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yersjchijoendfe. eiken Zaterdag

GELIJKE PLICHTEN! GELIJKE RECHTEN!!

Aankondigingen 0.15 fr. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » »

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

Verkoopingen, wij kf eesten, 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.

De Middenstanden nn den oorlog
In de twee voorgaande nummers hebben wij 

de middenstanden besproken vóór den oorlog 

en binst den oorlog. Er valt nog veel te zeg

gen over de burgers binst den oorlog maar 

iedereen heeft genoeg gevoeld in dien zwarten 

tijd en het is onnoodig ons lang bezig te houden 

met al ons verdwenen lijden.

Op 11 November 1918 weerklonk door gansch 

het aardrijk een kreet van vreugde want de 

wapenstilstand stelde een einde aan al dat 

stelen, branden en moorden. Onze borsten klopten 

wederom vrij en de vredeszon loech ons tegen 

aan de Oosterkimme. Onze verdienstvolle Koning 

aan ’t hoofd van zijne zegevierende legers 

bracht ons terug én ons grondgebied én onze 

vrijheden, waarvoor onze dappere soldaten zoo 

milde hun bloed vergoten hadden.

Nu ook zou de burgerij een nieuw leven van 

vrede en geluk ingaan en vol hoop in de toe

komst gaf zij eenen diepen zucht over het 

verledene.

Wij hoopten hulpe en redding van het minis

terie van het Drieverbond waar katholieken, 

liberalen en socialisten zetelden.

'Welke teleurstelling ! Welke nadeelen ! voor 

de Middenstanden!

Onze achtbare Ministers hebbed niets gedaan 

dan de uitgemergelde burgerij nog dieper naar 

den afgrond gestampt. Met recht rekenden de 

soldaten, de weggevoerden, de ouderlingen, de 

kranken, de zieken, de weduwen, de weezen, 

op ondersteuning en niets wierd gedaan voor 

die beklagensweerdige lieden. Het verbod van 

alkool te verkoopen wierd gestemd terwijl de 

rijke Menheeren hunne kelders met allerfijnste 

dranken beleggen. Eene wet stemmen om het 

misbruik van alkool te bestrijden was zeer wel, 

maar de handelaars en herbergiers daardoor in 

hun bestaan krenken was zeer slecht. Beter 

ware het de politieregleinenten uitvoeren en de 

vrijheid van handel eerbiedigen.

Beter ware het de uithongeraars van den 

oorlog en de woekeraars straffen.

Beter ware het de vrijheid van handel toe te 

laten 1
Beter ware het de schadevergoeding te betalen 

aan de geteisterden.

Beter ware het huizen te bouwen voor bur

gers en werklieden die nu nog ronddolen bij 

vreemde lieden omdat hunne huizen vernield 

zijn ! Dat de Ministers en Kamerheeren wel weten 

dat er veel vluchtelingen het Landsbestuur ver- 

maledijden omdat zij onverschillig blijven aan 

hunne klachten ! Dat de Ministers en Kamer

heeren wel weten dat iedereen zoo gelukkig 

niet is te beschikken over ruime, luchtige en 

welverwarnide gebouwen gelijk zij 1 Dat zij wel 

weten terwijl zij zitten te blazen van de groote 

warmte te Brussel dat er in ons arm land, en 
en bijzonderlijk in Vlaanderen, duizenden men

schen zonder kolen zitten ! ’t Is eene schande 1 

’t Is eene driedubbele schande!

De rijkgeworden volksuitzuigers rijden, in 

automobiel en op den hoop toe krijgen nog 

decoraties voor bewezen diensten aan ’t Vader

land ! ’t Is genoeg dat men eerlijke burger weze 

om in den hoek gezet te worden 1 
Genoeg dat men kleine burger zij om op 

laffe wijze verplicht te zijn de achterstellige 

belastingen te moeten betalen door bedreigingen 

van oorlogschade onttrokken te worden !

Genoeg dat- men kleine burger zij om op 

hem alleen de klimmende belasting toe te passen ; 

het ware toch zoo jammer de kapitalisten te doen 

betalen in de maat van hun bezit; die arme 

sukkelaars die jaarlijks duizenden franken over

hebben weten wel dat Kristus zei: « Geeft Cesar 

wat Cesar toekomt, maar God wat God toe

komt ». Maar tusschen weten en doen verslijten 

er veel paar schoen. Het weze nogtans gezegd 

dat de fortuinen mogen en moeten dienen tot 

gigengeiiot van den bezitter maar laat ons er

grooten, het is het Landsbestuur die door de 

klimmende belasting daar orde moet in stellen

en hunne schatkisten te keere gaan.

Genoeg dat meh kleine burgers zij om niets 

te doen tot ophelping van zijnen handel en. 

nijverheid.

Genoeg dat men burger weze en met dienst

knechten werkt om gedurig bedreigd te worden 

met werkstakingen en geldverlies. De levens

duurte blijft hoe langer hoe hooger en de 

eischen der werkers klimmen mede en helpen 

meteen het leven verduren. De eetwaren aan 

leege prijzen doen verkoopen; de kleerstoffen 

en al de benoodigheden van het leven in prijs 

doen verminderen zou het beste middel zijn 

om burger en werkman in vrede te laten leven 

en die gedurige eischen van hooger loonen 

zouden van zelfs verdwijnen. Dit is het werk" 

van ’t Landsbestuur.

Het Landsbestuur heeft deerlijk den bal mis- 

slegen met te beginnen te roepen over geheel 

het land, een frank per uur en het 8urenwerk. 

Die frank klimt nog immer en wie zal zeggen 

waar dit eindigen zal. De werkers en de burgers 

vroegen in de eerste plaats eten, veel eten, 

goedkoop eten, goedkoop leven.

’t Is te hopen dat onze tegenwoordige Minis

ters 'wat meer verstand zullen aan den dag 

leggen en dat de Middenstanden in de Kamers 

verdedigers en helpers zullen vinden.

Het is goed’ te hopen maar wij, Middenstanden, 
moeten van onzen kant ook onze belangen ver

dedigen. Dit zal met goed gevolg geschieden, 

wanneer alle burgers samen zullen komen in 

een machtigen bond, waar de politieke kleuren 

voor goed begraven zijn en waar de eenige 

leus zij : « Verdediging der Belangen in Groep,, 

Dit moet de eenige politiek zijn der Midden

standen, slechts dan zullen de openbare bestu

ren rekening houden van onze rechtveerdige 

eischen, slechts dan zal er kracht ontstaan in 

ons midden, 'slechts dan zullen wij in ons 

midden sociale werken kunnen stichten tot ons 

eigen nut en voordeel.

Middenstanden vereenigt Ü, dat de vuile en 

hatelijke politiek plaats make voor Burgers die 

hand in hand als broeders samen gaan !

Dat alwie nog spreekt van Katholiek of 

Liberaal om u te verdeelen dat die gevloekt 

wezen in ons midden want het zijn onze 

vijanden die ongelukkiglijk altijd politiek voeren 

op onzen rug.

In onze bijeenkomsten zullen wij burgers zijn 

en onze belangen en in ons leven als wijsgee- 

rig man zullen wij doen wat wij moeten en 

ieders gedacht eerbiedigen.

Alzoo burgers kunt gij iets, anders zult gij 

niets verwezentlijken !

Wochte die stem de snaren uwer gevoelig

heid treffen en mochtet gij O Burgers eindelijk 

begrijpen en opstaan 1
Joseph  SEYNAEVE.

:iderhield met de bijzonderste personen van 

en waar hij ook de bijzonderste puinen 

bezien.

Vervolgens richtte hij zich naar Meenen naar 

fët-'Xk, naar Komen om dan naar Oostende 

gaan vernachten. 

d  Den Zaterdag was hij in Veurne, Dixmude, 

Rousselare en Roosebeke.

I  Nieuwpoort ook werd door den koning 

zocht.

Overal werd de koning geestdriftig onthaald, 

’t waren ovaties en toejuichingen zonder 

nde die hem gebracht werden.

,Het volk heeft betrouwen dat het bezoek van 

n koning groote veranderingen gaat mede 

engen. Het hoopt dat de hand nu voor goed 

n ’t-werk gaat geslegen worden en dat het 

k(>ude Vlaanderen opnieuw zal verrijzen.Ook is de 

lioning vast besloten het onmogelijke in het 

i'erk te stellen om alles te bespoedigen, om 

Ruizen en hofsteden uit den grond te doen 

^prijzen, om gemeenten en steden te doen 

herbouwen, om nieuw leven, welvaart en voor

spoed in onze streken te doen leven.

1, Het Vlaamsche Volk zal hem dankbaar zijn.

ELECTRICITEIT

De Konins: in (le
Verwoeste Streken

De koning is in de laatste dagen der ver

vlogen week naar onze streken gekomen om 

zich met eigen oogen te kunnen overtuigen wat 

men reeds gedaan heeft om de smerten van 

onze diep beproefde bevolking te lenigen.

Zoo kwam hij den Vrijdag morgen ten 7 1/2 u. 

op de Groote Markt te Oudenaerde aan, waar 

hij door de overheden van stad werd verwel- 

koomd. Hij richtte zich naar de Groote Kerk, 

welke men neerstig aan ’t herstellen is. Dan 

ging hij de stad rond gelijk een eenvoudige 

rrieuwsgierrige om alles te zien en te aanschou

wen, om aan te dringen dat men rap moest 

werken. Het arm kwartier van den « Koekop » 

werd ook met zijn bezoek vereerd, en de arme 

werklieden zoo bitter beproefd, door den koning 

aangemoedigd en woorden van troost en op

beuring toegestuurd. Dan zette de koning zijn 

reis voort naar Kortrijk waar hij zich ook

Hoeveel brave huismoeders in den loop der 

laatste dagen hunne neus zullen opgestoken 

hebben wanneer zij de rekening ontvangen van 

den verbruikten electriek binst de laatste twee 

maanden, zouden moeilijk met juistheid kunnen 

gezeid worden.

Ik hoor ze nog roepen : « Meer dan een 

frank daags om ’s avonds en ’s morgens in den 

donkeren te zitten 1 »
Wie is er bekwaam ’s avonds of ’s morgens 

in eenen boek of in eene gazet te lezen, wan

neer hij maar beschikt over gewone electrieke 

lampen om hem toe te lichten ? Wie kan er 

naaien of breien ? Niemand.

En nogthans waarom heeft men hier de 

electriciteits-centrale opgericht ?

Eerst en meest om den binnen der huizen op 

eene schoone en aangename manier te verlichten, 

om aan onze straten en openbare plaatsen in 

den avond en den morgen alle noodige klaarte 

te bezorgen opdat alle verkeer er zoude kunnen 

geschieden, zonder vaar of vreeze voor iemand, 

zonder in het minste aan ongelukken te zijn 

blootgesteld.

En de beweegkracht voor de fabrieken ?

Het gebruik van motors om in de bewer

kingen der nijverheid hulpe te bieden ?

Laat ons maar rechtuit bekennen dat er 

daarvoor geen electriek werd ingericht. Het 

doel dat men voor allen in ’t oog had was de 

verlichting, en werd alle de kracht waarover 
men beschikte niet gebruikt tot de verlichting, 

dan mocht men ze ten dienste stellen der be

weegkracht. Anders niet.

Is het dan mogelijk den tegenwoordigen toe

stand te verbeteren en nog voor eenigen tijd 

uithoudelijk te maken ?

t Zeker, ja. Men geve bevel met geene motors 

simeer te werken, wanneer het avond wordt. 

Dit gebod ware redelijk en gegrond.

Men verzekert mij dat en op ons stadhuis, 

verschillige aanvragen zijn toegekomen voor 

7 het inrichten van nieuwe cinema’s en dat allen 

verworpen zijn omdat de stad over te weinig 

licht beschikt. Deze reden is gegrond en de 

stad heeft gelijk. Dat de stad nu ook eens 

onderzoeke of er geen middel is de motors af 

te schaffen.

Werkstaking

in de Koolmijnen

De kolen zijn nog niet dure genoeg!

Er was nog eene werkstaking noodig.

Voor den oorlog betaalden wij 25 tot 30 fr. 

de 1000 kilos kolen. Nu mogen wij 150 fr. leggen. 

Binnen eenige dagen gaan wij geene meer 

krijgen. De koolputten in de provincie Hene

gouwen liggen volkomen stil.

Waar gaan wij naartoe ?

Naar de algemeene gedwongene werkstaking 

op alle gebied op alle nijverheden.

Komen er geen kolen toe, zoo zullen wij 
alle onze fabrieken, de eene na de andere zien 

sluiten.

Treinen gaan er weldra niet meer loopen. 

Nu reeds zijn er 8 per dag afgeschaft.

F.n gazetten en brieven die om 7 1/2 ure in 

den morgen werden besteld, worden nu om 

10  1/2  ure uitgedeeld.

Geen kolen is geen licht meer. Wij zitten 

nu ’s avonds in eenen halven donkeren, ’t zal 

wellicht in eenen volledigen donkeren zijn dat 

wij zullen leven.

Geen kolen, en schoenen- en borstelfabrieken, 

vlasfabrieken, zullen stil vallen, er zal geen 

werk meer zijn en de menschen zullen in de 

diepste armoede vervallen.

Iets over
Gemeentesecretarissen

opge-De gemeentesecretaris is benoemd, 

schorst, afgezet door de gemeenteraad.

De benoeming, opschorsing, afzetting, moet 

goedgekeurd worden door de bestendige afveer- 

diging van den Provincieraad.

De gemeentesecretaris is gelast met het op

maken der verslagen der zittingen van den 

gemeenteraad en van het schepencollege, hij 

moet al de beraadslagingen overschrijven.

Hij moet hem voegen naar de voorschriften 

door den gemeenteraad, door het college of door 
den burgemeester, gegeven.

Hij moet, =1§ hij daartoe geëischt wordt, den 
burgemeester en het college bijstaan in hun 

werk en in het opstellen hunner akten.

De gemeentesecretaris is dus de eerste ge- 

meentebediende in rangorde en draagt ook veel 

verantwoordelijkheid in het uitoefenen zijner 

bediening ; hij kan ook veel misbruik maken 

van zijne bediening daar in veel gemeenten 

alles door hem en door hem alleen geregeld 

wordt; dit is het gevolg van de onwetendheid 

van veel burgemeesters, schepenen en gemeente

raadsleden.

De gemeentesekretaris is dikwijls geraad

pleegd door de ingezetenen zijner gemeente en 

het is voor hem een plicht altijd dienstveerdig, 

beleefd en eerbiedig te zijn tegenover iedereen 

al ware het de nederigste werkman der ge

meente.

Het is bijna onnoodig te zeggen dat de 

gemeentesecretaris eerbied en beleefdheid ver
schuldigd is aan gansch de gemeenteraad en 

dat hij zich wel moet wachten zijne overheden 

te miskennen al ware het wederom een deftige 

werkman want hij is toch de gekozene van het 

volk.

Een gemeentesecretaris die onderduims of 

opentlijk zou werken tegen een lid van den 

gemeenteraad enkel en uitsluitelijk om persoon

lijken haat bot te vieren of politieke knoeierij, 

die secretaris mist grootelijks tegen zijne plich

ten en is nog min nog meer een onweerdige 

bediende die met recht zou gestraft worden.

____________________________J. S.

Aan de geachte lezers van 
Ons Iseghem „u

’t Is met genoegen dat ik U mededeel dat in 
de Wetgevende Kiezingen van 16 November 
laatst mijne kandidatuur in het arrondissement 
Brussel zegevierend uit den strijd kwam.

Lastig is mijne taak daar ik het op mij ge
nomen heb de belangen der Middenstanden in 
de Kamer der Volksvertegenwoordigers te ver
dedigen.

Te lastiger valt mij die taak daar ik alleen 
sta tegenover onze oudpolitiekers.

Niettemin zal ik uit al mijne krachten mijne 
heilige plichten vervullen en ik verklaar U immer 
ten dienste te staan van alle middenstanders, 
zij wezen katholiek of liberaal, daar bestaat in 
onze rangen geene kleur en geen onderscheid.

Tot dienst bereid groet ik U, met ware gene
genheid en oprechte achting.

VANDENKERKHOVE 
Volksvertegenwoordiger 

Ukkel-Brussel, rue des Cottages, 2

PORTO DORÉ aan 3.50 fr. - bij LEON VERDUYN, - WIJNEN aan 2 .50  fr.



ISEGHEM
Vervolg van Maandag 12 Ju l i  1915.

j Al die menschen zijn met die onverwachte 

bezoekers niet het minste gediend.

Dinsdag 13 Ju l i  1915.

Van 2  ure ’s nachts reeds, staat in stad 

alles in rep en roere, De soldaten tot het 

12 0 “ régiment behoorende, moeten weg.

En zoo vergaderen de mannen die in ver

schillende fabrieken langs den ijzeren weg 

t ’ huis liggen, de bakkers van het St Josephs 

gesticht, en honderden en honderden andere 

uit Ingelmunster, Emelghem en Cachtem, om 

dan in .langen stoet in de richting van de 

Boschmolens te vertrekken.

Men verwacht andere soldaten.
•v-o—

; Mijn maarte is gloeiende dul. Van ten 
4.1/2 ure reeds wordt er aan de bel getrokken, 
én dat duurt tot 10 ure van den morgen. 
Begint zij het een of het ander werk, zij moet 
alles laten vallen om haar de deur te loopen, 
en telkens wordt haar gevraagd : » moet gij 
nieuwe aardappels hebben ? »

En zoo mag zij in den loop van enkele 

uren niet min dan 36 keeren naar de deur 

loopen.

Maar is het te verwonderen?

Het werk ligt om zoo te zeggen volkomen 

stil. W at de werkman gespaard had is op. 

En moeten voortdoen met den onderstand 

door de stad gegeven is toch niet mogelijk.

En om eenig geld te maken, om iets te 

verdienen, tjolen gansche benden kortwoners 

rond mét niéuwe aardappels.
—o—

I)at de ondervinding de beste school is, 

Weten' alle Emolghemnaren. Zij hebben niet 

vergeten hoe zij van licht beroofd den, verleden 

winter hebben overgebracht. Gebrek was er 

aan petrol, en men had niets anders aan de 

hand dan keerskes die weinig verlichtten en 

peperduur werden betaald. En daar men nu 

overtuigd is dat de oorlog nog ten minste 

eenen winter zal duren neemt men voorzorgen.

De Emelghemnaren op de dorpsplaats wo 

nende, en deze langs de kalsijde van den 

Dam naar de plaats gehuisvest, hebben een 

Smeekschrift naar de Burgemeesters van Ise- 

ghem en Emelghem gezonden, om den Elek- 

triek te bekomen.

W ij zouden zeer gelukkig zijn mochten de 

wenschen onzer Emelghemsche vrienden aan- 

hoord worden.
Woensdag 14 Ju l i  1915.

Le quatorzè Juilletl Het feest der Republiek 

in Frankrijk!

Allons, enfants de la Patrie 

Le jour de gloire est arrivé!

En ’t volk leeft daar thans tusschen angst 

en hoop tusschen vrees en twijfel, met 

beklemde borst en diep beproefde ziel

En ’t kanon dondert, dondert.,., dondert maar 

altijd voort.
. . —o—

De Doktors maarten hebben het nu ook 

niet schoone. ’t Is niet alleenlijk voor « de 

nieuwe aardappels » dat zij standvastig de 

deur moeten openen, maar ’t is om het volk 

in te laten dat bewijzen komt halen om bloem

te bekomen.
Men heeft laten weten dat zieken en kranken 

die niet wel weg kunnen met bruin br^od, 

bloem mochten hebben, mits een getuigschrift 

in te leveren van eenen doktor die de ziekte 

vaststelt.

En de doktors mogen schrijven. W ie een 

eksteroog op zijnen kleinen teen zitten heeft, 

peist ook recht te hebben aan bloem.

—o—
Voor acht dagen hebben wij wit brood 

mogen eten. Heden komt er weder bruin op 

tafel.
Donderdag 15 Ju l i  1915.

, Het onderzoek, over eenige weken door de 

duitschers gedaan over den toestand der pom

pen, der afleidingsbuizen, der beirputten, 

enz. is niet zonder gevolg gebleven. In menige 

plaatsen ziet men op de deuren of gevels 

van huizen, de volgende woorden gedrukt: 

Trinkwasser — Kein Trinkwasser — wasser 

abkochen — Brunen wasser abkochen.

—o—
De vaklessen zijn weder begonnen. Doch 

zooals men wel peinzen kan hebben zij 

tegenwoordig geen plaats in de Nijverheid- 

school en nog veel minder in het Gildenhuis.

De lessen worden gegeven in de herbergen 

“ De Trompette » en den “ Café Royal »,
— o—

Twéé honderd taartjes, waarmede een jongen 

leuren ging, worden in beslag genomen. De 

bakker, die bachten de kerke woont, zal 

vervolgd worden,
—O —

’t Is 5 1/2 ure ’s namiddags.

Hoort.! wat mag dat zijn ?

En men hoort klaroenen schallen, men hoort 

trommels, roffelen.

BINST DEN
•r -  * '

(verboden nadruk) — 37e vervolg

Zijn de Belgen daar? vraagt men zich af. 

Want die klaroenen en trommels voeren 

dezelfde marchen uit als die van ’t Belgisch 

leger.

Helaas! neen ! De belgen zijn daar niet. En 

door onze straten defileren 550 duitsehe sol

daten tot 241 regiment toebehoorende.
—o—

In den avond komt het 243 zich wederom 

op den Emelghem-Dam en in de Vijfwege- 

straat vestigen.

Vrijdag 16 Ju l i  1915.

Verstraete uit de Wijngaardstraat, was 

gisteren naar Deynze gereden om fruit. Hij 

moest, volgens zijn pasport gisteren avond 

hier terug zijn. Ongelukkiglijk had hij den 

eenen of den anderen tegenslag gehad, 

hij kwam dezen morgen, tusschen Emelgher^ 

en Ingelmunster afgereden, toen hij de gen^ 

darmen ontmoette

Voor den duitschen rechter gedaagd, geraakt 

Verstraete er van af met eene boete va.n 3 mk. 

—o—

Veel lseghemnaren die naar Kortrijk gingen, 

hadden de gewoonte den gravier te nemen 

aan de herberg « den Ast » om dan langs het 

Schoorenkruis en den Ondank te St Catharina 

uit te komen.

Dat is nu ook ve'rboden. Op eene groote 

plank staat te lezen : .

— « Alle doorgangsverkeer tusschen Tseghem 

en St Catharina en omgekeerd is alhier ver

boden en kan slechts door de Orts-komman- 

dantur van Lendelede toegelaten zijn.

Overtreders worden streng gestraft.

De Ortskommandant 

Graf SCHIMMELMANN.

—o—

In den loop van den dag zijn acht lange 

treinen, met soldaten opgevuld, den weg naar 

Rousselare ingeslegen.
Zaterdag 17 Jul i  1915.

Daar de boter maar 3,80 fr. mag verkocht 

worden, is niej een enkele kilo op de markt 

te koop gesteld.

De eieren integendeel worden in groote 

hoeveelheden aangebracht, de maximum prijs 

is immers op 15 centiemen gesteld.

Het belet nogthans niet dat een brave man 

die met 600 eiers afgekomen is, eene vieze 

gespe trekt.
— «Hoeveel voor uwe eiers ?„  vraagt een 

duitscher.

— « 14 Centiemen het stuk „ is het antwoord.

— « Kom mede, zegt de duitscher, uw 

eiers zijn de mijne aan 10  centiemen het stuk, 

en 30 centiemen aftrek per honderd stuks ».

En de brave man is uitverkocht.

Wanneer de andere verkoopers vernemen 

wat er gebeurd, wordt alles rap en zeere 

uitverkocht, en in enkele minuten is de 

markt gedaan.
—o—

Wij hebben nu de werkstaking der boter! 

Ontelbaar is het getal huisgezinen waar men 

zonder boter moet voortdoen.

De verkoopers van boter mogen niet meer 

dan 3,80 fr, vragen de koopers mogen niet 

meer dan 3,80 fr geven. En de boeren willen 

aan zulke lage prijs hunne boter niet afstaan.

Hoe zai dat' eindigen ?
—o—

Verleden jaar, den zaterdag 18 Juli, werd 

de boter alhier op de markt verkocht aan 

2,80 fr. en de eiers aan 2,50 fr.

—o—

De Heer Pieter Verstraete-Vandenberghe 

verkoopt gedwongen zijnen tilbury aan de 

duitschers. Ingekocht over korten tijd voor 

meer dan 1300 fr. bekomt hij nu 700 fr.
Zondag 18 Jul i  1915.

Voor rekening van den duitsch « doet » Alois 

Dewulf de barrière van den ijzeren weg aan 

Wentje Pieters.
Zijn neef, Jules Dewulf, zoon van Ernest, 

kwam daar donderdag laatstleden voorbij. 

De betrekkingen tusschen deze familieleden 

zijn sedert eenigen tijd niet al te vredelievend, 

en ’t moet niemand verwonderen dat er daar 

tusschen oom en neef scheldwoorden en ver- 

wijtingen voor den dag kwamen.

"t Gevolg daarvan was dat Alois Dewulf 

paar de kummandantur ging, en eene klacht 

tegen zijnen neef indiende. Hij voelde -zich 

te zeer gekrenkt in zijnen naam en faam, 

te diep gehoond en gelasterd in zijne eer en 

reputatie, want Jules Dewulf zoude hem toe

gesnauwd hebben : “ Gij moet eenen leegaard 

zijn om voor den duitsch te willen werken I „ 

Zulke snoode woorden kon noch wilde Alois 

Dewulf ongestraft laten.
Gisteren kwam Jules Dewulf voor het gerecht

en werd verwezen tot 30 mark boete.

Zeer lieve Oom!
—o—

In alle de kerken van stad en onder ver

schillige missen, wordt geweldig uitgevallen

OORLOG.
tegen het schandalig en onzedig geüuu’ vi 

vele gehuwue vrouwen en ionge do

O tempora! O moresI

—o—

In de Kerk van het H. Hert wordt door 

eenen Protestantschen do#iiné het huwelijk 

ingezegend van eenen Rooden Kruiser met 

eene Zuster van het Rood Kruis, ’s Noens is 

het kermis ten huize van den Heer Alfons 

Paret, en daar wordt geschonken en gedronken 

op de gezondheid en de voorspoed van het 

jonge paar.
—o—

Veel aardewerkers arbeiden dagelijks in 

den omtrek van het front om wegen en 
straten t£ verbeteren, om den grond in 

«gebruikbaren staat te brengen ten einde er 

riggels voor trams te kunnen leggen.

Zoo hebben veel lseghemnaren gewrocht 

aan de Aap te Beythem, en op andere wijken 

en gehuchten van Rumbeke.

Onze burgemeester, hoogst bekommerd met 

den finantielen toestand onz«;r stad heeft aan 

den Gemeenteraad van Rumbeke eenen brief 

geschreven, waarbij hij 20 .000  eischt voor 

werken door lseghemnaren uitgevoerd.

De Gemeente Rumbeke heeft beleefd aan 

den heer burgemeester van Iseghem zijnen 

brief terug gestuurd.

' Maandag 19 Ju l i  1915.

In den morgen, rond 8 ure, zweven twee 

fransche vliegmachienen boven den westkant 

van stad. Na herhaalde malen geschoten te 

hebben verdwijnen zij in verschillige rich

tingen.

Zeker is het dat die vliegers naar malkan

der niet schoten. Maar op wat of op wien 

hebben zij gedoeld ? ’t Schijnt, en ’t is heel 

wel mogelijk, dat zij hunne wapens afvuurden 

op eene bende duitsehe soldaten die te peerde 

aan « den Abeele » voorbijreden.
—o—

Mogen wij rond Yper eenen grooten slag 

verwachten? Waarschijnlijk van ja.

Men zegt dat alle de soldaten die in de 

omliggende gemeenten uitrusten, verwittigd 

zijn dat zij in de eerste uren terug naar 

’t front moeten optrekken.

En heden ziet men reeds buitengewone 

beweging van soldaten, die in minder en 

meerdere groepen den westen inslaan.

Treinen op treinen, stampvol met soldaten,

rijden naar Rousselare.
—o—

«
Bij ’t vallen van den avond hoort men de 

kanonnen geweldig donderen.

Dinsdag 20  Ju l i  1915.

20 Okt. 1914 - 20 Juli 1915. Negen maanden !

En nog altijd voort wordt aan den Yser en

rond Yper gevochten, en men is nog niet 

verder dan den eersten dag. Maar ontelbare 

duizenden zijn gesneuveld. God alleen is het 

bekend hoeveel slachtoffers daar nog zullen 

vallen.
—o—

Veel boeren ontvangen in den vroegen 

morgen een bezoek dat hun niet al te wel 

aanstaat.

De burgers verdragen geduldig de zooge

naamde “ boterwerkstaking » maar de duit

schers gaan anders te werk.

Zij gaan bij de boeren ten huize, slaan al 

de boter aan die ze vinden en doen ze mede. 

Beleefd en vriendelijk verwittigen zij den hoer 

dat zij in de eerste dagen hunnen aankoop 

zullen vernieuwen.
—o—

jNog altijd voort ziet men versterking den 

Westen optrekken. En men ziet ook “ ver

huizing „ die afkomt. Gewoonlijk ziet men 

kleine groepen van twee, drie, hoogstens vier 

wagens, die geladen zijn met duizend soorten 

en nog. Stoelen, tafels, banken, marmiten, 

I jven, bedden, enz. enz. liggen zorgloos 

.Aooreengeworpen op de hooggeladen wagens. 
■ _ —o—

Den dag door hoort men schieten, doch in 

1 den avond dreunen de kanons schrikkelijk 

geweldig.

Woensdag 21 Ju l i  1915.

21 J u li ! ’t Is het Nationaal feest der Belgen !

En door gansch het land is het zuchten

en klagen, is het droefheid en rouwe, zijn 

het bloedige, bloedige tranen.

—O —

Op zekere oogen blikken van den dag, 

gelijkt onze. stad een echte warboel. Soldaten, 

wagens, karren, peerden, gaan voorwaarts, 

keeren achterwaarts, rijden rechts en rijden 

links, gaan naar ’t front en komen van 

’t front, stappen van den trein of stappen 

er op, krinkelen en winkelen alhier en aldaar, 

zonder dat iemand weet van waar zij komen 
noch waar zij gaan.

Men verwacht zich aan iets buitengewoons.

(Wordt voortgezet)

Gevaarten en Avonturen
Achttiende Vervolg '— Verboden Nadruk

Le M iro i r
Dit gaf me weer vollen moed en kost wat 

kost ging ik woord houden.

Ze waren dus gansch verkeerd ingelicht.

— Uw naam is dus Palmier?

— Neen, mijn naam staat op mijne eenzel- 

vigheidskaart te lezen.

— Uw deknaam!

— Ik moet getuigen dat ik van langs om 

min begin te begrijpen wat gij van mij wilt. 

Ik ben immers geen misdadiger en heb het 

dan ook in ’t geheel niet noodig mij van een 

deknaam te bedienen.

— Gij weet dus van niet?

— Neen!

Ik liet die heeren verder in ’t geloof bleef 

hardnekkig in de onwetendheid.

Ziende dat zijn vragen, met schreeuwen, 

met schoone woorden niets hielpen begon 

hij een ander punt.

Dat ik naar Holland wilde bekende ik maar 

dit om eene verzachtende omstandigheid te 

vincJen voor het dragen van wapens, ’k Be

weerde den revolver medegenomen te hebben 

als geschenk van mijn vader.

— Waarom was het wapen geladen ?

— Omdat ik het zoo ontvangen had I

— Ge kondet het even goed ontladen hebben.

— Dat wel, maar men houd een geschenk 

zooals men het gekregen heeft zonder er iets 

van te scheiden of af te doen.

— « W at heeft er u aangezet naar Holland 

te vluchten ?

— Dewijl ik zonder nieuws was over mijne 

ouders die gevlucht waren uit Dixmude en 
ik nu over hun bestaan of niet meer bestaan 

in de grootste onzekerheid leefde heb ik 

besloten over Holland naar England en Frank

rijk te vertrekken om mijne verwanten op 

te zoeken.

— Maar kent gij dan den weg om in Holland 

te komen.
— Deze kende ik tot aan de grens.

— En waar zoudt gij qver den draad gegaan 

zijn ?
— Dat wist ik nog niet!

— Ge moest dan ergens verbleven hebben.

— Natuurlijk.

—r W aar ?

— Ik was zinnens te wachten te St Laureyns.

— Kent gij daar menschen ?

— Zeker.

— Hoe kent gij daar bewoners?

— Vermits ik daar elf jaren gewoond heb.

Zoo wierden mij verder nog eenige vragen

gesteld maar bij ieder dezer kon ik zoodanig 

antwoorden dat i& geen enkel persoon kon 

verdacht maken.

lk verzekerde die heeren een onderkomen 

te zouden gevonden hebben bij eene tante 

(deze wist ik echter gedurende den oorlog 

gestorven te zijn) opzoekingen langs dien kant 

zouden tot niets geleid hebben.

Daarop werd ik naar mijne cel geleid door 

den « Bril ». Deze verweet mij onderweg dom 

gehandeld te hebben te willen liegen. Nochtans 

hield ik bij hoog en laag staan do zuivere 

waarheid gesproken te hebben. Hij kon ervan 

gelooven wat hij wilde maar mijn besluit 

stond vast geen duim af te wijken noch 

achteruit te gaan noch te schrikken voor alle 

mogelijke bedreigingen of folteringen.

Zoo -waren wij öndertusschen aan nr 76 
gekomen en zat ik weldra sprakeloos op mijn 

stoel na te denken of ik in de eene of Andere 

bekentenis niet misdaan had,

lk had er waarlijk deugd van die heeren 

specialisten eens rond het tuintje te hebben 

kunnen leiden.

Coppens liet niet na eenige vragen te stellen 

over het onderzoek en ’k stelde hem gansch 

gerust met hem éénvoudig te verzekeren dat 

alles goed afgeloopen was en ik voortaan 

wa.t minder benauwd naar het verhoor zou 

trekken, ’k Betrouwde den kerel niet veel 

meer sedert Naartje Mechelen mij gezeid had 

op te passen voor den andere.

Eenige oogenblikken nadien meende ik 

iemand aan de deur te hooren en dacht ik 

dat ze mij terug kwamen halen om voor de 

geheimen te komen.

Men liet mij echter met rust maar eerst 

bij het openen der celdeur wanneer Pol het 

aangebrande erwtensap bracht bemerkte ik 

dat mijne ooren mij niet bedrogen hadden 

toen ik meende iets aan de deur gehoord te 

hebben,

’k Gebaarde echter van niets aan Coppens 

maar ’k had klaar en goed gezien dat er een 

briefken aan eene der haakjes van de deur 

gespikkerd was.

Mijne gedachten waren stendig op hèt 

briefken.

W at mocht dat beteekenen? Was ér iets op 

geschreven? en wat? Was het reeds mijne 

veroordeeling ? enz. ’ Kost wat kost, ik zou het 

wete n. ( Wordt voortgezet)



Verwarde Toestand

In de laatste dagen werd de wereld nog al 

wat in beroering gebracht, door het feit dat 

de Verbondenen er moesten toe besluiten op 

krachtdadige wijze tegenover Duitschland op te 

treden, daar het zich hoegenaamd niet haastig 

toont om het in werking stellen van het vredes

verdrag te onderteekenen.

Dat Duitschland zooveel mogelijk tracht en 

zal trachten zich te ontrekken aan de uitvoering 

van menige verplichting, die het door ’t vredes- 

[ traktaat van Versailles is opgelegd, daaraan

| zal zekerlijk niemand een enkel oogenblik

; twijfelen.

Duitschland immers wil zich niet overwonnen 

verklaren, niettegenstaande het de bloedigste 

nederlaag geleden heeft en wel degelijk om 

genade heeft moeten smeeken. Het pruissich

militarisme is verre van dood te zijn. Hinden

burg, Ludendorff en Mackensen zijn nog heel 

onlangs te Berlijn het voorwerp geweest van 

groote en geestdriftige betoogingen en ’t is 

i ook geen geheim dat Duitschland, onder aller

hande voorwendsels wel is waar en op min 

, of meer verdokene wijze, een groot, sterk en 

wel geoefend leger te been brengt, leger dat 

zonder eenigen twijfel beschikt is tot andere 

doeleinden dan het bedwingen der binnen- 

| landsche bolsjewisten.

De weinige haast, door Duitschland betoond 

tot het teekenen, wordt ook verklaard door 

zijne berekeningen op de verzwakking der 

' Verbondenen en men moet toch wel bekennen 

dat de houding van de Vereenigde Staten, in 

zake van het Vredesverdrag, in zekere mate 

j van aard is om de geheime hoop van Duitsch

land te verlevendigen. Wij meenen natuurlijk 
te mogen gelooven dat die hoop Duitschland 

noch ten geheele, noch ten deele kan baten 

en hetzelfde veeleer ontgoochelingen en schade 

zal aanbrengen, doch juist die hoop versterkt 

het in zijn tegenstribbelen en meteen gaan de 

I | zaken niet hunnen normalen gang, zooals wij

het overigens — en met reden — zouden

wenschen.

Er was over maanden reeds gezegd geweest 

j dat het Kongres van Washington in begin

| December het vredesverdrag zou bekrachtigd 

hebben. Tot heden is dit nog niet gebeurd, 

en volgens de meening van tal Amerikanen, die 

goed vertrouwd zijn met de Amerikaansche 

politiek, is het van nu af stellig dat én het 

j Vredesverdrag én den Volkerenbond in het

Amerikaansche Kongres eene zekere nederlaag 

te gemoet gaan.

Zullen de zaken zoover komen ? Dat weten 
en bèweren wij hoegenaamd niet. Doch wat niet 

1 kan geloochend worden, ’t is de houding van 

| Amerika ’t allerwege heel wat opschudding en 

onrust verwekt. 

i Is de ziekte van President Wilson hoofdoorzaak 

van den huidigen staat vai zaken ? Dit is niet 

aan te nemen, doch het zal wel waar zijn, dat 

ware Wilson in staat geweest zijn werk zelf 

te verdedigen, de kwestie er toch wat beter 

zou uitgezien hebben. Moge President Wilson 

spoedig volkomen hersteld zijn ; wie weet of 

zijne genezing geen einde zou brengen afln de 

politieke ziekte, die thans in Washington heerscht. 

’t is eigenlijk de veldtocht van Senator Lodge, 

aanleider der republikeinen, die moet aan- 

; schouwd worden als de echte stronkelsteen, 

waartegen het Vredesverdrag en de Volkeren- 

} bond zijn komen botsen. De voorbehoudingen,

I door hem voorgesteld en door den Senaar aan- 

I  genomen, zouden onvermijdelijk eene herziening 

I van het vredestraktaat voor gevolg hebben, 

ij En dan ? ?

Intusschen is de Amerikaansche zakenwereld 

I zeer ontevreden, en de Handelskamer van New- 

J York komt eene dagorde te stemmen, waarin 

gezegd wordt dat, zoo Amerika weigert het 

j traktaat van Versailles te onderteekenen en eenen

i l  afzonderlijken Vrede met Duitschland tracht te 

H  sluiten, het niet alleen de Amerikaansche han-

■ delsbelangen in gevaar brengt, doch ook de 

»  afbreuk met de Verbondenen en prijsgeven der 

I grondbeginselen, die het verdedigt heeft, zou 

I bewijzen.

Dat de houding van Amerika bij de Entente, 

I  en meer bepaald in Engeland en Frankrijk, 

I eenen slechten en ontmoedigenden weerklank 

heeft gevonden, kan men opmerken door de 

I uitlatingen van vooraanstaande politieke mannen 

I en der groote bladen. Echter is men het eens

I om te verklaren dat, zoo er verder op Amerika

I niet mocht gesteund worden de lasten, die op

I de Verbondenen wegen, in zeer groote mate 

| zouden verzwaren, doch dat zulks hen niet

i zou beletten van Duitschland de eerlijke en 

|[ volledige uitvoering der vredesbelastingen te

I eischen en desnoods af te dwingen, zoodat de 

lf Duitschers zich bittere begoochelingen scheppen, 

j zoo zij zich voorstellen dat de anti-duitsche 

blok aan stukken ligt.
Eene andere oorzaak van den moedwil van 

Duitschland zal ook wel liggen in de gebeur

tenissen waarvan Italië in de laatste dagen het 

| tooneel geweest is. Immers al wat leiden kan 

tot verzwakking der Entente-landen, is koren 

j op den Duitschland molen. Daarenboven is het

bij onze vijanden ook te doen al het mogelijke 

in het werk te stellen om overal de bestaande 

moeilijkheden te vergrooten en er nieuwe in 

het leven te roepen : de middels door hen ge

bruikt om de bolsjewistische beweging te ster

ken en te veralgemeenen, zijn daar de ontegen

sprekelijke bewijzen van.

Intusschen houdt de Opperste Raad der 

Vredeskonferentie zich ijverig onledig met wat 

in de huidige omstandigheden te beslissen en 

te doen valt. Door eene nota der geallieerde 

en geassocieerde mogendheden op 1 November 

was Duitschlands aandacht getrokken op het 

in werking treden van het Vredesverdrag. Het 

antwoord op die nota bleek verre van bevre

digend te zijn en twee notas van buitengewone 

belangrijkheid zijn nu aan de Duitsche Afge- 

vaardiging overhandigd geworden. Deze notas, 

die men reeds met den naam van ultimatum 

bestempelde, zijn eigentlijk eene sommatie of 

aanmaning die Duitschland met onmiddelijke 

dwangmaatregelen bedreigt, zoo het er niet toe 

besluit het aanvallend protokool te onderteekenen 

en de bekrachtigingen uit te wisselen, noodig 

tot het in werking treden van het Vredesver

drag. Alle maatregelen zijn daarenboven getroffen 

door maarschalken Foch en Wilson, door 

Frankrijk en Engeland dus, om ware het noodig, 

Duitschland tot kapituleeren te dwingen, ’t Zal 

wellicht onnoodig zijn dat de Verbondenen tot 

dwangmaatregelen hunnen toevlucht nemen : de 

overgroote meerderheid van het Duitsche volk 

zal de voorkeur geven aan de onderwerping, 

liever dan de gevolgen van den tegenstand, 

gevolgen die zeer ernstig zouden zijn, te willen 

ondergaan.

Zooals uit dit alles blijkt, is de toestand van 

Europa nog niet heelemaal klaar, integendeel, 

ze schijnt nog heel wat verward en ’t wordt 

hoogst dringend dat die verwarde toestand een 

einde neme. De wereld smacht naar vrede, 

naar de bepaalde vrede, want te veel en te 

groote belangen lijden hard onder de onzeker

heid, waarin de landen en de volkeren verkee- 

ren. Daarom wordt er ook algemeen gewenscht 

dat de Entente krachtdadig genoeg optrede om 

ons, na vijf lange jaren van oorlog en ver

wachtingen, eene definitivé en weldoende vrede 

te bezorgen. Brugsch Handelsblad.

Een Engelsche stem 
over de Frontpartij

in een artikel gewijd aan de Belgische 
verkiezingen schrijft “ The Catholic Times „ 
van 29 November:

« Hetzelfde gebeurde (overdragen van stem
men) ten voordeelè van de Frontpartij die 
met haar 61.211 stemmen, verkregen in ver
schillende arrondissementen, een zetel ver
overde in Gent, een tweede in Antwerpen, 
een derde te Brussel en twee te Aalst — een 
mooie uitslag voor een nieuwe partij die ten 
strijde trok zonder een duit, maar met een 
sterke dosis geestdrift voor haar zaak. Ze 
noemen zich de Sinn-Feiners van Vlaanderen. 
Ze begonnen hun eerste organisatie in de 
loopgraven van Vlaanderen, uit oorzaak van 
de onrechtveerdige behandeling die ze van 
hun Franschsprekende officieren te verduren 
hadden. Een eerwaarde priester aan wie ik 
enkele vlugschriften toonde door de partij 
uitgegeven over de handelwijze van deze 
officieren, zegde mij: « l)at moest de wereld 
door bekend gemaakt worden ».

Laatste Berichten over de Staking  
der  Koolmijnen

De staking duurt voort, de werkers en bazen 

blijven hevig hardnekkig, maar zoo kan het 

toch niet blijven duren. Daarom hebben reeds 

verscheidene onderhandelingen plaats gehad.

Uit onderhandelingen die plaats hadden zou 

er in ’t korte eene overeenkomst gesloten worden.

Volgens « Le Soir » meldt dat het kontrakt 

in de werkhuizen van Thy-le-Chateau geëindigd 

is. De werkherneining is daar reeds begonnen. 

En het is niet twijfelachtig dat de loonkwestïe 

daar eene voldoende oplossing krijgt.

’t Ware te wenschen dat in alle andere kool

mijnen en werkhuizen spoedig het werk hernomen 

worde, opdat de treinen hunnen regelmatigen 

gang zouden gaan en opdat geene andere 

fabrieken zouden stilvallen, want wat zou er 

van ons land geworden.

STADSNIEUW S
Sinte Cecilia for ever. — Na onze muziekanten, hebben 

ook deze weke de « Mandelkoor» en de pompiers het 
Sinte Ceciliafeest gevierd. In groep werd den Zondag de 
plechtige Hoogmis bijgewoond en daarna vrolijk en op 
stap op zwier gegaan. Naar loffelijke gewoonte waren onze 
dappere brandweermannen weerom het langst op de bres... 
maandag namiddag waren zij nog altijd even goed aan... 
’t blusschen.

De laatste dag. — De zeventienden December is voorbij. 
Oef!... Laat ons eerst adem halen.

Noch zonne, noch mane, geen sterreken zelve viel er uit 
de lucht... alleen een steen van het harte en een pak van 
de mage van vele Iseghemnaren.

Een amerikaansch genie had het ginder hooge gelezen, 
en na hem al onze sterrekijkers en sterrekundigen, snóeks, 
luchlprofeten en weêrvoorzeggers bazuinden het u i t : op 
17 December zou de zonne tegen de mane bokken, de 
sterren zouden uit de lucht vallen op het hoofd van deze 
die langs de strate gingen, en die in huis bleven zou
den onder de puinen begraven worden ! De zee zou 
vervriezen en de aarde versteenen!... Het einde van de 
werild zou komen !...

En ziet!... De zeventiende kwam... en de zeventiende is 
voorbij !...

En zonne en mane draaien voort in het ruim, en de 
sterren draaien voort langs de hemelbanen, en de wereld 
draait voort op hare spille... en menigeen draaide een 
potje koffie meê op het goed afloopen !

Eén waarschijnlijk draaide niet op dezen dag, want zijn 
hoofd moet reeds lang verdraaid zijn... t is het amerikaansch 
genie, tenware... hij op dien dag het verstand terug 
gekregen had.

Maar nu met al dat draaien heb ik gisteren nacht, 18-19 
bijna uit mijn bedde gedraaid door den geweldigen wind. 
Ik rechtte mij, ’k begon aan mijne oogen te wrijven en... 
’k peisde seffens op den 17 December, maar wij waren 
tusschen den 18 en 19. Dan peisde ik dal de armerikaansche 
sterrekunde MISZIEN had, of dat de wereld eerst in Amerika 
ging vergaan en dan in... Iseghem. En toen ik ’s morgens 
opstond zag ik hier pannen afgewaaid, daar een stuk van 
etij kave afgerukt, ginder een boom ommegevlogen en zoo 
zag men overal kleine verwoestingen. En... de wereld is 
n^f, niet vergaan, zelfs niet in die schuwe nacht 1 

■ )-' e Mantlelbrug. — Niettegenstaande de overvloedige 

r i f e s cler ver'edene week en de overstroomingen van den 
mViael, die de werken zeer lastig maken, wordt ijverig 
voort gewrocht aan het heropbouwen der, Mandelbrug. 
Reeds is de eene kant opgemaakt en gepaveerd I

Met voldoening zien de aanpalende bewoners, bijzonder 
deze van den Dam, meermaals daags de aanwezigheid 
op de werken van den heer Schepen van Openbare Werken 
van Emelghem die persoonlijk de nauwkeurigheid komt 
nazien en het bespoedigen ervan aanwakkeren.

En pluimken !...

Treins. — Op Donderdag laatst werd volgend bericht 
aan de statiedeur alhier aangeplakt : Te beginnen vau 
Donderdag 18 December zijn de volgende treins afgeschaft: 

Naar Kortrijk Naar Rousselare
n. 3194 om 7.21 ure n. 3195 om 6.48 ure
n. 3204 om 12.38 ure n. 3265 om 9.56 ure
n. 3214 om 17.37 ure n. 3213 om 13.28 ure

Wat gaat er nu weeral gebeuren, vragen zich de men
schen af? Nog een beetje en ’t zal slechter gaan of binst 
den oorlog. Waren er geen treins, wij konden nergens 
gaan daar wij geen pasport hadden. Maar nu zijn pas
porten en geen treins, of toch ten minste niet vele.

Nog een nieuwe coperatieve. — Volgens wij uit goede 
bron komen te vernemen is er nog eene nieuwe coperatieve 
tot stand gekomen. Nu is het eene gesticht door de 
socialistische maatschappij “ Volksplicht,,. Naar wij ver
nemen zullen zij Maandag hunne eerste ronde doen en 
hun brood verkoopen aan 1 fr.

Brand. — Dinsdag avond rond 7 ure is er een begin 
van brand ontstaan in de woning van Henri Bourgois- 
Vanneste, dank aan onze pompiers werd de brand spoedig 
gebluscht.

Ministerie van Bevoorrading. —- Eene nieuwe winkel 
van Bevoorrading, die uitgaat van het Ministerie, is hier 
in stad geopend. Men zegt dat zij er alle kruidenierswaren 
zullen verkoopen. Deze winkel is voorloopig ingericht bij 
Alois Vandommele, Drooge Jan, 7.

T oonee l-  & Z a n g m a a ts c h a p p ij 

“ DE L U S T I G E  V R I E N D E N  ,,

Zondag 4  &  Maandag 5 Januari 1920
3U Vertooning van het Tooneeljaar 1919-1920 

Opvoering van :

Roosje van den Veldwachter
Drama in 3 Bedrijven door N est o r  D e T iè r e

Gezien den steeds groeienden bijval welke 
de Maatschappij telkenmale geniet, mogen wij 
verzekeren dat alle liefhebbers eenen genoeg
lijken avond zullen beleven.

H et B e s t u u r .

-  SPORT -
— DUIVEN —

I s e g h e m  —  Duivenmaatschappij Elk het Zijne
Op Zondag 21 December 1919 , om 5 ure 

namiddag ALGEMEENE VERGADERING ter 
herberg De Postduif bij R u d o l f  U y t te n h o v e .

' . Dagorde :
1. Verslag der laatste vergadering.
2. Bekendmaking van den omtrek.
3. Bespreking over de kwestie der metalen ring.
4. Bespreking over de verzendingen.
5. Gewichtige mededeeling over eene ver

gadering die plaats gegrepen heeft voor eene 
mogelijke overeenkomst te bespreken tusschen 
het bestuur van onze maatschappij en drie af
gevaardigden van eene andere partij.

6. Verschillige andere mededeelingen.
Gezien er tegen het nieuwe jaar nog zeer vele maat

regels moeten genomen worden, ma-g geen enkelen lief
hebber nalaten deze vergadering bij te wonen.

In de laatste vergadering hebben wij gezien dat de 
lit—itëbers wederom in onze maatschappij hun vertrouwen 
st !en en dat wij toekomende zomer wederom schoon 
sf I zullen hebben.

Jp dezen oogenblik zijn reeds meer dan 100 leden 
ingeschreven en met Nieuwjaar zullen de lijsten in de 
drie lokalen uithangen.

Daarom mag niemand ontbreken want de vergadering 
zal van het grootste belang zijn.

—o—

I s e g h e m  —  Duivenliefhebbers! In uw belang, 
eischt dat uw voormannen constateurbelang, 
lokaalkwestie, en nijd laten varen! De duiven
liefhebberij aan de duivenliefhebbers is onze 
leus. Eischt vereeniging in een machtigen bond 
« Iseghem en Omstreken ». ’t Is uw Recht.

Daartoe VERGADERING in den Arend, 
Rousselarestraat, Zondag 21 December om 3 ure 
nanoen. Wees mannen die willen.

Het voorloopig Bestuur.
N o t a  : ’t Is voorwaar eene taaie beweging in gang in 

’t Iseghemsche; dit ziet men aan bovengemelden oproep 
die deze week aan de hoeken der straten werd aangeslagen. 
Of ’t noodig is! Waarom zou een handvol constateurs de 
liefhebberij verdeeld moeten houden? Waarom moet lokaal
kwestie immer haat en nijd zaaien? De inrichters dier 
t>eweging verdienen allen lof en welgelukken. ’t Is het 
oogenblik om de liefhebberij te eenigen in onze stad, 
die zich er tegen verzet moet alle peinzende liefhebbers 
tegen zich hebben. De Iseghemsche liefhebberij verdient 
den slechten naam niet die het zich zelf door schrijven 
en zeeveren op den hals had gehaald, ’t Is hoog tijd 
daar een einde aan te stellen. Niet Praten maar Daden !!

Stad Iseghem. — Qp_Zondag28 December, 

van 9 'tot 4 ura, ter herberg'«"De-(piassèur » 

bij Karei Degrendele', Kortrijkstraat. : ■

Bnitengewone tentoonstelling van alle ver

maarde duiven der stad zooals de duiven van :

Karei Degrendele die in 1919 52 prijzen 

gewonnen hebben.

Jbsef Heldenberg het puik' ras; v^ri iLaér) r

Henri Bourgeois (26 prijzen gewonnen).

Jan Heldenbergh die vele groote poelen ge
wonnen hebben.

Camiel Dewaele het oud ras Deraedt die 
geheel den oorlog verdoken was.

Emiel Josef afstammelingen van Oltevaere 
Verhelle en Valke Brussel.

Remi Deblauwe ras Ottevaere.

Jules Rapoeye ras Ottevaere en Anke.

Florent Broucke enz. enz.

Karei Degrendele.

***
Roste duivinhe (koter) verdwenen, alsook jong 

dónker! geschelpt huisduiiken 'van rond de 4 tot,-5 
maanden. De eerlijke vinder gelieve ten bureele van 
’t blad die terug te Brengen tegen belooning.

STAD ISEGHEM. — Zondag 21 December om
4 1/ 2  ure zeer stipt in Café Royale, Nieuwstraat. 
Buitengewone BILLARDMATCH tusschen dé 
Heeren: J o s e p h  W o l f c a r i u s  van Iseghem en den 
uitzonderlijke sterken W i l l i e  VERMEULEN van 
Kortrijk.

De match wordt gespeeld in de vrije partij aan 
600 punten. Buitengewone groote serien zijn te 
verwachten, ’t Is wellicht de prachtigste Matöh 
die hier ooit te zien is geweest.

De billardzaal is afgesloten.

Ingangprijs, 1,0 0  fr. recht gevende aan een 
glas bier.

r Iseghem - Prijskamp op den B I L L A R D  

op Zondag 2 8  December om 3 ure stipt

ter herberg « DE'HARMONIE» bij W e D e c le r c q  

A r t h u r , Kruisstraat.

Iseghem - Prijskamp met dp J A S K A A R T

ter herberg « De Sterre » bij A d o lf  BINCQUET, 

op Zondag 28 December, om 4 ure.

Ingelmunster - Luisterrijk Avondfeest ten 

voordeele der Oorlogsweduwen en Weezen der 

Gemeente, op Woensdag 31 Januar i  (Niêuw- 

jaaravond) - Plechtige Opening der Zaal O pe ra  

C o m iq u e , door den beroemden troep S p e r a l- 

g a je d a e l  bij Palmer Haverbeke, Café Restaurant 

« In den Zwarten Leeuw » Gravinnestraat.

Begin om 5 ure. - Voorbehoudene Plaats
2 fr. Eerste Plaats 1 fr.

—  i — mmjmmmmm i

Ingelmunster - Zondag 11 Janua r i  1920

Plechtige Inhaling der Gedecoreerde Vrijwilli

gers der Gemeente door de Kunstafdeelihg der 

Koninklijke Philharmonie « D e L u st ig e  V r ie n d e n » 

Vorming van den stoet aan de Statie om

10  ure. Plechtige ontvangst der Gedecoreerden 

bij P a l m e r  HAVERBEKE, « In den Zwarten 
Leeuw» om 1 1  ure.

’s Namiddags om 3 1 [2 ure, Gezellig Uit
stapje, Fakkeltocht en 'tot slot Groot Spéctacle 
bij P a l m e r .

T A A R T E B A K
ZONDAG 28 DECEMBER

Ter herberg « In ’t Meilied » bewoond door 

Ivo CLAYES, Groote Markt.

Burgerstand van Iseghem.
Geboorten :

Robert Vierstraete zv Jules en Elisa Vansteenkiste— 
Marcella Velghe dv Victor en Maria Buysse — Daniël 
Claeys zv Edmond en Maria Missiaen — André Madou 

.zv Emile en Marie Hoornaert — Julee Vanhaverbeke zv 
Camiel en Adronie Thuerman — André Werbrouck 
zv Hector en Bertlia Sabbe -  Valere Spillebeen zv 
Hector en Leonie Soetaert — Marcèl Deblock zv Jules en 
Maria Vanhaverbeke..

Over/ijdels :■

, Charles Huygebaert zb 74 jaar wed. Theresia Douhée 
Michel Mulier 3 jaar zv Marcel en Maria Cottiegnies —* 
Joseph Dewaele 13 d. zv Leon en ilelena Vens — Camiel 
Üèmeulenaefe 8 m. zv Théophiel en Maria Vandenheede.

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

ZONDAG 21 en MAANDAG 22  DECEMBER
telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
ALGEMEEN' PROGRAMMA :

DE HUWELIJKSNACHT
Drama in 3 deelen

D e DAME m et  de ZWARTE VLINDERS
Drama in 3 deelen

DE HUWELIJKSMAKELAARS
Drama ii} 3 deelen

_  . KOMIEK

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

Dagvertooning : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1 fr. 

Avondvertooning : 0,50 - 1 - 1,50 - 2  fr.

Kaarten zijn den dag der vertooning op voorhand te 
bekomen bij Rob. Huysentruyt, Nieuwstraat 17,



NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS!
Bericht aan het publiek der gemeente Ingelmunster

Eindelijk eenen Cinema in ons Dorp
De Vlaamsche Oud-Strijdersbond van 

Ingelmunster heeft de eer het geacht 
publiek der gemeente ter kennis te 
brengen dat hij vanaf Kerstdag Ginema- 
vertooningen zal houden in de Cinema
zaal, Weststraat te Ingelmunster.

Het is niet het inzicht van den Bond 
door dit briefje zijne onderneming aan 
te bevelen, maar enkel Zijn doel uiteen 
te zetten. Het gedacht wierd opgevat 
bij eene vergadering van den Bond, 
die met den geest bezield, van onder
linge ondersteuning, het geraadzaam 
oordeelde eigene hulp,eigen ontspanning 
en eigen vermaak in den schoot van 
den Bond te zoeken.

Deze Cinema opgericht door uwe 
oorlogshelden dient vooral tot steun 
der behoeftige oorlogsweduwen en 
weezen, tot steun en opbeuring der 
verminkten der leden van onzen Oud- 
Strijdersbond. Hij is dus uitsluitend 
met een menschlievend doel opgericht 
en hoopt door zijne schoone films van 
hef huis M. P. Sales, Ageney L. T. D. 
Londen americafilm, en zijne lage prijzen 
de sympathie van het Ingelmunstersehe 
publiek in te winnen.

Wetende dat zedenmeesters, bij dees 
bericht, zich ongerust zullen maken 
daar Cinemavertooningen éénen grooten 
invloed uitoefenen op den geest der 
toeschouwers en vooral op dezen der 
jeugd, vinden de Oudstrijders, door 
ondervinding geleerd dat deze kommer 
niet ongegrond is. Daarom, ten volle 
bewust der verantwoordelijkheid die 
op hen valt, kunnen zij van nu af 
reeds de verzekering geven dat er enkel 
opvoeringen zullen gegeven worden, 
tot dewelke alle ouders of meesters 
gerust hunne opkomende zoons en 
dochters of bedienden mogen toelating 
verleenen. Deze verzekeringen voor
gelegd aan geestelijke %n burgelijke 
overheid hebben algeheele goedkeuring 
gevonden.

Ook is de Oudstrijdersbond overtuigd 
uwe achting en vertrouwen meer en

meer in te winnen, daar zijne Cinema- 
inrichiing geene persoonlijke uitbuiting 
is van één of meer bijzonderen, maar 
steeds zal streven naar iedereen zijns 
belangen; daarenboven onze moderne 
America-films veel bijval hebbende, en, 
op uwe medewerking rekende, zullen 
wij nogthans uwe opkomst als een blijk 
van genegenheid aanzien voor uwe 
Oud-Strijders, alsook als eene nieuwe 
verbroedering tusschen UEd. die tijdens 
de bezetting onder den dwang gelede;n 
hebt, en ons, die intusschen strede;i 
aan den Yzer. t

n»
Om aan iedereen toe te laten deze 

vertooningen bij te wonen zullen er 
alle Zon- en Feestdagen avondver- 
tooningen gegeven worden, opgeluisterd 
door één puik Symphonisch Concert, 
van 6 1/2 ure tot 10 ure.

Inkomprijzen : Eerste plaats 1 .50  fr .  
Tweede plaats 0 . 8 0  fr .

Dezelfde dagen zijn er ook middag- 
vertooningen van 3 ure tot 6 1/2 ure 
en iedere Maandag avond vertooning 
van 7 ure tot 9 1/2 ure, met volgende 
inkomprijzen : Eerste plaats 1 fr .
Tweede plaats 0 . 5 0  f r .

Militairen in werkelijken dienst en 
leden van den Bond betalen halven 
prijs op vertoon van hunnen verlof  
t itel of l idkaart .

Een welvoorzien buffet zal het geacht 
publiek toelaten zich in eene goed ver
warmde zaal te vergasten en eenige 
aangename uren in goed gezelschap 
door te brengen.

Eene strenge tucht zal door de 
Oud-Soldaten in de zaal verzekerd 
worden en iedere ruststoorder zal zonder 
verwijl noch wedervergelding buiten 
gezet worden.

Kinders beneden de 15 jaren zijn er 
hoegenaamd niet toegelaten, daar voor 
deze laatsten bijzondere vertooningen 
zullen gegeven worden aan verminderde 
prijzen.

Kerstdag 25 December 1919

MIDDAG VERTOONING om 3 ure stipt
Kosteloos aangeboden aan al de leden van onzen Bond en hunne familie

Doch wij verzoeken deze niet meer als twee naastbestaanden mede te brengen 
daar de plaats ons niet toelaat ze allen uit te noodigen

Om 6 1/2 ure

GROOTE OPENINGVERTOONING
m e t  de volgende beroemde d r a m a ’s op ons program m a

V O O R  K O N I N G  E N  V A D E R L A N D
M O E D E R H E R T

J O N G E L IN G S M IS D R IJ F
en verscheidene voorstell ingen onzer  verm aardste  Komieken

Tweede Kerstdag verandering van programma

DE O V E R W IN N IN G ,  6  deelen
(Zeeoorlogsfilm)

DE S P IO E N  DER R E G E E R IN G
(V e rm a a rd  Cow-boy d ram a)

Zie programma’s enz. enz.

£an

Kantoor van den Notaris Le Corbesier, 

te ISEGHEM.

II

OPENBARE VERKOOPING *V>N

W o o n h u i z e n  e n  L a n d
onder

INGELMUNSTER en LENDELEDE

De Notaris Le Corbesier te Iseghem zal met tusschen- 

komst van den Notaris De Meulenaere te Ruysselede 

openbare verkoopen.

Gemeente Ingelmunster - Doornlioek

KOOP I

Eene Tweewoonst met 25 a. 95 cent. land. Gebruikt 

met Koop IV hieronder door Francois Deforclie tot 

i November 1920, mits 190 fr. ’s jaars boven de lasten.

Gemeente Lendelede, Doornhoek.

KOOP 11

Een Woonhuis zijnde de Noordkant van eene twee

woonst, met schuur en land, samen groot 23 a. 52 cent.

Gebruikt door Aimé Herman tot 1 November 1920 

mits 120 fr. ’s jaars boven de lasten.

KOOP III

Een Woonhuis zijnde de Zuidkant van bovengemelde 

tweewoonst, met schuur en medegaande land, samen 

groot 24 aren 15 dentiaren.

Gebruikt door Jules Verleye tot 1 November 1920, 

mits 120 fr. ’s jaars boven de lasten.

KOOP IV

Eene partij Zaailand groot 2G a. 87 cent. palende 

aan voorgaande koop.

Gebruikt met koop I tot 1 November 1920.

ZITDAGEN

INSTEl op Dinsdag 23 December 1919

TOESLAG op Dinsdag 6 Januari 1920 

Telkens in de herberg « DE KAPELLE » te Ingelmunster 

bij de Statie, om 3 ure namiddag.

1[2 0[0 INSTELPREM1E.

De koopers zullen mogen klaver zaau'ii, in de 

tarwe en de haver.

Er zullen samengingen toegestaan worden 

1(2 °[o In stel premie 

Zitdagen :

lnstei op Donderdag 8 Januari 1920 ter herberg de 

Nieuwe St Pieter.

Toeslag op Donderdag 22 Januari 1920 ter herberg 

de Oude St Pieter.

Beide te Iseghem telkens om 2 ure namiddaS.

IV
BIJ VERTREK VENDITIE VAN

Beestiaal - Landkouwalaam
en MEUBELEN

ten liove bewoond door H. Art, Vanderheeren 

te Iseghem, Katteboornstraat 
Op Vrijdag 20 December 1919. om 8 ure voormiddag 

Eene beste poney, vier zwijns waaronder twee 

loopers en twee vette zwijns. Een vligette, beste 

harnais, nieuw aalbak, aalbak, aalpomp met gote, 

kernmachien enz. Allerlei huismeubels.

3 maanden tijd van betaling. De koopen 20 fr. 

komptant te betalen.

Wilt gij goede en goedkoope

OPENBARE VERKOOPING VAN

EEN IN OPBOUW ZIJNDE WOONHUIS
te ISEGHEM, Mandelstraat.

De Notaris Le Corbesier te iseghem zal openbaar 

verkoopen :

Een in opbouw zijnde Woonhuis en medegaande 

erve, samen groot 1 a. 90 cent. staand0 en gelegen 

te Iseghem, Mandelstraat; palende Noord en Oost 

Heer Jean Vandeputte, Zuid Heer Charles Depover, 

West de Mandelstraat.

ZITDAGEN 

INSTEL op Dinsdag 30 December 1919 

TOESLAG op Dinsdag 13 Januari 1920 

Telkens om 2 ure namiddag ter herberg «S t Hilonius» 

te Iseghem bewoond door Heer Fr. Kerckhof.

1|2 °i„ INSTELPREMIE 

III
OPENBARE VERKOOPINO VAN

Een allerbest Hoveke 
en medegaande Werkmansbuis

te Iseghem, Katteboomstraat. 
samen groot 5 h. 52 a. 23 cent. verdeeld in 8 koopen 

De koopers zullen in ’t gebruik komen dtr ge

bouwen van ’t hoveke met den dag van den toeslag 

der landen met het scheren en weeren van de vruchten 

eu van ’t werkmansbuis met 1 Oktober 1920.

OPGEPAST! !

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

Nieuwe Moderne Inrichting
voor het maken van Portretten 

Bromure, Bruin en Charbon papier

HERAFTREKKINGvanOUDE PORTRETTEN  
P ort re t ten  op Doodbeeldekens

gemaakt in 24 uren 

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

Bijzondere prijzen voor Huwelijksgroepen 
ill. Bi 'iesens - Vande IV at te

Roeselaerestraat 82 , I S E G H E M

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

Men zoekt Breimachien (courtchar;iot) 

Men wende zich to t: J. de Poerck, Rue au 
Mouliri Pagot 39 , Tourcoing (France).

A la Renaissance
Hoek der Groote Markt en Gaanmarkt, K O RT B IJ K

Voor het herinrichten uwer vernielde haardsteden, bezoekt onze Groote 

Magazijnen van Tentoonstelling van Nieuwigheden — Confectiën voor 
Heeren, Damen en Kinderen — Schoenen — Witgoed, enz. 
— Toiletartikelen — Juweelen — Beddegoed — Allerhande 

Huismeubelen — Menagiegoed.

Het goedkoopste - - Ónmogelijke Concurentie 
Onze billijke prijzen zijn een echte terugkeer naar het normaal leven van vroegre

Op aanvraag onzer talrijke kalanten blijven de Magazijnen ’s Zondags den ganschen dag open.

Ziet onze laatste reklame-modellen u it Parijs :

Volledig manskostumen (vest, gilet, broek) vanaf fr. 9 7 ,5 0  en 115 — Pardesus voor 

mannen fr. 105 - 112,50 - 129 — Regenmantels (mannen) vanaf fr. 9 9  en 105 — 

Mantels voor vrouwen vanaf fr. 9 0  en 96  — Regenmantels (vrouwen) vanaf fr. 69  en 

79  — Men maakt al deze artikelen op maat zonder prijsverhooging.

-  -  Volledige bedden vanaf 150 fr .  -  -

G a a t  z i e n  en  o o r d e e l t ! !
UIT TER HAND TE KOOP :

Een gerieflijk WOONHUIS
met magazijn en 47a 06c land 

staande en gelegen te ISEGHEM wijk Abeele 
Ingenottreding na korten termijn 

Voor alle inlichtingen zich te wenden bij 
den Notaris VANDE MOORTELE.

Aanstonds gevraagd in groot Handelshuis 
te Iseghem deftige Juffer kennende Dactylo- 
Stenographie.

Voor aanvragen zich te wenden schriftelijk 
onder de letters G. M. bureel van ’t blad.

TE K O O P :

STOVE met twee ovens (cuisinière) in 
zeer goeden staat.

Zich wenden bureel van ’t blad.

BOEK- & STEENDRUKKERIJ

E. Mestdagh-Debosschere
Groote keus van

VISIETKAARTEN


