropbouw te bespoedigen !

Het Etatisme, of de Staatsocialisatie gaat 

haren gang!... In plaats van een bijzonderen 

arbeid, het persoonlijk initiatief aan te wak

keren en te ondersteunen met een minimum 

van personeel, heeft men een gansch leger 

beambten in ’t leven geroepen, die weinig doen, 

duur kosten en het persoonlijk initiatief ver

hinderen of onderdrukken.

Wanneer zal men eindelijk begrijpen, of liever 

willen begrijpen dat er een beteren weg dient 

opgegaan te worden ?

Wanneer zal er eens paal en perk gesteld 

worden aan de gedurige en onhebbelijke tus- 

schenkomst van den Staat, die zijne rol te 

buiten gaande, alles alleen zou willen doen, 

alleen in alles wel voorzien, en in zijne offi- 

cieele bureelen geheel het ekonomisch en sociaal 

leven des lands alleen zou willen regelen?..

De Staat en zijne bureaukratie zijn toch 

geene onïaalbare godheden, wier kennis alless 

omvattend is, wier bevoegdheid onbeperkt is 

en die zich met alles kunnen bezig houden 1 
Meer! De beambten van den Staat die aldus 

een deel der officieele almacht in handen krij

gen, zijn zeker niet allen schoone toonbeelden 

van ijver en belangloosheid : onder hen moeten 

er noodzakelijk zijn die hunne overdrevene 

macht tot hun eigen voordeel misbruiken of 

hun ambt niet ter harte nemen : en zoo breken 

er schandalen uit zooals wij er beleefd hebben, 

alsook knoeierijen en misbruiken die met het 

stelsel zelve verbonden zijn.

Op het papier is alles wonderschoon. In 

feite nochtans is het geheel anders !

Niet alleen immers is de Staat onbevoegd en 

onbekwaam om de rol van algemeene voor

zienigheid te spelen, maar de menschen zijn 

toch ook geeneziellooze wezens, geene automaten, 

die men als de schijven op het damberd 

behandelen kan.

In ieder van hun huist een geest met wil en 

verstand, waarmede er rekening dient gehouden 

te worden en die op hun eigen willen en 

moeten handelen. Het zijn geene poppen die 

men in een middenbureel te Brussel met een j 

nieuwerwetsch mekanisme op alle punten des 

lands ter zei ver tijde in beweging kan zetten. 

Neen ! Er zit eene eigene kracht in hunne ziel. 

En in Belgie meer nog dan in andere landen 

wil iedereen naar beliefte handelen eu zijn 

eigen meester zijn I

Dit alles echter, wil het uitzinnig Staats

socialisme of Etatisme niet begrijpen ! Die waar 

heid wil het niet kennen : en ongelukkiglijk 

dragen wij er thans de jammerlijke gevolgen 

van t

Alles, alles wil de Staat zelf accapareeren ! 

Voor den minsten in- of uitvoer wordt eene 

bijzondere toelating of licentie geëischt! Waarom 

ze aan de eene toegestaan, en aan de andere 

geweigerd worden, dat zijn zijne zaken, dat 

moet hij alleen weten. Immers als eene opperste 

godheid wel de Staat over de vergunning be

schikken : en aldus schikkend en handelend 

wordt hij overdraaglijker dan ooit!

De vrije ondernemingsgeest is verlamd ge

worden ! Nijverheid eu Handel zijn gebonden 

en gekortwiekt!.. En na een jaar Staatsociali

satie wat hebben wij bekomen ?

Nog nooit zijn de moeilijkheden waarmede 

wij te bekampen hebben, zoo groot en zoo 

erg geweest!... Daarom is het hoogst dringend 

dat weldra en zoo vroeg mogelijk van het 

Etatisme terug gekeerd worde!... Staatssociali- 

satie, zooals Rusland en Oostenrijk het bewijzen, 

is geroepen om bankroet te spelen !

Verleden jaar, einde Juli, bekende M. Franck, 

minister van Koloniën, reeds dat de vrije handel 

en de bijzonnere ondernemingsgeest het land 

alleen konden en moesten redden.

Zoo is het ook ! En ’t wordt hoog tijd die 

les in werkelijkheid te stellen ! Vrij.

H U I GUSTAAF
H A A R K A P P E R  

' S ta t ie p la a ts ,  I S E G H E M

«n weken ligt over te zeeveren en die ten slotte 

esluiten neemt... welke later door de Kamerf,;ieel eenvoudig verworpen worden.

Als het werk, door de kommissies afgelegd, 

hog eenig nut bijbracht, dan zou men er niets 

op aan te merken hebben. Maar het doel, door 

die kommissies beoogt, wordt zelden of nooit 

bereikt. Immers, wat er gewild wordt is dat 

de kommissies het terrein voorbereiden en 

vergemakkelijken voor de bespreking van de 

wetsvoorstellen die aan hare bevoegdheid onder

worpen worden. En wat ziet men gebeuren ? 

Als het voorstel in de Kamer ter bespreking 

komt, dan schijnt het nog zoo pikzwart als 

eene inktflesch, aangezien er dan nog ellenlange 

redevoeringen moeten uitgesproken worden om 

er eenige klaarte te kunnen inbrengen. Op die 

wijze is het werk der kommissies letterlijk 

overbodig en is de weg dien men ingaat om 

het voorgestelde doel te bereiken niet de rechte 

weg, maar wel zooals het in de volksspraak 

gezegd wordt: « De weg op zeven. »

We hebben daar nu de Kommissie der XXI, 

gelast met het onderzoek van de Grondwets

herziening. Ze vergadert sinds geruimen tijd

alle weken en ze zal het nog zoo rap niet

opgeven. Welnu, er wordt daar besproken, 

gewijzigd en gestemd juist alsof al dat werk 

voor iets kan dienen. Nochtans, men weet op 

voorhand dat, wanneer het ontwerp in de Kamer 

zal komen, er van al de wijzigingen en van

al wat er gestemd werd volstrekt niets zal van 

overblijven. Ook zal geen enkele volksvertegen

woordiger, die zich voor de bespreking laat

1 inschrijven, vijf minuten minder spreken dan het 
Rem lust, omdat de kommissie reeds heel de 

kwestie onderzocht heeft. De Kamer is en blijft 

het schouwtooneel, waar menschen die beschik

ken over sprekerstalent aan Jan en alleman 

willen toonen hoe rijk hun woordenvloed is.

We zullen nu niet zeggen dat men de kom

missies der Kamer radikaal moet afschaffen. 

Wat we willen aantoonen ’t is dat ze hunne 

werkzaamheden wel zouden kunnen bespoe

digen. Onder geleerde menschen moeten er toch 

niet duizenden woorden gesproken worden om 

iets te verduikelen, dat kan met enkele even 

goed geschieden. Langs geen doolhof van 

straatjes, regelrecht naar het doel ; zoo zou het 

moeten zijn in de kommissies en ook in de 

Kamer. Al die langdradigheid levert niets beters 

op dan iets wat snel, maar zonder overhaasting 

gedaan wordt. Kort en goed, zóó moest de leuze 

zijn van onze Wettenmakers.

Te bekomen: HAARNETTEN 
STRESSEN aan 5 fr.

- HAAR-

Een doolhof 
van straatjes

Wij lezen in « het Nieuws van den Dag »

Gewoonlijk houdt men de menschen voor dat 

ze rechtstreeks op een voorgesteld doel moeten 

afgaan, in plaats van, zooals het veelal geschiedt 

er op af te trekken langs een doolhof van 

straatjes, wat natuurlijk, veel tijdverlies 

berokkent.

Ehwel, men zou ook eens aan onze Katner- 

heeren mogen voorhouden dat het beter is vlakaf 

op het doel af te gaan, dan zich te verwarren 

in een doolhof waar men ten slotte niet meer 

uitgeraakt, ’t Minste wetsvoorstelleken wordt 

naar eene kommissie verzonden die er weken

H a t  de 
I f l i d d e n s f a n d s v e r t e p n w o o r d i p r  

heeft v o lb r a cht
Onze abonnenten zullen zich wel herinneren 

wat. al brieven en protosten de landelijke 

Federatie van den Middenstand heeft verzonden 

aan de Minister van Oorlog om protest aan te 

teekenen tegenover de lange militaire dienst- 

tyd welke men wilde opleggen aan de klassen 

van 1914 en 1915 en de daaropvoigenden.

Wanneer de soldaten ten rechte veront

waardigd door het naar huis zenden der 

getrouwden na vier maanden dienst in de 

'straten kwamen manifesteeren toen kondigde 

onze volksvertegenwoordiger eene interpel

latie aan die weldra zal plaats hebben.

Voorzitter en socialist Brunet belette hem de 

vraag bij ordemotie voor te brengen.

Enkele dagen nadien kondigde de Minister 

van Oorlog de naar huis zending aan der klas 

1914 en 1915 op 30 Mei 1920. Alleen de 

artilleurs te paard en de ruiterij moet zeven

tien maanden dienen.

Dit zal ook nog veranderd worden door ons 

optreden.

Als Generaal Castelnau zegt dat een jaar 

dienst ten hoogste noodig is voor alle wapens, 

dan moeten onze generaals dat zeker ook 

wel vinden.

Onze volksvertegenwoordiger stelde ook nog 

de vraag aan de Minister van Oorlog de 

jongens die vrijwillig waren binnen gegaan 

met of zonder de toestemming hunner ouders 

terug naar huis te zenden.

Hij overhandigde verschillende brieven van 

ouders dezer jongelingen aan de Ministers 

Masson en Janson. Hij onderhield zich over 

deze kwestie met de Ministers en hy kreeg 
in zooverre voldoening dat, de Minister een 

maatregel waarbij alle vrijwilligers met zeke

ren diensttijd voor 15 Mei 1920 worden in 

onbepaald verlof gezonden.

Ziehier de uitwerksels van den arbeid van 

een enkel mandataris. Zoo de Middenstand 

enkel tien gekozenen hadden behaald wy zijn 

ervan overtuigd dat zij meer werk zouden 

afgelegd hebben als al de liberalen en katho

lieken. De 70 socialisten zouden kunnen mollen 

hebben aan de rechtzinnige democratie onzer 

gekozenen.

Maar de Middenstand is en wordt liever 

bedrogen door de kleurpolitiekers.

Die voorbeelden zullen de Middenstand 

nogthans leeren wijzer te zijn even als de 

bevolking de politiek van de Middenstand 

zal worden verkozen boven al de komedie 

der groote Heeren en Partijen.

Eerw. Heer Slosse.
Maandag laatst, had in Rumbeke de begra

ving plaats van den E. H. Slosse aldaar in 
hooge ouderdom overleden.

Lange jaren heeft de E. H. Slosse — al

leenlijk onder den naam van Sloske gekend — 

onderpastor geweest onzer St. Hiloniuskerk. Hij 

hield zich hier met alles bezig doch bijzonder

lijk met de congregatie. Hij kon bijzonderlijk 
wel omgaan met de jongelingen, maar had nooit 

geen gemeens met de jonge dochters waar hij 

bijzonderlijk schuw van was. Hij kon met de 

jongelingen goed omgaan zoolang deze zijn 

gedacht uitvoerden, zich schikten naar zijnen 

wil en deden wat hij vroeg. Maar had hij die 

jongelingen tegen hem, waren zij niet gewillig 

om te gehoorzamen aan zijne bevelen, gingen 

zij niet regelmatig naar zijne congregatie. « ’k 

zal u vinden » zeide hij, en hij vond ze. Iseghem 

heeft veel lastige personen gekend, veel dwin

gelanden hebben hier verbleven, maar nooit 

iemand gelijk Sloske. Het was een man zooals 

er in den tijd veel oude pastors waren. Wat

hij wilde was wet, aan zijnen wil aan zijne

begoesten mocht niemand wederstaan, niemand 

tegenwerken, of hij deed tegen dezen persoon 

alles wat hij kon, alles wat in zijne macht was. 

Ieder persoon moest zich aan zijnen wil vol

komen onderwerpen, al komen doen wat hem 

aanstond, wat hij'begeerde, zooniet was die

man volkomen gebroken. Wie zich niet blin

delings aan zijne eischen onderwierp was een 

verloren man.

Niettegenstaande al zijnen ijver, al zijne krach

ten, heeft hij binst zijn langdurig verblijf in 

onze kerk, weinig goed gedaan, en ’t was eene 

algemeene vreugde, een onbekend genoegen 

wanneer hij pastor werd benoemd, en hij onze 

stad moest verlaten.

Het belet niet dat het omgaan met jonkheden 

niet altijd goed verstaan wierd. En nu op oude

ren dag zijn wij meer bekwaam de raadgevingen 

en de lessen van M. Slosse beter te verstaan 

en te begrijpen, dan in onze jongheid nu on

dervinden wij, dat hij vele malen gelijk had, 

dat wij in het onrecht waren, en dat zoo wij 

het ongelijk wilden bekennen hij voor ons wel

zijn wrocht.

Tot den laatsten dag van zijn leven, is hij 

gebleven wat hij altijd was : een vurige priester, 

een groot geleerde, een man met een kop, met 

een wille, kortweg Sloske.

-  -  L A C H  K R U I D  -  -
Een Burgemeester, die vroeger Rechter was 

geweest, moest voor de eerste maal een jeugdig 

paar in den echt verbinden.

— W ilt gy den heer P. als uw echtgenoot 

aannemen, vroeg hij aan de bruid.

En toen deze JA geantwoord had, wenude 

hij zich tot den bruidegom met de vraag.

— En gij, gevangene, wat hebt gy tot 

uwe verdediging in te brengen ?

— Niets ! antwoordde deze.

— Dan zijt gy tot levenslange gevangenis

straf veroordeeld, zei de Burgemeester streng.



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

Vervolg van Maandag 1 November 1915.

De uitspraak is zeer streng: Vijf jonge 

meisjes worden elk tot 2  jaar gevang veroor

deeld. Twee mannen worden elk tot 6 maanden 

gevang gestraft.
—o—

Ik kom Meurysse tegen, den baas uit de 

herberg « De Nachtegaal » langs de kalsijde 

naar Lendelede gelegen. Hij ziet er haastig 

uit, en hij gaat stap en half.

— Is er iets gebeurd, vraag ik hem, daar 

gij zoo haastig doorstapt?

— Ik kom uit den bak, geeft hij mij voor 

antwoord ’k heb vijf dagen in de beenhouwerij 

Pattyn gezeten.

En Meurysse vertelt mij dat hij ’s avonds 

eenige minuten te lang was opgebleven, en 

door de wacht betrapt werd.

Daarvoor werd hij veroordeeld tot 20 mark 

boet of vijf dagen gevang.
’k Heb nu vijf dagen gezeten, zegt hij, 

maar ’t is er niet geestig Vijf dagen leven 

met water en brood! En nu ga ik rap naar 

huis, ’k zie ze trouwens vliegen!

’k Geloof het.
Dinsdag 2 November 1915.

Onder de welgekende personen van den zeer 

bewoonden wijk “ De Mentenhoek „ is Gustje 

Vanneste ongetwijfeld de meest gekende, en 

dat hij gisteren op den hoogdag van Aller

heiligen — en zulks alleenlijk om den hoogdag

— eenen moeilijken, lastigen dag beleefd 

heeft, kan eenieder gemakkelijk gelooven.

Zich schikkende naar een oud vlaamsch 

en door en door kristelijk gebruik, zoude 

Gustje voor geen goed van de wereld willen 

laten « den zaligen hoogdag » te gaan wen

schen aan zijne talrijke familieleden, aan 

zijne menigvuldige vrienden en aan zijne 

ontelbare kennissen,

En dat vraagt tijd! Bijzonderlijk nu, daar 

eenieder in het lange en in het breedte alle 

zijne gevaarten en tegenkomsten wil vertellen, 

’t Zal dus niemand verwonderen dat Gustje

— na nogthans altijd neerstig voortgedaan te 

hebben — slechts om 1 1  ure ’s avonds in den 

omtrek der Paters aankwam om zich naar 

huis te begeven.
Daar voer hij slecht. Hij werd door de 

wachten tegen gehouden, en hij moest op 

zijne stappen wederkeeren om in het gevang 
den nacht over te brengen.

Maar dat viel percies in de smaak van 

Gustje niet. En aan ’t gangske gekomen dat 

aan den gevel van de herberg « ’t Kasteelken » 

begint, en dan verder op vóór den gekruisten 

Ons Heere naar den Mentenhoek leidt, gaf 

Gustje eenen on verwachten sprong en hij was 

het gangsken in.

— Halt! riepen de wachten. Maar Gustje 

liep rapper als een hazewind.

— H alt! gebood men nogmaals. Doch Gustje 

vloog als een schicht vooruit.

P a f! wederklonk het schot van een geweer. 

Gust jen voelde de kogel langs zijn hoofd 

zoeven, en vluchtte nog haastiger dan voorheen.

— Paf! nog een knal, maar Gustje werd 

niet getroffen, en het vluchtte, vluchtte maar 

altijd voort.

— Paf! was het nu voor de derde maal, 

en Gustje viel ten gronde.

De soldaten ijlden toe en zij vonden Gustje 

uitgestrekt langs de haag in eenen plas water, 

roerloos, zonder taal of teeken.

— Hij is dood! zei de eene wacht. Steen

dood ! zei de andere.

En een wacht bleef bij het lijk staan, wijl 

de andere naar de Paters ging om de Roode 

Kruisers te verzoeken het slachtoffer te komen 

halen.

Algauw waren zij daar, en Gustie, altijd 

even onbeweegbaar, altijd stil en stom, werd 

op de berrie geleid, en in het doodsche stilte 

van den nacht, door den piassenden regen 

naar de Paters gevoerd. Daar legde men het 

manneken op de naakte planken der tafel 

in het doodskotje, en men ging henen.

Maar men had nog niet geheel de deur 

gesloten of Güstje wipte van de tafel, en zong 

dat het galmde van « ’t Viaamsche bloed! » 

Onmiddelijk waren alle de Roode Kruisers bij 
den verrezene weder, en zij zagen Gustjen 

dansen en springen, lachen en zingen, zat 

van genoegen en zuiver plezier.

Gustje werd bij den kraag gestekt en stevig 

vastgehouden, naar ’t gevang « Pattyn » geleid.

Woensdag 3 November 1915.

I)e afhankelijkheden der kasteelen Vanden 

Bogaerde dienen reeds het gansche jaar voor 

peerdenstallen, maar de kasteelen zelf waren 

tot nu nooit door soldaten gebruikt.

Er is verandering. In ’t kasteel van den 

Heer Gaspard Vanden Bogaerde is men volop 

bezig met muren in te werpen. Daar maakt 

men eene badinrichting voor soldaten.

Donderdag 4 November 1915.

’t Is eene ware processie in de Marktstraat,

(verboden nadruk) —  51e vervolg

zoo groot is het getal lieden die naar het 

Politie-Kommissariaat gaan, om hunnen hond 

aan te geven. Doch daar vernemen zij dat er

2 franken te betalen is. Veel personen betalen 

niet, en gaan er eenvoudig van door. Andere 

doen den Heer Commissaris opmerken dat zij 

zich geschikt hebben naar de verordeningen 

der duitsche overheid. « Op de duitsche beve

len zeggen zij lezen wij dat wij onzen hond 

moeten aarigeven en dat wij hier eene her- 

kenningsmedaillie zullen bekomen. Doch daar 

is ons niet bevolen 2  franken te storten! »

—o—

Veel inwoners staan nog ten achter met 

hunne belastingen. De hatelijke en lage maat

regel geene pasporten meer af te leveren aan 

wien niet ten volle betaald had, heeft niet 

eenieder knnnen dwingen naar den Heer 

Ontvanger te gaan. ^
Een politieagent biedt zich heden bij eenen 

borstelfabrikant aan, en verzoekt hem zich 

in regel te willen stellen met zijne belastingen.

— Ik heb geen werk, antwoordt de fabrie- 

kant, er komt niets in, en sedert 15 maanden 

moet ik standvastig uitgeven. Ik kan niet 

betalen!

— Ik ben verplicht, spreekt de politieagent, 

u te waarschuwen, dat de namen van alle 

personen die hunne belastingen niet betalen, 

aan het stadhuis zullen uitgeplakt worden.

— ’t Is zeer goed, herneemt de fabrikant. 

Maar gij moogt van mijnentwege de com

plimenten doen aan onzen achtbaren burge

meester, dat hij mij mag uitplakken in letters 

zoo groot of geheel zijn corpus, dat het mij 

niet kan schillen.
—o—

Camiel Deprez uit de Brugstraat, zat hem 

weken en maanden reeds schrikkelijk te ver

drieten. Geen werk, geen winst, geen bestaan.

Maar Camiel was niet van gedacht zoo een 

leegaards leven te blijven leiden, en besloot 

commerce te dcen in boter.
Camiel had een pasport bekomen voor 

Swevezeele, en hij was weg op zoek naar 

botir.
Maar helaas! Camiel was buiten de schreve 

geloopen, en op het grondgebied van Pitthem 

aangehouden.

Nu zit hij te zuchten in het gevang te 

Thielt, en hij denkt en overweegt dat handel, 
drijven, in de huidige omstandigheden, oók 

geen suiker en zeem is. •
— O —

Uit Lokeren waren alhier in den loop der 

verleden week eenige leurders gekomen met 

manden en panders. Zij deden goede zaken. 

Heden zijn zij hier terug met eeöe oploopende 

karre wissegoed. Maar hun pasport is niet 

in regel bevonden en zij wórden aangehouden,

—  o —

Emiel Verschatse, uit de St Antoniusstraat, 

die alle dagen met kar en peerd op ronde 

is ( in “ flesselkens „ aan de herbergiers te 

bestellen, had aan de herberg « de Boulevard » 
gedurende enkele oogenblikken zijn peerd 

onbewaakt laten staan. En ’t zal altijd alzoo 

passen! De gendarmen komen daar te naar- 

gange, en Verschatse wordt proces-verbaal 

aangedaan. Hij zal welhaast vernemen voor 

hoe/eel marken men zijn peerd alleen langs 

de straten mag laten staarj.

Vrijdag 5 November 1915.

De boter wordt heden betaald aan 5,20 fr, 

de kilo. Voor de aardappelen « industries » 

vraagt men 7,50 fr. en voor de witte bloemen

9,50 fr. het 100 kilos.
— o—

De generaal die over eenige weken alhier 

gedurende korte dagen verbleef, is naar Ise- 

ghem terug gekomen. Hij heeft zijnen intrek 

genomen in het huis van M. Camiel Ameye.
—O—

Alfons Maertens,-die beschuldigd was bloem 

te hebben ontvreemd aan de duitsche bakkerij, 

en die sedert 29 dagen gevangen was, komt 

voor het duitsch gerecht. Hij wordt vrijge

sproken. Om 2  1/2  ure ’s namiddags gaat hij 

snikkende en weenende van aandoening naar 

zijn huis terug.
—o—

Voor de honden onzer stad is het heden 

een dag van droefheid en ellenden Veel 

menschen weigeren de 2 franken te betalen 

die bij het aangeven van hunnen hond geëischt 

worden. Voor veel menschen trouwens maakt 

de som van 2 frank hunne gansche fortuin uit.

En de hond moet weg, hij moet dood!

En in veel huizen is het afscheiden zoo 

droevig en zoo hartroerend! Sedert jaren was 

het brave dier de liefling van het huis. Hij 

was de vriend van vader en moeder, de speel

vogel der kinders, hij maakte deel van het 

huisgezin. En wanneer het arme en onbewuste 

slachtoffer het huis uitgaat om aan den 

hondendocder te worden overgegeven om nooit 

meer terug te komen ontsnapt zoo menige 

droevige traan het oog der bedrukte lieden.

Welk een hartelooze mensch heeft zulk een 

wreede maatregel uitverzonnen !

In de Kort rij kstraat, bij Joseph Nollet, ter 

herberg « Café de Commerce » worden heden 

25 honden doodgeslegen ; bij P. Nollet te Emel 

ghem rond de veertig; en wij zullen nooit 

weten hoeveel honden hun leven lieten in het 

water van de vaart.

Dies irse, dies il la !
Zaterdag 6  November 1915. 

Gustje Vanneste, wiens lotgevallen op dety 

Hoogdag van Allerheiligen wij verteld hebben/' 

komt heden voor ’t gerecht. Het manneke 

wordt veroordeeld tot 6 maanden en 1 dag 

gevang. Maar Gustje is een echte Vlaming, 

en tevens een echte aanklever van het oude 

en welgekende spreekwoord : « Een Vlaming 

belooft hem altijd! » — « ’k En hebbe zegt 

Gustje, nog nooit van mijn leven verder 

geweest of tot aan de Boschmolens. Nu ga ik 

mogen naar Duitschland reizen Zoo zal ik 

nog iets gezien hebben vooraleer ik dood ga! » 
—o—

Max Roose verschijnt ook voor den tribunaal. 

In den loop der laatste dagen had men over 

. zijn lot van alles verteld, doch het waren 

gelukkiglijk al verzinsels en leugens. Daar 

moeten hier menschen zijn die dag en nacht 

met hunne duimen in den mond zitten, om 

er alle soorten van rare dingen uit te zuigen. 

Zoo zei men dat hij voor twee maanden was 

veroordeeld, en alsof het nog niet genoeg had 

geweest wisten anderen er bij te voegen dat 

het twee jaar was En daar waren dan nog 

andere die den hoogsten en den allerbovensten 

oppergaai afschoten, en van huis tot huis 

rondliepen om de mare te verspreiden dat 

Max voor twintig jaar naar Duitschland moest.

Maar heden zijn de zaken goed afgeloopen. 

Max komt met gerust gemoed en sterk door 

zijne onschuld voor de rechters. Hij doet op 

zijn duizend gemakken, koelbloedig en onver

vaard de zaken uiteen, en met klank wordt 
hij vrijgesproken.

’t Zal er dreunen aan liet Kruis kwartier!
—o —

Verleden nacht heeft het voor de eerste maal 

gevrozen.
Zondag 7 November 1915.

De burgerij is uitnemende misnoegd. Ja- 

loersch is zij niet van de boeren, en niemand, 

misjunt het aan de landbouwers dat zij in 

hooge maat de opgeëischte waren betaald 

worden.

En nu dat men ook vernomen heeft dat de 

boeren met den 15h dezer maand de poerden 

zullen betaald worden die na den 15 Januari 

werden geleverd, vraagt en klaagt de bur

gerij algemeen. Gaat er nooit iets zijn voor ons P 

Men had wat hoop gehad, wanneer zich 

het nieuws verspreidde, dat vier gemeente

raadsleden eene vergadering van den gemeen

teraad begeerden, om te overleggen wat men 

kon doen ten voordeele der burgerij. Maar 

die hoop was weldra vervlogen wanneer men 

hoorde dat de burgemeester deze vergadering 

van kante stelde.

En waar zich gewend om hulp en onder

stand? Naar den burgersbond moet men niet 

gaan, er is geene kiezing voorhanden!

Doch om die algemeene misnoegdheid te 

bedaren en stil te leggen, heeft men een 

middel gevonden. Onder alle de missen wordt 

bekend gemaakt dat alle rekwisitiebons sedert 

het begin van den oorlog afgeleverd, in den 

loop dezer week ten stadhuize moeten inge

leverd worden. Maar wanneer men betalen 

zal, daarover rept men woord,
—o—

Hangt uitgeplakt aan het stadhuis : 

BERICHT
A l de personen boven de 15 jaren oud, moeten 

drager zijn van een Eenzelvigheidsbewijs.
Deze kaarten worden afgeleverd in den voor

middag van 9 tot 12 ure.
—o—

Al de eigenaars van honden moeten hunne 
dieren komen aangeven in den namiddag van
2 tot 5 ure in het Politiekommissariaat.

—o—

Hangt ook aan het stadhuis uitgeplakt:

De volgende personen moeten nog hunne 
gemeentebelastingen voor 1913 betalen :

Verhelst Cyriel 
fosson-Debal 
Sintobin Charles 
Naert-Vanbesien G.
Rosseel Albert
(Hier twee uitgevaagde namen)
Laridon Amand
Kips-Demeester
Kips- Vanassche
Vandecasteele Wa
Vandecapelle Leonard
Folens We Pieter
Mestdagh Alois
Geldhof Louis
Van Robaeys- Vandecapelle
Z ij worden verzocht zoohaast mogelijk te komen.
Laatste waarschuwing voor de vervolging.

( Wordt voortgezet)

Le M i r o i r
Ieder van ons plukte een violetje en versierde ' 

zich er het knopgat zijner kraag mede. Zoo 

kwamen wij terug in de verhoorzaal.

De twee aangestelde advokaten zouden nu 

hun pleidooi beginnen. Hun werk was verdeeld 

in twee en zoo kreeg ieder van hen de helft 

der beschuldigden te verdedigen. Maar wat 

zouden die heeren officiers van het duitsche 

leger al veel kunnen verdedigen het gold hier 

lautere gerechtstheorie. Geen enkele der gevan

gene had met een der advokaten gesproken 

noch de gelegenheid gehad de een of andere 

verzachtende omstandigheid te laten kennen.

Die heeren zouden dus eene onbekende zaak 

aanpakken en hun werk geleek dan ook aan 

dit van een suikerbakker in de mostaardfabriek.

Nu zou men ten minste nooit kunnen ver

wijten hebben dat er geen verdedigers waren 

op het duitsch gerecht.

De advokaat begon met eene algemeene 

bemerking namelijk dat de evenredigheid der 

terdood aanvragen van den eersten dienst« Rozé » 

te groot was ingevolge deze van den tweeden 

dienst « Laporte ».

Bij de eersten waren er 5 doodsaanvragen op

9 veroordeelingen terwijl bij de laatsten op 23 

veroordeelingen er slechts 7 doodsaanvragen 

uitgebracht werden.

De juryleden gaven door hun kort hoofdknik

ken te verstaan dat ze dit gedacht goedkeurden.

De pleidooien liepen zoodanig rap van stapel 

dat het bijna onmogelijk was de eene van de 

andere te onderscheiden. Zooals het immers 

altijd gaat werd er voor iedere beschuldigde 

eene vermindering van straf gevraagd; zelf tegen 

ieders verwachting vroeg de tweede advokaat 

de vrijstelling voor den jongste der bende André 

Dessauvage. ’t Was als eene donderslag te 

midden van die angstige stilte: maar was het 

wel waarlijk gemeend wat den vijand-verdediger 

daar vroeg of was het ook een middel om de 

zwaarst beschuldigden te neer te slaan of te 

pijnigen. Ik persoonlijk meende het laatste; niet 

dat ik aan André deze gunst ontjeunde want 

ik hadde niets beters gevraagd voor den jongen 

en het hadde aan ons allen deugd gedaan hadden 

wij onzen jeugdigen kameraad uit het gevangen 

leven verlost gezien. We wisten echter genoeg 

dat het eene dwaasheid ware geweest daaraan 

geloof te hechten.

Na deze formaliteit van het proces mocht 

ieder van ons zich zelven nog eens verdedigen 

of eenige verzachtende omstandigheden inbrengen. 

Deze voor wie de doodstraf aangevraagd werd 

maakten van de gelegenheid gebruik om de 

rechters te bewegen en eene mondelingsche 

genadevraag te doen.

’t Was haitverscheurend om onzen braven 

Edmond Vandewoesteine op de knieën te zien 

vallen, te smeeken en te bidden, om zijn ouden 

vaders wil en deze van zijn vergrijsde zieke • 

moeder, om genade te verkrijgen. Hij had gezien 

wat zijn vader en moeder geleden hadden toen 

zijn ouderen broeder Edgard in ’t jaar 1915 onder 

de moordende kogels van het executiepeloton 

viel. Misschien zouden die brave oudjes weer 

dezelve beproeving te onderstaan hebben. Welke 

slag zal het voor die ouders geweest zijn voor 

de tweede maal te vernemen dat ook hun zoon 

Edmond zal neergeschoten worden, hoe ijselijk! 

hoe wreed! En zouden de smeekingen van 

Edmond niets helpen en die harteloozen koud 

laten? ’t Moeten waarlijk steenhartige beulen 

zijn om zich niet te laten bewegen. Ware het 

niet dat de twee maanden welke we reeds in 

’t gevang doorgebracht hadden niet zoodanig 

op ons gevoelen van koudheid en onverschil

ligheid gewerkt, dan hadden onze harten 

gescheurd en geweend bij de wanhopige klach

ten van Edmond.

’t Is ook met recht dat Edmond de zwaarste 

straf verwacht want op hern weegt de meeste 

schuld te meer dat hij een broeder heeft die 

ongenaakbaar is voor de duitschers en welke 

weten nog altijd voort te werken aan de ver- 

spiedingsdiensten. Ja, de duitschers zullen hunne 

wraaklust bot vieren op het leven van den 

ongelukkige Edmond.

Opvolgentlijk wist iedereen iets in te brengen. 

De eene had het gedaan om geld te verdienen 

tot onderhoud van ouders of familie; een andere 

wist niet dat het spionage was; een derde wist 

te vertellen dat men hem wijs gemaakt had 

dat zijne opgaven moesten dienen als annalen 

en een vierde verklaarde niet te weten waarom 

hij geschreven had enz. enz.

Allen getuigden eensgezind dat niemand gezeid 

had dat ze spionage deden en er voor strafbaar 

waren.

De schoonste verontschuldiging werd ingé
bracht dooreen Ardoyenaar: hij had alleenlijk 
een trein met koeien zien voorbijrijden en dat 
gezegd aan een van Meulebeke (en was dat wel 
spionage?) En in al de angst en ongeluk deed 
die verklaring ons in lachen losbersten.

Voor mijn persoon wist ik al niet veel meer 
in te brengen daar mijn beschuldigingsakt ook 
mijne verontschuldigingen behelsde.

(Wordt voorgezet.)
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De Strijd tegen de ülcooiwet
Onze Middenstandsorganen en de Bonden 

van Herbergiers hadden nog maar pas hun 

strijdplan ie berde gebracht om die verfoeilijke 

hatelijke en willekeurige wet te doen vallen 

die het verkoop van een borrel in de deftige 

herbergen of zie :

Al de partijen die de verantwoordelijkheid 

dragen der wet, zijn begonnen in hunne orga

nen en plakkaten hun verkeerd gedrag schoon 

te pleiten.

Wanneer de groote verstanden kemels aan

een flansen, dan hebben zij zelf den moed niet, 

zoo eerlijk te zijn het begane kwaad te her
stellen of ongelijk te bekennen.

Mochten wij ooit dit" gebrek uit het hart 

onzer politiekers kunnen rukken.

Mochten wij ooit bij onze wetgevers de 

valsche pretentie uit hun karakter kunnen doen 

verdwijnen, dat zij zich onfeilbaar erkennen 

van het oogenblik dat zij senator, volks

vertegenwoordiger of Gemeenteraadsheer zijn.

Mochten wij hen kunnen het besef aan hun 

mandaat inplanten, dat is te zeggen eens geko

zen niet hun eigen meester te zijn, maar wel 

de mandateur hunner kiezers te blijven.

Wij zouden er zeker nu vele begane fouten 

zien herstellen tot heil onzer bevolking.

Maar zoo is de toestand niet en daarom zal 

ook de onrechtveerdige wet op den alcool niet 

verdwijnen.

De overdrijving die altijd en in alles de schuld 

draagt van alle kwaad is hier weer de oorzaak 

dat herstel van onrecht niet zal gebeuren.

Onze kamerleden doen tegen onze herbergiers 

aan overdrijving juist zooals de dronkaards aan 

het verbruik van alcool.

Wij herhalen het voor de duizendste maal. 

Wij zijn geen partijgangers van het misbruik 

van alcool. Wij willen niet alleen de plaag van 

het misbruik van alcool, maar van alle dranken 

bestrijden.

De herbergiers willen eerlijk en deftig hun 

brood verdienen. Zij vragen rust en gezellig

heid in de herbergen en geen krakeel of vecht

partijen.

Dit vondt de verbruiker vroeger in de 

heibergen, dat willen wij dat hij er nog vinde.

Daar waar dronkenschap, verbeesting heerschte 

vroeger daar is het nu niet uitgevoerd.

Waar dronkaards vroeger zich verzopen aan 

genever, daar verzuipen zij zich nu aan wijnen, 

cocaine, morphine, enz. De dronkaard die nu 

geen borrel machtig wordt in de herberg, ver

slindt nu den alcool in het bijzijn van vrouw 

en kinderen. Hij neemt nu de flesch mee naar 

huis. In de heiberg is het de herbergier die zulke 

personen bij overdaad aaninaant van uit te 

scheiden en zelfs weigert te schenken.

In de familie is er niemand voor wien hij 

als dronkaard ontzag koestert. Neen daar is hij 

meester en dwingt zelfs' dat vrouw en kinderen 

meedrinken, zoo en niet anders is de toestand.

De partijleiders die de wet gestemd hebben, 

die de strijd tegen alcoolism overdrijven, 

gevoelen en weten zulks.

De socialisten weten dat zij door de werk

lieden worden afgekeurd. De werklieden 

protesteeren tegen eene overdrijving van hunne 

leiders die hen in het algemeen als lieden 

voorstellen die geen besef hadden van eigen

waarde en familiehoofd. Zij voelen het als eene 

schande dat men hun op het voorhoofd prent 

dat zij deftige werklieden vergeleken worden 

aan dit soort personen of nietswaardigen die 

altijd zullen drinken al maakte onze Regeering 

nog duizend wetten.

De partijen kunnen dus niet zwijgen over 

het algemeen protest dat er onder de bevolking 

gaande is om die hatelijke wet te doen her

zien.
Die duizende plakkaten die in gansch het 

land zijn en worden uitgehangen. Die petitiën 

die met duizenden handteekens van werklieden 

en socialisten worden bekleed, dit is een blaam 

tegen die wet welke door elk man met gezond 

begrip en oordeel als een groote dommigheid 

wordt bestempeld.

Daarom raaskalen zekere dagbladen. Wij 

willen de wet herzien maar door den verkoop 

in de winkels te verbieden door de wet te 

verscherpen.

Dat is onzin en is de overdrijving ver
scherpen.

Dat is een middeltje om zekere kleingeestige 

herbergiers in hunne netten te vangen en de 

broodnijd aan te vuren.

Welnu, wij zeggen dat geen enkel winkelier 

het zich voorstelt eene broodwinning te maken 

van den bijverkoop van likeuren. Dat zoo deze 

verkoop nu ingang vindt bij de winkeliers, dit 

het gevolg is van de reizigers der stokerijen 

die de winkels afloopen en deze aanzetten het 

nieuw artikel bij te doen.

Wij beweren dat er geen enkel winkelier zijn 

nachtrust zal laten als morgen eene wet de 

verkoop in de winkels inoest verbieden en 

alleen in de herbergen zou toelaten. Onze win

keliers die door die grootsprekers-socialisten

voor dommerikken worden uitgemaakt, hebben 

een gezonder begrip van handelsgebruiken.

Onze Middenstand heeft nu het besef 

gekregen dat er voor elke nering plaats is 

onder de zon en de gewezen broodnijd en 

eigenbaat nu vervangen zijn door solidariteit en 
zelfverdediging.

De liberalen, och die sukkelaars zwijgen. 

Die zijn volop bezig in troebel water te vis- 

schen.

Van deze partij moet er niet meer gesproken 

worden. Het vrouwenstemrecht zal die partij 

zoo klein maken dat zij zal uiteenvallen.

De katholieke partij, zij bindt opnieuw de 

strijd aan Sobrietas, de maatschappij tot be

strijding van alcool gesteund door de katholieke 

volksvertegenwoordigers en senators, zij ant

woord met plakkaten en zegt:

Wij eischen de herziening der alcoolwet, door 

de verscherping der wet.

De beteekenis is dus hiervan. Wij bestrijden 
dat er nog ooit eene borrel» in de herberg 

zal mogen verkocht worden.

Het is ook niet van al die kwezelaren en 

kwezeltjes dat wij bevreesd zijn.

Wanneer wij ons goed recht in dat gedeelte 

der bevolking zullen doen doordringen die heden 

door de macht de wet voorschrijven, dan is 

onze zaak gewonnen. '

Sobrietas hoopt misschien dat Middenstand 

en Herbergiers zich zullen uiteenrukken. Zij 

hoopt zooals voor de kiezing op verdeeldheid.

Neen, Sobrietas. Wij weten het dat als de 

herbergiers alleen moesten staan in deze strijd 

voor hun goed recht, dat hun getal van 240 

duizend U niet zou afschrikken. Gij zoudt het 

vaandel bezoedelen door deze lieden alle 

ikzuchtige en verderfelijke hoedanigheden toe 

te schrijven.

De herbergiers alleen, dat ware de aange

gane strijd voor u van nu af gewonnen.

Maar halt.

De herbergiers staan onder de hoede en de 

waakzaamheid van gansch de Middenstand van 
Belgie.

Dit machtig leger dat zich ondanks wie en 

ook ondanks alles in de strijd heeft geworpen 

om het bestaan en het goed recht van 240 dui

zend burgers te beschermen en het kwaad zal 

doen herstellen.

De Middenstand zal weldra optreden als de 

eindfactor in deze rustelooze beweging.

Minister Delacroix heeft gezegd : De 240 

duizend herbergiers zullen mij niet doen terug
trekken.

De Middenstand met de herbergiers ant

woorden: Uw terugtocht is reeds begonnen en 

den dag is aan den gezichteinder dat onze 

Middenstand het leger der overdrijvers zal 

‘terugwerpen, zooals onze fiere soldaten den 

overmoedigen duitsch hebben teruggeworpen.

Het goede Recht zegeviert altijd.

" JANUS!

Janus is de afgod van den tijd! Die afgod 

wordt verbeeldt door een hoofd met twee 

gezichten, het eene langs voren geplaatst en het 

andere langs achter.

Het achterste aanziet den verleden tijd en 

het vorenste den toekomenden tijd. Het jaar 

begint met 1 Januari en de naam van Januari 

komt dan ook van Janus.

Er zijn menschen die evenals Janus ook twee 

gezichten hebben niet om den tijd te aanschou

wen, maar wel om den valschaard te verbeelden. 

Die menschen zijn talrijker dan men wel denkt, 

en zijn wolven in schapenvellen; het eene gezicht 

groet en lacht en het andere spuwt en grijnst,

In zulke menschen schuilt eene lage, vuile 

ziel, zonder karakter en eigenwaarde. Waar zulke 

menschen in ’t gezelschap komen bespeurt men 

wellicht zeem en azijn. Zeem om door vleierij 

van zijnen evenmensch alles te vernemen en 

azijn om achter den rug zijnen evenmensch 

klein te maken en dikwijls erg te bezwadderen. 

Lafhartig is die man, die vrouw, want daar 

mist manhaftigheid en waarheid en zij gelijken 

ook de valsche kat die schijnt in te sluimeren 

om te gemakkelijker haar prooi beet te nemen.

Vlucht het gezelschap dier slechte lieden en 

vreest nooit ten gepasten oogenblikken op 

hunne plaats te zetten.

Dat die vuige bekkers gekend wezen, gelijk 

welken stand zij hebben in de maatschappij, zij 

wezen overheid of onderdaan, zij moeten aan 

de schandpaal gehecht worden en als venijnige 

slangen ten toone gesteld. De openbare verach

ting is nog te klein voor dit duivelsch valsche 

ras. R e c h tu i t .

Vergadering van den Herbergiersbond 
van Iseghem op Donderdag l.l. I April 1920  
in « Het Damberd »

De heer A. Clement opent de vergadering. Hij deelt 

mede dat de heer Jos. Seynaeve in den loop der week 

naar Antwerpen getrokken is om de noodige inlichtingen 

te bekomen over de aansluiting van den Herbergiersbond 

van Iseghem aan de nationale federatie der herbergiers 

van Belgie.

De heer Jos. Seynaeve doet de voordeelen uitschijnen 

van deze aansluiting die ten anderen slechts de geringe 

som van 10 ct. per lid zal kosten. Hij zegt ook dat de 

Herbergiersbond zich bij den Middenstandsbond moet 

aansluiten. Waarom ? Omdat de herbergier die middenstan

der is in dezen bond den noodigen steun zal vinden dien 

hij hedendaags noodig heeft. In de eendracht ligt de macht.

Vervolgens zegt spreker dat er ook voor Iseghem plak

katen te koop zijn, die de herziening der alcoholwet eischen.

In Oent en Antwerpen is er niet eene herberg waar 

zulk plakkaat niet voor het venster hangt. In Iseghem moet 

het ook zoo zijn. Deze werking zal hun uitslagen 

opleveren, (bijval)

Na deze voordracht wordt overgegaan tot het opnemen 

van nieuwe leden en het betalen der bijdragen. Eene reeks 

nieuwe leden teekent in en de bijdragen worden met 

gulhertigheid gestort, ’t Is voor eene goede zaak. Hierop 

wordt overgegaan tot de samenstelling van het Bestuur 

van den Herbergiersbond. Worden gekozen: de Heeren 

A. Belaen, V. Clement, A. Cortebost, C. Debruyne, A. De- 

jaegher, F. Lefever, A. Lhermonez, Q. Naert, Oosterlynck, 

C. Vroman, P. Deblieck.

Het gekozen bestuur komt overeen eene eerste vergade

ring te houden op Dinsdag aanstaande bij A. Cortebost 

om de samenstelling van ’t Bureel op te maken.

Alvorens uiteen te gaan, onderteekenen al de aanwezigen 

het protest aan den koning gericht door de nationale 

federatie. H e t  B e s t u u r .

Middenstandsbond
ISEGHEM en OMLIGGENDE

Bestuurvergadering van 2 April 1920, ten 

lokale “ Hotel Royal „.

De Vergadering werd geopend door den 

heer Alf. Clement. Voorzitter.

Eerste punt der dagorde « Credietkas ».

De Voorzitter is van oordeel dat dit punt 

te belangrijk is om door het bestuur alleen 

afgehandeld te worden. Hij stelt voor eene 

gemengde commissie te benoemen tusschen 

de leden van het bestuur en 10  leden van 

den bond, die de zaak terstond onder elkander 

zouden bestudeeren en zoohaast mogelijk 

zouden oplossen (algemeene bijtreding),

Vervolgens wordt de dagorde der Algemeene 

Vergadering van i l  April als volgt opgesteld :

1) Algemeen verslag werkingen bond

2) Mededeelingen

3) Stichting afdeeling Credietkas

4) Brandverzekering en Spaarkas.

Er zal voorafgaandelijk op Vrijdag 8 April 

nog eene vergadering voor ons Bestuur ge

houden worden.

Dienst  van H e ro p b o u w

Aan de Heeren Burgemeesters en Schepenen 

van Couckelaere, Ichteghem, Ruddervoorde, 
Zedelghem, Aertrycke, Lophem, Snelleghem, 
Waerdamme, Zerkeghem, Cachtem, Emelghem, 
Ouckene, Thourout, Varssenaere.

MIJNHEEREN,
Ik heb de eer UEd. te laten weten dat ik 

mij op Maandag 12 April, naar de stad Thourout 

zal begeven ten einde aldaar aan de heeren 

Burgemeesters en geteisterden, zoo van uwe 

gemeente als van de omliggende gemeenten, 

kennis en uitleg te geven der maatregelen ge

nomen door den Minister van Binnenlandsche 

Zaken, betreffende het heropbouwen door den 

Staat van door oorlogsfeiten beschadigde of 

vernielde gebouwen in de niet aangenomen 

gemeenten.

Gelieft dus de geteisterden uwer gemeente 

uit te noodigen om samen met UEd. bij de 

ontworpene vergadering tegenwoordig te zijn.

Het is wel verstaan dat er enkel spraak is 

van die openbare besturen en bijzondere eige

naars, wier gebouwen door oorlogsfeiten ver

nield of erg beschadigd zijn.

De Gouverneur, 
JANSSENS DE B1STHOVEN.

-smatU'J. s a  - .'M 5B B  iiiM H  i i —r  hit— n m — n r i n r w a a a —

STADSNIEUW S
— De Jongelingen-Congregatie is in Iseghem 

overleden en bestaat niet meer. Men peisde 

dat het oprichten van eenen Cinema een 

nieuw en beter leven ging in het hert der 

jongelingen storten. Vergeefschen moeite. De 

Cinema heeft korten tijd bestaan en de Con 

gregatie is dood. Dat zij beiden in vrede rusten.

—U —

— Dinsdag laatstleden werd te Cachtem 

begraven, heer Ch. Verstraete. Burgemeester 

dezer Gemeente Daar was weinig volk in 

de kerk, uit der oogen, uit der herten.
—o—

— ’t Is middag.....  Haastig spoedt zich een

Juffertje naar het Postkantoor meteen pakje 

drukwerk onder den arm. ’t Heeft de eer 

de uitnoodigingskaarten van het Vlaamsche 

feest dezer week. van den Christen Vlaamschen 

Meisjes Studiekring, aan de bestellers te 

overhandigen.

Eu bewust zijner waardigheid durft het

aan : . ...Monsieur.....  s’il vous plait.....  en

’t was.....pour la distribution de eet après-midi,

De Vlaamsche Meisjes-beweging doet veel 

vooruitgang in Iseghem ! ! 1 ! !

In Vlaanderen qosureuiA — Vliegt de....

TOONEEL- e n  ZANGMAATSCHAPPIJ 
« D E  L U S T I G E  V R I E N D E N  »

ZONDAG I I  en MAANDAG 12 APRIL
OPVOERING VAN

D E  U R M E N  van PARIJS
Drama in 7 Tafereelen 

door Ed. B risebarre en Eua. Nus

- SPORT -
— DUIVEN -

ISEGHEM. — « Elk liet Z ijne.» Arras van Zondag

4 April, met 127 prijsduiven.

1 Tanghe Iseghem 40 Vandewaetere Emelgh. 10
Deblauwe „ 41 Taughe Ed. Iseghem 6
Dewiele Th. » 7 Maes J, » 4
Coppens C. » 24 Verhaeghe J. » 4
Deieu J. » 20 Verliolle » 28
Hel lenbergh » 100 21 Debal n 3
Deleu J. » 20 Joseph Em. » 3
Deblauwe „ 20 » n ») 3
Vercruysse » 35 Heldenbergh » 3
Decoene P. » 179 Bourgeois H. n 25
11 Kimpe J. » 19 Demuynck n 3
Ameye 0. Emelghem 19 Verhaeghe »
Demeurisse E. Iseghem 19 Schacht
Validen berghe » 
Vandenbroucke »

34
24

n » 80

—o—

Verloren, roode duivin ring : F. C. Beige L. B. n» 

792 — 1917. Terug te bezorgen aan Cam. Sabbe Van

den bogaerdelaan n° 12 Iseghem, tegen belooning.

G E M E E N T E  E M E L G H E M

ZONDAG 18 APRIL, om 2 URE

OPENINGSKOERS DER VLAANOEBS
Voor Beginnelingen (100 Km.)

400 frank PR IJZEN  frank 400
waarvan de eerste prijzen veranderd zijn als volgt 

100 - 60 - 40 - 30 

Inschrijving 2  fr. te zenden aan Art. Dekeirs- 

kieter “ Brouwershof „ Plaats 56 (Emelghem) 

Rangschikking volgens inschrijving.

AANZET bij Florent Tavernier, Velomaker, 

Vijfwegenstraat Emelghem, om 2 1/2 ure stipt.

AF TE LEGGEN WEG : Vijfwegenstraat,

Emelghem-Plaats, Gistelhof, Haaipander, S*Jan 

Vijfwegenstraat en Plaats. (7 maal dezen weg). 

AANKOMST op de Plaats te Emelghem. 

PREMIES : 2 e Toer 5 fr. aan de « Zwaan »

3e » 5 fr. » «Meubelmakerij»

5e » 10 fr. op de Plaats geschon

ken door J. Debackere, Velomaker. 

REEDS MEER DAN 5 0  INGESCHREVENEN 

De Koers zal opgeluisterd worden door 

het Muziek van Emelghem.

Burgerstand van Iseghem
Geboorten:

Agnes Dalle dv Jules en Maria Claeys - Clara Vanden 
Berghe dv Maurice en Margaretha Scheldeman — Maes 
Beatrix dv Alois en Febronie Tack — Eugeen Vandom- 
mele zv Camiel en Emelie Bollaert — Alice Bardoel dv 
Camiel en Julia Verscheure — Marcel Eeekhout zv 
Camiel en Maria Verhelst — Marguerite Duhamel dv 
Cyriel en Bertha Leenknecht — Paula Oosterlynck dv 
Joannesen Euphrasie Rousseau — Daniël Vanzieleghem 
zv Josel en Hortense Vandenbroucke — Je;innette Bra
bant dv Alois en Elodie Seys — Urbain Maes zv Cyriel 
en Jurma Vynckier — Joseph Vanneste zv Carolus en 
Julia Valcke — Mariette Teirlinck dv Achiel en Flavie 
Folens — Ivonne Desutter dv Camiel en Alida Depuydt.

Overlijdens:

Rog^r Verstraete 4 m. zv Remi en Maria Depoudt — 
Paula Vanbeylen 1 j. dv Silvin en Magdalena Desnonck
— Alberic I)ebal 3 maan. zv August en Maria Vanaude- 
naerde — Mathilde Rosselle 77 jaar dv Leo en Regina 
Samyn.

Huwelijken:

Leon Enghien borstelm. 26 jaar met Maria Wylein 
huish. 32 j. beide alhier — Gerard Deblauwe borstelm.
21 j. met Elisa Perneel borstelm. 19 jaar beide alhier — 
Henri Depreitere soldaat 24 j. met Magdalena Deldaele 
huisw. 23 j. beide alhier — Paul Vanryckeghem landb.
32 j. van Gheluwe met Maria Vanackere zonder beroep 
25 jaar alhier.

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

ZONDAG I I  en MAANDAG 12 APRIL
telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

De Wolven-kultur in 15 Episoden 
5e en 6e Episode 

Dubbele Schaduw
Amerikaansch Drama in 2 deelen

Mekanieke zaag
Drama in 3 deelen

Charlot
Komiek

2 7  28  en 29  April

waarvoor Duitschland moet betalen

F P P N I M R P I I  om het aan*i00Pen °f bouwen 
U L L l l l l lU L l l  van huizen te vergemakkelijken

worden aan zeer gematigden intrest en met gemak

van betaling door het « BELGISCH GROND-

KREDIET » toegestaan.

Voor verdere inlichtingen wende men zich bij

Ph.  V E R B E K E ,  Rousselarestr. Iseghem.



TE KOOP : Schoone jonge kloeke HOND.
Inlichtingen ten Bureele van ’t Blad.

Ik heb de eer het publiek kenbaar te 
maken dat zij hun Linnen, Hemden, Cols, 
en Manchetten kunnen laten wasschen en 
strijken bij J. VANLERBERGHE, Molenweg, 
4 2 ,  Iseghem, - Afhalen en terug brengen. 

U IT  TER HAND TE KOOP : Twee gerief
lijke en onlangs gebouwde Woonhuizen met 
kelder en citern, gelegen Kasteelstraat 
n° 2 en 6, dicht bi! de Markt.

Voor alle inlichtingen zich te wenden bij 
Charles Laloo, Bouwkundige I/S.

JOS. NOLLET-BINCQUET, ter herberg 
« De Nieuwe St Pieter » maakt bekend dat 
een openbare Telefoon N° 6 4  ten dienste 
van het publiek.

II. fSHBEWSLLE - DEC8E5TECHER
Kolen en Bouwstoffen

Voorheen : MEENENSTRAAT 1

Heeft de eer aan hare geachte klienten bekend 
te maken dat sedert 25 Maart hare Bureelen 
en Woning overgebracht zijn bij hare Maga
zijnen, Zuidkaai, 4.

TE BEKOMEN

-  -  J A V A  S T E R K  -  -
in bakken van 24 flesschen van 4 tot 6 fr.

W E S T M l N S T S f i .  S T O U T
allerbest aan 12 fr. den bak van 24 flesschen

S O G T H - A L f i  -  W U N m
ALLE SOORTEN VAN KOLEN 

Gezusters S E Y N A E V E  
Kortrijkstraat 6 4 .  ISEGHEM

Prachtige Kamers voor Reizigers en Touristen 

(Gematigde pryzen)

Electriciteit op alle Kamers - adkamer - Elektrieke Piancs 

Verzorgde Keuken - Dranken van eertse keus

Café - Hotel R O Y A L
R E S T A U R A N T

ANTOINE WOLFCARIUS
119, Boulevard Maurice Lemonnier, 119

(V ro eg er B ou levard  du Hainaut)

Téléphone Bruxelles 119.34

- B R U X E L L E S  -
Trams in alle richtingen aan den uitgang van ’t Hotel.

Alle slach van

KIEER5T0FFEH in ZUIVERE HOL
Gemaakte Blousen, Roks 

----  B O R S T E L S  ----

te bekomen bij

3 IJ IA A  V E R H E L L E
Roeselarestraat 21 , ISEGHEM

-  B IE R H A N D E L -
in ’t  groot en ’t  klein

Epsom Stout extra in flesschen. Bock in vaten. 

Kleine vaatjes voor de Burgers. Welbekenden 
ouden bruin, gezegd Jannekens. Bier van de 
groote Brouwerij Callebaut gebroeders Wieze. 
Goedkoop bruin Tafelbier in flesschen.

//. V A N D E R H E E R E N
Groote Markt, 13, ISEGHEM 

D B  C O R S E T S  O P  M A A T
het best, schoonst en goedkoopst

gemaakt bij

H 1 M P E - V R O M A N  —
N e d e rw e g  24 , I S E G H E M

T "I I I Wilt gij goede en goedkoope

w w m m

in Schaapswol, Flocons, Crins 
Zeegras, Kapok, Pluimen en Windhaar 

alsook Ressortkoorden en Overtrekgoederen
wendt u tot

- JULES ALLEWAERT -
Meubel- en Matrasmaker 

St Amandstraat 5, I S E G H E M
(dicht bij St Hiloniuskerk)

Ik gelast mij ook met alle herstellingen ten huize.

Prijzen buiten alle Concurrentie•

Verzorgd werk — Spoedige bediening

Al de bij mij gekochte matrassen zijn gewaarborgd 
door mij gemaakt.

K 0S TE L00ZE  RAADPLEGING
Over ALLE Verzekeringen

O

B u re e l : Iseghem, Kortrijkstraat 64.
N. B. — Op aanvraag gaat men ten huize

-  G  n  O  O  r H A N D . E L
in

M argap ine i - M e l k t e n
befaamde merken - altijd versch

Zeep in b lieken - Zeeppneiers
eerste hoedanigheid

Ju l. D A LLE-H O LV O ET
Dépot

Meenenstraat|16, I S E G H E M

— Bij aanvraag bestelling ten huize —

G R O O T E

STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ
Gallens-Neeffs, Dendermonde

Verft alle slach van Zijden, Wollen, Katoen, 
Stoffen in alle kleuren

— Trouwe en genadige bediening —

Staalboek op zicht'bij n Agent

L I  F A R U  V A N D A ELE
Rousselarestraat 2 4 6 ,  ISEGHEM  

VOOR UWE ELECTRIEKE VERLICHTING  
en BEWEEGKRACHT

wendt u tot

F r a n s  H U Y G H E  &  Z O N E N
Dweerstraat 19, ISEGHEM

ook te verkrijgen

ELECTRIEKE MOTEURSin ALLE GROOTEN
Men gelast zich ook met het vermaken en 

herwinden van onbruikbare moteurs 

Verzorgd werk - Spoedige bediening

Batterien eerste hoedanigheid 
Strijkijzers l e hoedanigheid genadige prijs

N I E U W  K I N D E R M E E L

— F  O R T  I  O I I  —
gereed gemaakt door

JOSEPH DEPOORTER - CAILLEUX
Statieplaats 2, I S E G H E M

volgens de voorschriften en onder toezicht van 

D o c to r  H . D E P O O R T E R , K in de ra r ts

Dient tot voeding der 
Zuigelingen, Oudere Maag- en Darmlijders, 

Herstellenden, Ziekelijke lieden

Te bekomen in de Apotheken en Kruidenierswinkels.

FABRIEK van MEUBELS in alle Stylen
Specialiteit van

MATRASSEN in Schaapswol, Floconwol, 
Windhaar, Crin en Zeegras 

Spiegels, Stoelen, Wiegen, Zetels enz.
A l .  R O O S E - V U Y L S T E K E

Gentstraat 23 ,  I S E G H E M .

Handel in Kleerstoffen

Ik maak het publiek bekend dat ik 
voor het toekomende seizoen voorzien 
ben van een schoon assortiment van 
Engelsche Stoffen aan genadige prijzen 
buiten alle concurrentie

I .  f l E  B l E ' I Q a K Ë E B I S
M eester-Kleermaker  

Kerkplaats  10, Iseghem
Rouwkostumen in 24 uren - Trouwe bediening

VERKOOP - VERHURlNG VERWSSSELING 
HERSTELLING - STEM M ING  van

-  i ï A I W
Groote keus van

Fanopaf-Piatea
HARMONICA'S 

M U Z IE K  
INSTRUM ENTEN

Afslag voor Voortverkoopers

J  CLEMED T- CLEM El\ T
Gentstraat 20, ISEGHEM  

Nieuwe Moderne Inrichting
voor het maken van Portretten 

Brom ure, Bruin en Charbon papier

HERAFTREKKINGvanOUDE PORTRETTEN 
P o rtre tte n  op Docdbeeidekens 

gemaakt in 24 uren 

Vergrootingen op alle Modellen
i in ’t zwart, in ’t bruin Sepia en Pastel

Bijzondere prijzen voor Huwelijksgroepen 
Jfl. Driesens - Vande IValle

Roeselaerestraat 82 ,  I S E G H E M

Verzorgd werk — Spoedige bediening 
Ik begeef mij ook ten huize.

BIJZONDERE HOUTDRAAIERIJ &  ZAGERIJ
dienstig voor 

Meubelmakers en Houtbewerkers

Jn  les Leen kn evh I - M  iss ia en 
Belle-Vucstraat 239, ISEGHEM
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Onze overgroote voorraad laat ons toe, niettegenstaande de overgroote m  

opslag der grondstoffen, onze prijzen te behouden.
-------------- -----------------------------------

” A LA RENAISSANCE,,!
Doch der Groote M arht bii E raanm arht, HOUTRIJK b *  

------------------------------------------------------------  m

T E N T O O N ST ELL IN G  D E R  ZO M ER  A RT IK ELS
(laatste modellen van Parijs)

Ons reklaamkostuum in schoone engelsche stof 7 9 .9 5  

30 Modellen op keus van 1 1 0  tot 350 fr.
Reklaamvrouwkostuum op alle modellen in serge zuivere wol aan prijzen 

buiten alle concurrentie 129.00  

Zijden kostumen vanaf 135 fr.

Zomerkostumen laatst model, fantaisie 3 5 .9 5  
Kinderkostumen in Mousseline, laatst model 2 9 .9 5  

Lijnwaadartikelen allereerste hoedanigheid onmogelijke concurrentie 
Combinaisons in schoone Shirting met kant of broderie 9 .9 5  

Groote keus van Hemden voor Damen en Juffers vanaf 5 .9 5  

Eerste-Communiekostumen in schoone cheviot 5 3 .0 0  tot 6 3 .95  
in schoone engelsche serge 142 .50  tot 165 .00  

Kostumen voor mannen en jongens 
9 7 .5 0  109 112 115 129 139 155 172 177 189 210 2 2 0  2 5 5  

Gelegenheidskleederen vanaf in peigné vanaf 2 5 0 .0 0  

Al deze artikels zijn op maat gemaakt volgens den wensch van den klient 
Specialiteit van Impermeabels voor Heeren en Damen vanaf 61.00  

Onze Magazijnen zijn den Zondag open

Voor Iseghem en Omliggende : Zelfde artikels en prijzen bij 
JOS. SABBE-FLEURENT, Gentstraat 35 .

a m a n  M n m a w
CREDIT PONCIER D’ANVERS

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 3 . 0 0 0 . 0 0 0  f r .  

Spaarboekjes 3 .6 0  %  - Renteboekjes 4 0/o - 4 .2 5  %  en 4 .5 0  % ,  vrij van lasten
Depotrekeningen aan zeer voordeelige voorwaarden

HüüHüüP en VERKOOP van Franscii, Engelscii en fimtFiiaaosik Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij

. _  M. Pu. VERDEK E - B e s t u u r d e r  —

Rousselarestraat, 25, ISEGHEM

S P E C IA L ITE IT  van DOORZICHTKUNDIGE WERKEN en HANDELSREKLAMEN

Huis C Y R . VA N DEN IV EG H E  - D U  OOG H E
Marktstraat 11, ISEGHEM  

S ie ra a d -  H o u t-  en M a rm e r -S c h i ld e r
Kunstschilderij en

voor

Kerk en Schouwburgen 

Alle herstellingen worden aanvaard

te bekomen 

Kleuren, Vernissen
Schilderoliën, Terpentijn 

en verdere Schilderartikelen
Teekeningen op aanvraag

- Voor uwe Riemen -
in Leder, Balata  en Katoen

wendt u bij

Duhamel en Deseheemaker 
154 Roeselarestraat ISEGHEM

Spoedige bediening — Genadige prijzen 
A lle  slach van R eparatiën

HUIS VAN VERTROUWEN

9 . MOEtUISRT'IlDPFE
Roeselaarstraat 29 ,

-- I S E G H E M  --

OUD HUIS

ROOSE-MAES

Groote keus van de laatste nieuwigheden in Uur
werken en Juweelen, Regulateurs,Peilbuien on Reveillen.

Zak- au Arm bandu urwerken in goud, zilver, nielló 
en nickol.

Kettingen van allen aard.

Depot van liét gekend uurwerk, Roskopf (5 jaar 
waarborg). Juistheids-zakuurwerken : Omega, Invicta.

Schoone collectie diamanten brochen, baretten, oor
ringen, ringen.

Juweelen in goud, titre-lixe, niellé, doublé en zilver.

Schoone Eerste Communie artikels.

Geschenken in zilver en verzilverd metacl, zooals : 
Talel- Schruf-, Rook- en Naaigeriel. — Tafelgeriel 
Wiskeman.

Alle soorten van rillen, Pince-Nez, vergrootglazen, 
Thermometers, Barometers, Naplite- en Alkool wegers.

De voorschriften der Heeren Oogmeesters worden 
stipt en Spoedig uitgevoerd.

Groote keus van Phonograafs, Platen, Naalden en 
toebehoorten.

Bijzonder werkhuis voor het herstellen van uur 
werken, Juweelen en I ’hönograafs.

MODERNE INRICHTING -  SPOEDIGE BEDIENING 
Gematigde prijzen — Waarborg

Aankoop en verwisseling van oud diamant, gouden 
zilver aan de hoogste waarde.

Met dezen breng ik het publiek ter 
kennis dat ik mij kom te vestigen als 
Meester-Kleermaker. In volle vertrouwen 
zal ik goed en verzorgd werk leveren 
volgens de laatste modellen.

R O B E R T  M AES
M eester-Kleermaker

Marktstraat 4 4 ,  ISEGHEM

IN  D E  PLA ST RO N
99

schoone keus van

Mans- en Vrouwstoffen
Ellegoederen, Klitte en Fantasieartibelen

bijzonder assortiment van

Hemden, Cols en Plastrons 
C0MMUNIE-ART1KELEN

R s y m o o d  M f l E S - O E L D H O F
M a rk ts tra a t  4 4 ,  Iseghem  

Huis van vertrouwen

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

St Amandstraat 8 . ROUSSELAERE

Waarom wordt het huis G. Hoet-Anne, na

36 jaren bestaan, door de H.H. Oogmeesters meer 
en meer aanbevolen ?

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

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en 
alle verschillige modellen van Bril- en 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 H.H. Oogmeesters voor
geschreven, worden kunstlijk afgewerkt, Brillen en 
Pince-Nez van af 3 fr. ’t stuk. Allerfijnste geslepen 
glazen, met fijne monturen 6 è 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 H o e t- A n n e  begeeft zich op aanvraag persoonlijk 
ten huize, en heeft hoegenaamd met geene reizigers 
comniercieële betiekkingen.


