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ONS ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS 

1 jaar 6.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.

3 maanden 1.75 fr.

1 jaar binnen stad 5.50 fr.
M en  schrijft in bij de 

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

R. M e s td a g h -D e b o s s c h e r e
Emelgliem-Dam-Iseghem

en in a lle  postkan toren .

verschijnende eiken Zaterdag

GELIJKE) PLICHTEN! GELIJKE HECHTEN!!

Aankondigingen 0.15 fr. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » »

Aanbevelingen 0.25 fr. » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmas bij 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

D it  n u m m e r  behels t  een b i j 
voegsel.

KERT S T D A G !!
’t Is Kerstnacht!

Alles slaapt nug ’n weldoende slaap, en niets 

dat de stille ruste stoort, die op de natuur 

verspreid ligt.

Aan den omdraai der kerkstraat, koijit den 

ouden klokkenluider, in zijn dikken overjas ge- 

duffeld, ’n' wollen sjecp rond den hals, en de 

klompen aan de voeten. — De sneeuw kraakt 

onder zijne stappen, ’n spoor nalatende, welke 

weldra verdwijnen zal onder de dik vallende 

vlokken.

Dof-kuchend, het korte steenen pijpken tus

schen de ingetrokken lippen komt hij kerkwaarts...

... Krassend draait de sleutel in het zwaar 

gesmeden slot, de Gothiesche kerkdeur op hare 

verroeste hengsels, piepend en zuchtend, wordt 

geopend.

Traag en moeilijk beklimt de klokkenluider den 

steenen wenteltrap van den klokkenzolder... 

Hoeveel jaren had hij niet denzelfden weg ge

volgd, om de menschen ’t blijde kerstfeest te 

verkondigen!

Hoeveel jaren, — hoeveel menschenlevens 

waren met hem niet verzwonden binst dien tijd.

... Hij is tot den klokkenzolder gekomen en 

peinzend staart hij in de ruimte... Rond hem 

werpt de lantaarn dansende schimmen op de 

niet stof-bedekte muren en balken.

Hij denkt... op het ver- verledene; — op den 

tijd dat hij als knaap, voor de eerste maalden 

hoogen trap beklom met vader... die later was 

gestorven, — en hij had opgevolgd. En nu, is 

■ hij ook, ö reeds zóó oud geworden en versleten...

Weldra zal ook een ander hem opvolgen, — 

hij gevoelt het wel, — die stremheid, die loom

heid in de beenen.

Weg de tijd, toen hij den steenen trap opklom, 

rap en vlug, — in den bloei zijner jeugd, in 

de macht der stalen spieren.

Vijf lange jaren zijn vervlogen, sedert hij die 

tonen nog gehoord heeft, die klanken zijner 

beminde klokken.

Wat heeft hij niet geleden in die jaren, tel

kenmale het schoone Kerstfeest naderde, nu hij 

over de treurende natuur, die vreugdeklanken 

niet laten weêrgalmen kon, als om ze tot het 

het leven terug te roepen.

... Éénmaal toch heeft hij ze gehoord : — hij 

herinnert het zich nog gansch goed, — doch 

wat klonken ze valsch in zijne ooren, wat 

schenen ze wanluidend te galmen over het dorp.

’t Had hem geschenen als spotteden ze met 

hem, en hij had geweend, de eenvoudige...

En toch, had het hem voorgekomen, als had

den ze met tegenzin door de gaten der dikke 

muren gedrongen, nu ze door de hand van den 

goddeloozen overweldiger in bewegingen gebracht 

werden, om zijne zegepraal te vieren. O! bittere 

spot! - O ! snoodheid 1
Zilte tranen komen over zijne uitgemergelde 

wangen, nu hij op dit alles denkt, -  tranen 

van het diepste hertewee... En geluk !... nu zal 

hij weêr die klanken van voortijds laten galmen 

over het vredige dorp... misschien voor de laatste 

maal.

... Zwaar en plechtig dreunen de klokketonen 

over het dorp, en versmelten met andere, in 

de verte...

— Vrede, Vrede aan de menschen die goed 

van wil zijn !

— Een voor een, openen zich de deuren, 

der rond de kerk staande huizen, en menschen 

komen uit en begeven zich ter kerke.

Van te lande ook komen ze reeds aangestapt; 

de vrouwen in hunne zwart-la-kenen kapmantel, 

— de mannen, den overjas of den alouden 

blauwen kiel aan, de sjerp of ’n roode zakdoek 

rond den hals, de klak met neêrgelaten oorlap

pen op het hoofd, rookende uit de steenen 

pijpen.

Stil-ondereen sprekend komen ze naar de 

kerstmis. Meer en meer groeit hun getal aan, 

naarmate ze de kerk naderen, daar uit alle 

straten en wegen volk bijkomt...

En immer dreunen de klokkentoneti, den 

komenden dag toe als groet.

—o—

Harmonieus-vol galmt de 'muziek van het 

hoogzaal, — stil en in-teêr als een ver-verwijderde 

vleugelenslag van door de ruimte vliegende 
engelen — Hoor ze naderen..., nu weêr ver

wijderen ze zich..., om eindelijk, met volle 

vleugelenslag tot het outer door te dringen...

... Hij schijnt van het aardsche ontheven, den 

ouden koster, nu hij het schoone Kerstlied aan

heft “ Adeste fidélis » — Zijne oogen worden 

vochtig, — zijne lidmaten beven, — zijne vin

geren trillen... Hij droomt, — droomt van ’n 

bovenaardsch wezen, in zijne nabijheid, — zijne 

vaal-witte vingeren tokkelen op de witte en 

zwarte toetsen..., en immer voort galmen de 

tonen van het lied dooi de kerk...

—  o —

... Plechtig, indrukwekkend klinkt het Kerst

lied door de hooge beuken... Zuiver klinken de 

stemmetjes der kinderen, begeleid door de krach

tige stemmen der mannen, als een lof en dank- 

betuig tot den* Hooge.

... De grijze priester buigt, en verheft de 

handen...

... De laatste klokkentonen zweven door de 

lucht... ; de laatste tonen van ’t orgel ruischen 

door de ruimte... ; de laatste klanken van ’t lied 

versterven met het geluid der voetstappen in 

de sneeuw... M a n d e lz e u n e . ■

Nosr iels over de Eleetrici(eitO

In het nummer van 20 December 1.1. las ik 

onder hoofding “ Electriciteit „ de klachten iÜfe 

geuit werden door de bevolking van Iseghem, 

over het electrieke licht.

Eerst en vooral zijn die klachten gegrond en 

zelfs zeer gegrond. De menschen moeten op 

het einde der maand eene groote rekening be

talen voor licht waarbij zij noch stoppen noch 

naaien kunnen.

Maai moeten daarom de kleine nijveraars 

die met eenen motor hun klein getal niachie- 

nen doen draaien, uitscheen van werken of 

weêroin met den ouden tijd beginnen, ’t is te 

zeggen draaien met de hand.

Dat de electriciteit hier niet werd ingericht 

voor de beweegkracht, dat versta ik heel goed. 

Maar als een of ander burger het aanvroeg voor 

stroom te hebben om eenen motor te doen 

draaien, waarom stonden zij het dan toe. En 

daar zij het eenmaal toegestaan hebben, moeten 

zij het voort toe staan, dat is heel natuurlijk.

Het verbod dat nu onlangs wierd bekend 

gemaakt van ’s avonds met geenen enkelen 

motor meer te laten werken, wierd door eenigen 

met vreugde vernomen maar integendeel door 

anderen met ontvredenheid onthaalt. Van den 

eenen kant hebben ze groot gelijk van dit te 

verbieden, maar van den anderen kant zal dit 

veel schade berokkenen aan de klein-nijveraars, 

en werklieden.

Ten eerste: de klein-nijveraars kunnen, nu 

het winter is en de dagen kort zijn, met hun 

zelfde machienen maar halve voortbrengst meer 

hebben, daar het verboden is ’s avonds gebruik 
te maken van de beweegkracht, en nochtans 

geheel zijne fortuin bestaat in zijn werkhuis.

Ten tweede: de werklieden die bij klein

handelaars werken, zullen, als het zoo voortgaat, 

maar halve dagen meer kunnen arbeiden, ’t Is 

waar voor het oogenblik kunnen zij nog omtrent 

allen geheele dagen werken, maar zal het zóó 

voort gaan. En wje zal dan het talrijk kroost 

des werkmans onderhouden, of zal men hem 

weêr doemen (gelijk binst den oorlog) de Open

bare Weldadigheid in te roepen.

Ziedaar welke schade er zuu kunnen uit 

'voortkomen, zonder den ondergang te rekenen 

der klein-nijverheid en -handel.

In de Gemeentezitting van 5 December 1.1. 

wierd er besproken dat er eene nieuwe machine 

van minstens 500 P. kr. noodig is om in de 

noodwendigheden te voorzien. Zou men nog 

niet beter een Tur-pinne van 1000 P. kr. doen 

zetten, dan zou ten minste iedereen tevreden zijn, 

en men zou ’s avonds in de huizen kunnen 

boeken en gazetten lezen, stoppen en naaien, 

in de kleine fabrieken zou men kunnen werken

en ae

rlftngen electriek van stad. Maar'óf* 

ulfetf hebben, dat weten wij r> g niet 

zekCT. ‘Maar iets is toch zeker, als de Cinema 

•hiati ;t uildenhuis electriek krijgt van Stad, dan 

moestte men aan de andere Cinema’s ook elec

triek toegestaan hebben, oni zóó de eene niet 

meê en de andere niet tegen te werken. Want 

dat zou kunnen groote misnoegheid en oneenig- 

heid teweeg brengen.

Nog iels over

Gemeentesecretarissen

De wet verbiedt niet secretaris te zijn van 

verscheidene gemeenten. Artikel 5 dei wet van 

„,30 Maart 1861 voorziet de vereeniging dier 

bedieningen. De geest der wet is nogtans voor 

kleine gemeenten omdat de kosten voor die 

kleine gemeenten zouden verminderen en omdat 

er maar weinig werk is voor eene gemeente 

alleen.

Anders is de geest der wet wanneer er spraak 

is van groote gemeenten,dan moet ieder gemeente 

haren secretaris hebben, dit is zonneklaar in de 

wet.

Bijvoorbeeld Iseghem en Emelghem zijn ver- 

eenigd sedert Kristus tijd alswanneer de bevol

king maar de helft was van hetgeen zij nu is. 

Vroeger kon de wet van toepassing zijn maar 

.nu, is hett gansch wat anders. Iseghem 15.000 

zielen I ! Emelghem 3.000 zielen ! I In zulke 

toestanden zou men nog verder kunnen gaan, 

men zou alzoo Rousselare en Rumbeke ook 

onder één secretariaat kunnen stellen ; het ware 

genoeg schrijvers te benoemen, dan moet de 

secretaris maar zien als alles in regel is en dan 

ook kan hij op zijn gemak zijne kleine zaakjes 

afhaspelen tot groot welzijn van zijne eigene 

beursen tot groot nadeel der'ingezetenen zijner 

gemeente.

Zoo .te Iseghem is er een hulpschrijver en ook 

een te Emelghem, die toestand is door niets 

gewettigd en moet ophouden en had moeten 

ophouden sedert lang, maar waar zijn de mannen 

die het recht durven uitvoeren men zit altijd 

met verachterde gedachten en alzoo blijven 

immer slechte en abnormale toestanden bestaan.

Onder opzicht van bijwinsten door bijge

voegde bedieningen versta ik al de gemeente

bedienden, die moet een ölgemeenen regel zijn 

want ik houd er aan dit uitdrukkelijk te ver

klaren opdat men niet zegge dat men per

soonlijkheden maak, want vergeet het niet die 

opwerping is het eenigste maar ookhetonnoo- 

zelste argument dat een bediende zou kunnen 

inroepen. Die bediende zou moeten eergevoel 

genoeg' hebben om hem aan zulke kritiek te 

onttrekken ; maar wat wilt gij, het zakskie is 

veel sterker dan alle andere zaken, vandaar de 

spreuk alom gekend en gezeid : « Duivelsch 

zak is nooit vol I » J. S.

F A N A T IS M E
Het eerste en het noodzakelijkste dat uit eene 

nieuwe en groote katholieke partij van morgen 

moet verdwijnen is het fanatisme.

Binst de vijf en dertig jaren daaromtrent die 

de katholieke partij van gisteren aan het beheer 

was, hebben hare leiders en voormannen groo- 

tendeels, maar bijzonderlijk hare ondergeschikte 

politiekers en dwingelanden van Vlaanderen 

maar al te grof en te kras aan fanatisme ge

zondigd. Zonder iets in te zien dan hunne 

eigene intresten, zonder iemand anders te zwich

ten dan hun geliefd persoontje, hebben onze 

autokraten maar al te dikwijls de edelste zaken 

verbrod en de beste elementen der partij op 

ongehoorde manier vervolgd.

Burgers werden benadeeligd of geruïneerd, 

werklieden werden bedreigd of gebroodroofd... 

tot priesters toe werden verstooten of gecasseerd!

Waarom ?

Om hun gedacht te durven uiten en staande 

houden op een punt van zuiver lokale aange

legenheid.

Ie nervormingen aan te

<leven en voor te dragen die... enkele jaren 

later reeds in blinkende letters op ’t programma 

der partij zelve voorkomen.

Zekerlijk fanatisme staat niet gelijk met energie, 

noch min met ijver, ook niet met tucht. In 

iedere partij die haar zelven eerbiedigt moeten 

de leiders de vereischte energie bezitten, moeten 

de leden met ijver bezield zijn, moet het korps 

aan eenen zekeren regeltucht onderworpen zijn.

Energie moet er bestaan om de hoofdgedachten 

van het programma en de bijzonderste belangen 

der partij te bevesten en te doen doorgaan.

Ijver moet er aan den dag gelegd worden 

om deze gedachten te verspreiden en deze be
langen te verdedigen.

Tucht moet er heerschen om de leden te 

vrijwaren tegen anarchie, maar ook om iedereen 

vrij en vrank zijn gedacht te laten voordragen 

en verdedigen.

Maar, energie, ijver en tucht mogen niet 

valsch opgevat worden, en noch min op verkeerde 

wijze toegepast zijn.

Energie moet er niet gebruikt worden om 

bijvoorbeeld een of anderen stand der maat

schappij ten voordeele der andere standen in 
den dieperik te helpen.

Ijver moet er niet aan den dag gelegd wor

den om onderscheidingen, en vooral partijge- 

nooten te vervolgen en te broodrooven.

Tucht moet geen willekeurig werking worden 

in de handen van politieke dwingelanden en 

alleenlieerschers.

In al deze gevallen wordt energie, ijver en 

tucht misbruikt en overdreven en dient uitslui- 

telijk en regelrecht het parralisme.

Fanatisme, over het algemeen, ontstaat en 

ontwikkelt zich ten gevolge der domheid en der 

ongeleend heid van het volk dat het uitbuit. 

Het leeft voort en houdt zich recht door de 

vervolging. De ongeleerdheid is de sterkste 

steun van despotisme en fanatisme, leert ons 

de geschiedenis, maar betuigt ons ook het 

gezond verstand. Immers de domheid en de 

verblinding der massa exploiteeren, en het on

mondig volk slim en sluw ophitsen en verleiden, 

is het gevaarlijkste en machtigste wapen in de 

handen van eene politieke partij of van eene 

godsdienstige sekte. Het fanatisme waar het 
opkomt verbreekt het evenwicht tusschen ver

mogens der ziel en verdooft alle gezond oordeel, 

en waar het doorkomt en gelukt leidt tot on

noembare en ijzingwekkende toestanden zooals 

de anarchie der fransche omwenteling en het 

hedendaagsch bolchevisme in Rusland.

Dat de katholieke partij van gisteren, echter 

tot zulk een laag punt en tot zulk een droevigen 

graad de volksmassa in Belgie gefanatiseerd 

heeft : dat willen wij hier niet bedoelen en nog 

veel min beweeren ! Ons volk werd wel doni 

gehouden en als dusdanig behandeld, maar tot 

daar !... was gelukkig nog een afstand !...

Hetgene wij integendeel hier willen doen 

uitschijnen is de zoo onverstandig als onver

staanbare manier waarop in de katholieke partij 
van gisteren omgesprongen werd met alwie zijn 

gedacht dierf zeggen of zijnen voet waagde te 

plaatsen nevens de onfaalbare pauzen en pha- 

risusche schriftgeleerden die er de macht alleen 

in pacht hadden.

Hetgene wij hier bijzonder willen laken en 

veroordeelen zijn de lage vervolgingsmethoden 

waarmede groote en kleine dwingelanden, uit 

zuiver eigen belang en voor hunnen politieken 

winkel hunne medemenschen konden plagen en 

verdrukken, en, het ergste nog van al, waar

mede fanatieken en valschaards hunne eigene 

partijgenooten, en zelfs der besten, uit nijd en 

afgunst, in hunne stoffelijke aangelegenheden 

wisten te krenken of hunnè eer en reputatie 

trachten te bezwadderen... of ware het om eene 

nietigheid... om eene beuzelarij !

Hoevele burgers zijn de speelbal of het slacht

offer niet geweest van die schijnheilige en geduchte 

dwingelanden ?... Hoevelen zijn in hunne zaken 

niet gedwarsboomd of in hunne belangen niet 

benadeeligd geworden ? Waien er, op het laatst, 
Zie vervolg 3* bladzijde.

Alleen voor Nieuwjaardagen, W IT T E  W IJ N  (TO U R S) aan 2  fr. bij LEON V E R D U Y N



ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
(verboden nadrukj — 37e vervolg

Vervolg van Woensdag 21 Ju l i  1915.

Heden, krijgen wij wederom wit bruod.

'In vele huisgezinnen heeft men geen boter 

meer. Maar wie daarover tevreden is, dat 

zijn onze knapen en onze kleine meisjes. Die 

krijgen nu siroop, gelei of confiture op hun 

brood En eten dat ze doen, eten!
—o—

Ter gelegenheid van het Nationaal feest 

geven vele Iseghemnaren een aandoénlijk 

bewijs van hunne vaderlandsche gevoelens. 

Op het kerkhof verdwijnt het graf van Pius 

Vandamme, den Belg op het veld van eer 

gestorven en alhier begraven, onder eenen 

berg van bloemen. Onze bondgenooten worden 

ook niet vergeten, en de graven der Engelsch- 
rnannen, worden (ipor teedere handen insge

lijks met' blóemen' opgesmukt.
Deze eer wordt ook bewezen aan den neger 

die voor onze vrijheid en onafhankelijkheid 

zijn leven had gegeven.
Donderdag 2 2  Ju l i  1915.

Een duitsche officier, sedert menige maan

den hier verblijvende, en die voor veertien 

dagen in verlof naar zijn geboorteland was 

gegaan, is teruggekeerd.
Hij verklaart dat hij z i c h  gelukkig gevoelt

weder in Iseghem te zijn. Hij zegt dat de

droefheid, de armoede en de nood die in

Duitschland heerschen, onbeschrijflijk zijn.
—o —

Op Emelghem-plaats zijn 1100 soldaten 

toegekomen om uit te rusten.
Vrijdag 23  Ju l i  1915.

Voor het zakskes maken werd ongetwijfeld de 

hoogste loon betaald die hier ooit was gekend.

Twee personen samen werkende, en wat 

vlug met de naaimachien kunnende omgaan, 

kosten tot 2 5  fr. per dag verdienen.

In een huis, aan den Abeele, waar vier 
naaimachienen gebruikt werden, wrocht men 

eens eenen ganschen dag en eenen ganschen 
nacht z o n d e r  ophouden. Daartoe waren acht 

personen werkzaam, die onder de rapste met 

mochten gerekend worden Zij hadden samen 

150 fr. gewonnen.
Maar daar gaat nu verandering inkomen.

Alle de zakskeswerkers gaan naar de fabriek 

D e s m e t  geroepen worden, cm daar aan eene 

daghuur van 2 fr teerheiden.
— O—

In den namiddag, rond 3 ure, duet een hevige 

slag alle menschen verschieten, wijl de huizen 

staan te schudden en te beven.
Zaterdag 2 4  Ju l i  1915.

De « boterwerkstaking » duurt voort. Geen 

kilo boter wordt op de markt gebracht.
Een enkel persoon biedt eene mande eiers 

te koop aan den prijs van 14 centiemen het 

stuk. Hij vindt geen koopers en hij keert

met zijne eiers terug naar huis.
—o—

Klein van gestalte, blootshoofds, rood van 

wezen, een bruine neusdoek rond het lijf, 

kort gerokt, met kloefen aan, een pak bor

stels op het herte, en een andere pak < p den 

rug, z o stapt het « schuiffelarke » wyd schrij

dend en hard stampend d o o r  onze straten.

' Alle morgenden, vóór 8 ure, slaat vrouw 

Slimme de richting van de eene of andere 

aanpalende gemeente in, en rond 5 ure in 

den namiddag komt zij weder tot haar huis, 

bachten de kerke gelegen.

Een pasport heeft zij nooit op zak.

Maar zij schuifelt!
Van den oogenblik waarop zij haar huis 

verlaat, tot de stond waarop zij hare woning 
binnen treedt, schuifelt zij, schuifelt voort,

schuifelt toujours.
En de soldaten kijken verv oidert dat vrouw- 

mensch na, de wachten bezien dien zonder

lingen muziekant, en ’t kan haar al n*(d 

schillen, zij schuifelt van » Gloria! „ en l is 

algelijk waar gij haar ontmoet, het vooizeken 

klinkt, herklinkt, en wederklinkt maar altijd 

voort van : « Gloria !  ̂ ictoiia! »
Een gendarm nogthans is heden met al dat 

schuifelen niet gediend. Hij luistert naar 

“ Gloria Victoria » nieten vraagt aan ’t schuit-

felarke zijn pasport.
Maar ’t schuiffelarke gebaart niet te begrij

pen en stapt, v e r d e r  op, en geeftmaar larnent

van “ Gloria ! Victoria! »
De gendarm heeft niet te verletten. Hij pakt 

het schuifelarke vast bij den arm en leidt 

het naar de kommandantur. Langs gansch de 

baan klinkt het standvastig van “ Gloria 

Victoria ».
De jongens en de meisjes — ten minstens 

vijftig in getal — vergezellen het schuifelarke, 

en begeleiden met hun 1 schuiferling den 

“ Gloria! Victoria! »>
ln de kommandantur gekomen, geeft de 

gendarm vers'ag dat hij de vrouw van Pater 

Slimme« te Rumbeke heeft aangeh. uden omdat, 

z\j van geen pasport was voorzien.
Vrouw Slimmen ma? heengaan. En ’t schui. 

felarke slaat aan, en bij 't galmen van “ Gloria

Victoria „ stapt het wijd schrijdende en zwaar 

stampende de Nieuwstraat in.
In den namiddag verbrodt het spel. Het 

schuifelarke wordt tusschen twee soldaten naar 

de statie geleid. Vervolgens met den trein 

naar Kortrijk overgevoerd om daar eenige 

dagen uit te rusten.

En moet ik er bijvcegen dat zulks geschiedt 

onderst klinken van: “ Gloria! Victoria! » 

Zondag 25  Ju l i  1915.

Gisteren, laat in den avond, werd dé 

“ bataille » geslegen aan de Paters, Een 

jongeling, door messteken in den schouder 

gekwetst, werd door eenen Rood Kruiser naar 

het huis van eenen geneesheer geleid, waar 

zijne wonden werden toegehaaid.
Heden-doet de kommandantur een onderzoekt

over deze zaak, die ’iidDg wordt opgenomen,:
daar eenen werkman .werd aangerand omdat \

hij voor den duitsch wrocht.
—o—

Aux arities, Citoyens!

Formez vos bataillons!

Marchons! Marchons!

Marchons en chceur,

Le peuple règnera!
Dat wederklonk in manhaftige toonen, en 

galmde luiden wild over onze beide Markten 

dezen morgen om 3 ure En ’t volk uit den 

slaap gerukt, liep haastig naar ’t venster om 

te zien wat er omging, meenende dat de 
Fransche legerbenden onverwachts waren over

gekomen om onze stad te bezetten.

° Maar op straat zag men geen levende zie l!

E n ’t dreunde en ”t klonk hoe langer hoe 

meerder : le peuple règnera.
Maar van waar mocht dat gerucht komen ? 

Waar nestelden die stoute zangers die een 

op roer zang zonder vaar of vrees lieten weder

galmen? Dat vroeg zich eenieder af. maar 

ongelukkiglijk dat wilden de duitschers ook 

weten.
Beide markten werden nagezien, de omlig

gende'straten trouwe onderzocht, maar 't was 

daar niet aan te doen.
Dat gezang steeg op uit eene der achter

gebouwen tusschen de Ivoornmarkt en de 

Groote Markt gelegen. Dat leed geen twijfel.

En de duitschers in ’t. oude gebouw der 

« Trois Suisses » ingekwartierd, klauterden 
langs achter den eenen muur na den anderen 

over en ontdekten de vrolijke zangers in den 

keuken van het “ Drinkhuis ■>.
In eenen oogenblik hield het gezang op, 

en de zangers vluchtten om de een alhier 

en de anderè aldaar eene schuilplaats te 

vinden.
De baas der herberg en de photograaf van 

de koornmarkt vielen algauw in de handen 

der duitschers, en Octave Vandewalle werd 

in den kelder bij ’t, gat van zijnen broek 

van onder de fontieren getrokken. Enkele, 

stonden later zaten zij in de kommandantur.

Dezen morgen rond 10 ure worden zij los

gelaten. De baas en de phoograaf krijgen 

elk 20 mark, en Octave Vandewalle 40 mark.

Aux armes, Citoyens!
—  o  —

Hangt uit :
STAD ISEGHEM 

BEKENDMAKING

Er is door de Hooge Overheid bevolen dat 
op Woensdag 28 Juli 1915, al de peerden die 

zich op Iseghem bevinden op de Groote Markt 
moeten ten toon gebracht worden, ten langste 

tegen 2 V,2 ure (Duitsche tijd).
v. HAMEL.

Etappen-Commandant.

Maandag 2 6  Ju l i  1915.

Pueldeniers die naar de markt van Kortrijk 

gaan om kiekens te verkoopen, worden op 

het grondgebied van Lendelede tegen gehou

den en terug naar Iseghem gestuurd.
Zij worden in de kommandantur onder

vraagd, en tot eene geldboete verwezen.
—o— r

Op een klein stuksken papier geschreven, 

hangt aan het stadhuis — en daar alleen 

te lezen :
De Landbouwers verwittigen

1) dat zij aanstonds het juist getal moeten 
aangeven van: Ossen, Runders, Melkkoeien, 

Zwijns.
2) dat het allerstrengst verboden is Tarwe, 

Rogge of Haver van hunne hoven of huizen 
te vervreemden en bij geburen te doen.

—°~
Hangt u it :

BEKENDMAKING
Er wordt de bevolking herinnerd dat den 

uitvoer buiten het grondgebied van Iseghem van 
levende vee en pluimgedierte: alsook nog vee
voeder, allerhande graangewassen, aardappelen, 
boter en eieren, zonder schriftelijke toelating 
der duitsche overheden, ten strengste verboden 

is en gestraft wordt.
Door hooger bevel is de maximum prijs der 

brouwersgerste vastgesteld op 45 fr. de 100 kgr.

Koopers en verkoopers zijn verplicht zich 

volgens deze bepalingen te gedragen. Alle andere 
overeenkomsten zijn gebroken en nietig.

Alle overtredingen van deze en andere maxi
mumprijzen worden bestraft met eene boete van 
300 tot 1000 mark en daarbij hechtenis en gevang, 

volgens de omstandigheden.
v. HAMEL.

Iseghem, 26-7-15.
Dinsdag 27  Ju l i  1915.

Op de Kruisplaats staan nu ook twee 

wachten. Veel rijtuigen deden eenen ommet >er 

om aan de wacht der Paters niet te moeten 

voorbijgaan. Men volgde den Nederweg. Dat 

werd bemerkt en nu staat de doortocht van 

den Nederweg ook onder toezicht.
—o—

Vrouw Bulckaert, uit de Lendeledestraat, 

komt in den namiddag naar stad gereden met 

hare hondenkar waarop vier groote manden 

nieuwe aardappelen staan.

Zij gaat van huis tot huis hare waar te 

koop bieden. Doch in de Rousselarestraat 

wordt zij door eenen duitsch aangesproken, 

die haar eenen heelen hoop onverstaanbare 

woorden toeswatelt en teeken doet dat zij 

hem moet volgen.

Vn uw Bulckaert, van angst en schrik, 

zinkt bijna door den grond. Geen twijfel, 

peist ze, of ik ben gevangen en men gaat 

mij naar Duitschland doen.

En met waggelende beenen, met bevend 

herte volgt zij den duitsch tot aan het Gilden

huis Daar worden hare aardappelen binnen

gedragen, zij krijgt eenen bon, en zij mag 

naar huis wederkeeren.

Vrouw Bulckaert is uitverkocht.
- o- * ,

IK' vechters van zaterdagavond verschijnen 

voor het duitsch gerecht. De zaak wordt naar 

Kortrijk verzonden. De betichten Van Iseghem 

en Veranneman die alhier zijn opgesloten, 

zullen naar ’t gevang van Kortrijk overge- 

voerd worden.

Woensdag 28  Ju l i  1915.

De boterwerkstaking duurt voort, maar de 

duitschers zitten er niet veel mede in.

De maarte van Constant Verbrugge, uit de 

Kerkstraat komt triomfantelijk naar het huis 

van haren meester terug, eenen zwaren pak 

dragende.

Een duitscher is zoo nieuwsgierig haar te 

vragen wat zij mede heeft. Louise begrijpt 

niet wat hij vraagt en zwijgt maar de duit 

scher doet het pak ópen en vindt zes kilos 

boter. Een zoete glimlach zweeft over het 

wezen van den nieuwsgierigen duitscher. 

« Kom, vrouwtje zegt hij, kom mede met 

mij! „ En men trekt naar de kommandantur 

waar Louise uitleg geeft en met hare boter

naar huis mag gaan.
—o —

Op eene hofstede, op den O .stkant van stad, 

komt een duitscher binnen, en vraagt om 

boter te koopen. Dat past juist op den oogen

blik waarop men bezig is met kernen

— “ Ik heb geen boter zegt de boer aan 

den duitscher, maar zoo ik er had ik zoude 

ze liever in' mijnen kelder laten vorten, dan 

u die te geven aan den prijs van 3.80 fr. „

De duitscher gebaart niet te verstaan, en hij 

zet hem op eenen stoel, waar hij steeds blijft 

rusten en wachten.

Doch nauwelijks is het kernen gedaan, of 

hij staat aan de kuip en schept al de boter af.

— « B ier, zegt hij, gij zult die boter in 

uwen kelder niet moeten laten vorten, ik doe 

ze mede. Soldaten en burgers zullen ze op

eten ».
—0—

Edward Stragier komt van Wynghene met 

eene volle kar boter. Aan de Vaarthrug wordt 

zijne kar onderzocht, en de wacht leidt Stragier 

naar de k mmandantur, Daar zegt men aan 

de wacht dat Stragier zeer wel doet, met 

boter aan onze stad te bezorgen.
—o—

Ten 1 1/2 ure staat de Groote Markt vol 

peerden. Rond de 200 dieren worden aan de 

keuring onderworpen.

Vier en veertig zijn weerdig bevonden dienst 

te doen in het duitsch leger. Allen worden 

op den poot een merkteeken ingebrand
—o—

Laat in den avond, met den trein uit Kort

rijk, tusschen twee landstormers geleid, is het 

« Schuifelarke » gisteren t ’ huis gekomen. In 

de Kortrijkstraat klonk het Gloria Victoria! 

zoo helder en zoo klaar dat het niet een 

nachtegaal zoo zoude kunnen.

Donderdag 29  Ju l i  1915.

Gisteren was de Heer Joseph Bral, oudste 

zoon van Mijnheer Frangois Bral-Donego, van 

reis t ’ huis gekomen. Hij was naar Brussel 

gegaan om de kalanten van zijn huis te 

bezoeken, en ook was hij in verschillende 

steden van het land gegaan om bestellingen 

op te nemen. (Wordt voortgezet)

G e v a a r te n  en A v o n tu re n
Negentiende Vervolg — Verboden Nadruk

Le M i r o i r
En bij het uitspoelen van mijn soepkom- 

meken gebruikte ik zóóveel water dat Coppens 

slechts nog genoog had om zijn schotel te 

reinigen. Dit verplichte hem nog eens water 

te vragen aan Pol. Nadat al de gevangenen 

bediend waren, drukte hij op het knopken ... 

het nummerplaalje viel... en .. Pol was daar 

gezet.

W at is er Coppens?

Water, Pol!

Heel bereidwillig stemde Pol toe en Coppens 

ging de cel buiten.

Het oogenblik om te handelen was gekomen 

Terzelvertijd als Coppens was ik aan de deur 

en begon een gesprek met de bewaker. Pol 

draaide even het hoofd, om te zien of Cuppens 

spoed genoeg maakte: deze beweging gaf mij 

de gelegenheid het papierken van de deur te 

trekken en in den zak te stoppen.

Daar is Coppens weldra terug en de deur 

wordt gesloten.

Nauwelijks staat de kan op hare plaats, 

daar vliegt de deur terug open terwijl Pol 

met een helscli lawaai en getier vraagt. 

W aar is het briefken ?

Wie heeft het afgedaan ?

Gij! Gij!

We worden beide beschuldigd

Ik weet van niets?! en de andere nog min. 

We zouden het dan ook beide bezuren want, 

ik — om mijne nieuwsgierigheid eens te vol

doen -r- en Coppens — om de waarheid gezeid 

te hebben — we worden alle twee gestraft, en 

het vonnis van Pol luidt: Niet meer gaan 

wandelen tot dat ge toelating bekomen hebt 

van de «geheimen». Daarop wordt de deur 

even hard toegesnokt en gesloten.

De straf schijnt mij eenigszins wat I elachelijk 

’k had het briefken tech.

Terwijl Coppens gereedschap maakt om 

slapen te gaan spring ik op <le verwarmings

buis en het aangezicht naar het venster lees 

ik het briefken. Ik zorgde er n chtans voor
dat de andere er niets van bemekte.

“ Nicht wandelen ! » waren de eenige woor

den op het briefken geschreven, ’k Scheurde 

het dan en wierp het te samen met eenige 

andere stuksjes papier in den ketel.

Ik was gerust gesteld en ging eveneens 

slapen.

’s Anderdaags morgens worden we weer 

gewekt om 7 ure, door de groote bel. De 

tweede nacht was zoo goed voorbijgegaan als 

de eerste.

Dezen morgend heb ik nochtans meer hon

ger dan de eerste dag en ’k eet mijn kantje 

brood heel en gansch , p en daarbij een stukje 

spek welke Coppens mij aanbood.

Na het ontbijt klinkt de bel voor de wan

deling Pol heeft niet vergeten zijn vonnis 

uit te voeren en we moeten binnen blijven. 

Nu en dan ga ik aan hét venster om naar 

de wandelaars te zien.

Vandaag is er geen dagblad t.e bekomen, 

’t Is ook een gevolg van mijne nieuwsgierig

heid van gisteren.

Tot verdere afwisseling en tijdverdrijf inde 

cel kan ik ofwel weg en weer wandelen, 
of met de kaarten spelen of droomend en 

peinzend op den stoel zitten. De stilte in het 

gevang wordt nu en dan eens onderbroken 

door het roepen van nummers.

Om 11 1, 2 krijgen we het noenmaal. Weeral 

soep, en ditmaal is ze oneetbaar. Gelukkig 

heeft Coppens wat medelijden en geeft mij 

eenige van zijn gedroogde beschuiten. Van die 

soort had hij reeds een gansche voorraad 

welke hij gespaard had uit de wekelijksche 

pakken die het « Comiteit vi or hulp aan 

krijgsgevangen » hem t egezonden had

Coppens legde mij de manier uit op dewelke 

ik moest te werk gaan om ook van die 

inrichting ondersteund te worden Ik moest 

eene kaart zenden en enkel laten weten dat 

ik politieke gevangene was daarbij mijn adres 

kenbaar te maken en het nummer der cel. 

Seffens viel ik aan het werk en om .3 ure 
als wanneer Pol ons water bracht gaf ik de 

kaart af.

Nu gebeurde er iets wat mij nog meer 

verdacht maakte van Coppens en mij moest 

overtuigen dat Naartje Van Mechelen niet alle 

ongelijk had als hij mij zegde : opgepast voor 

den andere.

Coppens die ook gestraft was met mij om

wille van het briefken mocht nu gaan wan

delen tot 5 1/2 ure Ik moest met een borstel, 

dweil en water die Pol mij aanbracht, de cel 

schuren en net maken.

Benevens Copjjens waren ook nog eenige 

gevangene vrouwen aan het wandelen.

Na het avondmaal dat weer bestond uit 

soep, dezelve van ’s middags wordt ik voor 

de tweede maal naar het verhoor geroepen.

Ook nu blijf ik alles staande houden als 

daags te voren en trek geen enkele mijner 

verklaringen in. (Wordt voortgezet)



1 in de katholieke pa:tij van gisteren, nog kleine 

i burgers gevonden, die stoutweg hun gedacht 

dierven zeggen... of zelfs prostesteeren tegen 

het onrecht dat hun eigen zelven was aangedaan?

Zwijgen of... ge zijt scheurmakers, en ’t is 

er op ! Klonk de leus.

En zwijgen was de leus, en zwijgen bleef 

I de leus ! En wee hem die het zwijgen verbeurde...
] wee hem die had durven piepen !.. Hier en daar 

j vond men alzoo een handelaar of fabrikant 

wiens klienteel op het vreemde gelegen was en 

die niets te vreezen had in het land zelve...

I maar deze uitzonderingen werden bij tijds nog 
I ook onthaald op scheldwoorden en vervloekingen,

I - en uitgegeven, tot op den stoel der waarheid

5 toe, voor scheurmakers, twistzoekers, liberalen 

en zoo meer! En wat gebeuren moest, gebeurde 

j dan ook : velen onder dezen werden dan ook 

inderdaad liberaal of ten minste toch dissident?

Wie heeft er de schuld te dragen dat een deel 

onzer burgerij vroeger libeiaal of ten minste 

dissident geworden is ? Wie ? Gaat en vraagt 

het aan de betreffenden zelve, vraagt hun wan

neer en waarom zij liberaal of dissident gewor

den zijn : en ze zullen het U klaar uiteen zetten, 

met juisten datum en met name van dezen of 

genen politieker, soms wel ook een geestelijk 

eilaas, die ze benadeeligd heeft of zelfs poogde 

ten onder te brengen !

Hoe driestig, maar ook hoe laag men kon te 

rwerke gaan, zal een enkel voorbeeld onder 

duizenden belichten.

Een burger onzer stad had zich nogal diep 

[ in zijne stoffelijk belangen door zekere fanatieken 

! der streek gekrenkt gevoeld en stak zich in het 

hoofd zijne weerwraak te nemen en diezelfde 

| fanatieken en hunne lokale politiek (de gevoelige 

plaats) te bekampen, ’s Anderendaags reeds 

werd hij ontboden bij een vroegeren volksver

tegenwoordiger der partij :

— Vriend, sprak deze, ik heb vernomen dat 

gij op rang komt voor de aanstaande kiezingen ! 

Weet, ge dan niet dat gij een zoon hebt die 

studeert!

— Ja, en dan ?

— Dat hij ook voor priester kan studeeren ?

— Ja, en dan ?

— Welnu, dat ik voor hem veel zou kunnen 

doen, maar ook alles tegen hem ?

— Ja, en dan ?

— W'elaan, verzaak van de politiek, en uwen 

■ zoon zal ik bevoordeeligen !

— Ik doe mijn gedacht, was het kranig ant

woord, gij, Mijnheer, doe het uwe !

Gelukkig voor dien burger kon hij niet meer 

benadeeligd meer zijn dan hij het geweest was, 

en gelukkig voor zijnen zoon dat hij voor

1 geestelijk niet studeerde... Anders!...

Is er één burger in onze stad, die wat aan 

oppositie van verre of van nabij heeft mede

gedaan, die niet een vergelijkend voorbeeld, 

uit zijne herinneringen zou kunnen aanhalen ?

Hoevele werklieden dan ook werden door 

diezelfde dwingelanden en fanatieken niet be

dreigd of verdrukt ? Hoevelen moesten niet 

springen en dansen zooals die heeren schuifelden?

Dezelfde mannen die bij de laatste kiezingen 

aan de socialisten hun « rood of geen brood » 

verweten, hebben omtrent dertig jaren lang 

diezelfde pojitiek van dwang en vervolging 

; tegenover het ^werkvolk gepleegd. Voor ons... 

of tegen ons! Calotin... of geen onderstand!.. 

De disch!.. Dat één woordje zegt veel en

• bijna alles ! Wie kreeg er van den disch ? 

Wie werd er ondersteund in den nood, bij 

werkongeval of in ziekte? Wie niet?... Wat 

werd er opgelegd, geëischt en bevolen om van 

fene ondersteuning te kunnen genieten ? Hoe 

weid er met het dischgeld omgegaan tegen en 

tijdens kiezingen ?...

Het opkomen der syndikaten bracht hierin, 

’t is’ waar, wat verbetering, en ook wel meer 

rechtveerdigheid, bijzondeilijk met de almoes 

voor den honger door een recht op leven te 

vervangen... maar dan ook nog?..

Hoevele landbouwers ?... Neen ! Van dezen 

kunnen en moeten wij hier uitspreken ! Als brave 

kinderen der H. Kerk en onderdanige parochianen 

t zijn ze immer gedwee genoeg geweest om te 

; gehoorzamen en te knikken... cn tegenwoordig 

nog zouden ze den mond niet durven open doen... 

tenzij misschien in ’t stille, als ze niemand 

| hoort !
Eindelijk hoeveel fanatisme werd ook niet aan 

| ' den dag gelegd bij benoemingen en toekenning 

van postjes, bij het verdeelen van vergunningen

i en voorrechten, bij het vaststellen van taksen en 

! lasten... alleen de lieve vriendjes, de sleppe-

i dragers en de pharizeërs waren hier van tel ; 

en geld... ja hoopen geld zelve aan kleinen 

intrest weid ten dienste gesteld van dezen die 

! het grofst wisten te vervolgen en te lasteren

i of het luidst tegen de kiezingen konden 

schreeuwen !
Welnu dit fanatisme, die onverdraagzame 

tyranny, die kleingeestige menschenplagerij, dat 

is het juist dat moet en dat wij willen zien 

verdwijnen.
Weg met de politieke alleenheerschers en 

dwingelanden !

Weg met de zoogezegde conseivatieve zak- 

kenvulders en ikzuchtige volksuitbuiters !

Weg met pharizeërs en sleppedragers !

Weg ook met de kleine politieke stokslagers 

der jonge Wacht!

De burgerij wil niet langer meer vervolgd 

en geknecht wezen !

De werklieden willen niet verder gebroodroofd 

en verdrukt zijn !

De tijd is gekomen dat men den burger niet 

meer aanzien moet als een lakei, dat men den 

werkman niet meer behandelen moet als slaaf!

Wil de katholieke partij van MORGEN zich 

heroprichten en herinrichten, wil zij gedijen tot 

de groote, de ware, de eenige paitij der ORDE, 

het fanatisme moet uit haar programma geschrapt 

worden, en vooral het fanatisme moet ophouden 

de gtrekking en de werking van hare leden te 

bezielen !

Wij leven thans in eene eeuw van godsvrede 

en verdraagzaamheid, ja zelfs van verregaande 

praktieke verdraagzaamheid.

In de negentiende eeuw op theorHiscn en 

godsdienstig gebied ingevoerd en uitgebreid, werd 

de verdraagzaamheid officieel onder de fransche 

Omwenteling erkend en in den Code Napoleon 

bekrachtigd. Het jaar dertig schreef ze neer in 

onze Constitutie, en sedert; op godsdienstig en 

wijsgeerig gebied, heeft de katholieke partij, 

tegenovei* andersdenkende en tegenover tegen

strevers, nooit dit princiep betwist of overheden.

Waarom dan diezelfde verdraagzaamheid, die

zelfde ridderlijkheid verloochenen en weigeren 

tegenover hare eigene kinderen en eigene leden, 

die, ook wel in menig geval, onder de beste, 

de deftigste en de verstandigste der partijgé- 

nooten geteld hebben ? Waarom al dien haat 

en nijd, al die koppigheid en dien vervolginge- 

geest in den schoot derzelfde partij?.. Waarom 

dit fanatisme ?..

Fanatisme was de zwakke zijde ; verdraag

zaamheid kan er de sterke kant van zijn.

Fanatisme was de ziekte 'waaraan de partij 

leed ; verdraagzaamheid zal er de kloekte en 

den bloei aan geven !

Fanatisme was de bron van kleingeestigheid 

en knevelarijen ; verdraagzaamheid zal de spoor

slag wezen tot grootsche gedachten en edele 

werken !

Daarom, en eens voor al, weg met het fana

tisme, en 1'eve de verdraagzaamheid, de broe

derlijkheid en de christene naastenliefde !

B. J.

De Kolenvvoeker.

200.000 ton kolen werden te Antwerpen in de 

Siberiedok ontdekt. Als men wreet dat de gemid

delde tonnenmaat van een schip der binnenkool- 

scheepvaart 300 ton is, dan komt men tot de 

oplossing dat er daar van 600 tot 700 schepen 

lagen.

En zeggen dat een deel der treinen geschorst 

wierden, dat fabrieken bijna stil vielen, dat 

de menschen schier zonder vuur zaten, dit alles 

bij gebrek aan kolen.

Nochtans als men het goed en nauwkeurig 

uitrekent komt men tot de slots im, dat, indien 

deze kolen verdeeld wierden aan de Belgische 

bevolking, zij er gemiddeld 1 .200  kgr. voor 

ieder gezin van 4 .personen zouden hebben.

Ken nieuwe Burgemeester

De Heer Gouverneur van West-Vlaanderen, 

heeft het Gemeentebestuur der stad Iseghem 

verzocht twee kandidaten te willen aanduiden, 

ten einde te kunnen overgaan tot het benoemen 

van eenen nieuwen Burgemeester.

ItFJUCHT.

Ten einde de zware taak te verlichten, door 

het verzenden van naamkaartjes en prentkaarten 

omtrent Nieuwjaar aan de Post opgelegd, en 

aldus zooveel mogelijk de vertraging in aan

komst ter bestemming te vermijden, gelieve het 

publiek zijne zendingen niet in de brieven

bussen te steken, maar ze aan het winket der 

postkantoren af te geven, en wel in twee pak

ken, kruiselings met bindtouw ombonden : het 

eene bestaande uit de kaarten voor de stad of 

het postkanton, het andere uit die van elders.

Wenschelijk is het ook, gedurende bovenge

meld tijdperk de verzending van prospectussen, 

prijslijsten, omzendbrieven, enz. zoo mogelijk te 

staken, en de aankoop van postzegels niet tot 

einde December uit te stellen.

STADSNIEUW S
Erratum! In ons stadsoverzicht der verlëdene weke, 

a propos der mandelbrug, spraken wij van den schepen 
van openbare werken van Emelghem. Het spreekt van zelfs 
dat het hier dezen van Iseghem geldt! Onze lezers zullen 
zeer waarschijnlijk zelf reeds verbeterd hebben.

Bruggen. — In Iseghem en omliggende zijn er verschei
dene bruggen die allen hunnen eigenen name bezitten. 
Alzoo de vaartbrug van Iseghem, de Mandelbrug, de Cach- 
tembrugge, Ingelmunsterbrugge, de Wantebrugge, de Zwaan- 
tjesbrugge, het Emelghem brugschen enz.... Eene nochtans 
is tot hiertoe nog niet gedoopt... en ’t is de leege ophaal
brug die onze vroegere hooge brug ,van Emelghem is 
komen vervangen.

Een lezer stelt voor ze de « Major de Marneffebrug » te 
noemen in herinnering aan hem die aan de garde civiek

en aan zijne vrijwilligers het bevel gaf de kleine brug op 
te blazen om den aanstorm der duitsehe Uhlanen op 
Emelghem voor den vaart tot staan te brengen.

Weet iemand beters. .. het woord is gelukkig nog vrij!... 

Treinenverkeer. — Sedert maandag laatst is het trein
verkeer op ons spoor reeds aan, ’t beterhand gekomen, 
en met einde dezer weke' hebben wij het genoegen te 
bestatigen dat het vroeger verkeer bijna volkomen wêer 

hersteld is. Des te beter!...

Pompiers mesdag. Maandag 15 dezer vierden onze 
dappere Brandweermannen ook hun jaarlijks feest. Een
drachtig geschaard als een man aan de zijde van hun 
dappere oversten hebben zij tot Iaat in den avond menig 
gezellig uur in goeden luim en geestdrift doorgebracht 
wat hoor ik nog het zoo prachtig lied van onze sergeant 
met zijn Irma aan de zijde fier als een pauw en dan ons 
lekker feestmaal waarlijk het heeft ons goed gesmaakt des 
avonds hadden de leden kosteloos een prachtige tombola 
waar menig verrassing voorkwam en bij ons den grootsten 
geestdrift heeft bij gebracht. Waarlijk moet ik onze oversten 
een woord van dank toesturen voor het prachtig inrichten 
van dit feest mochten wij allen nog lange jaren in eendracht 
samen blijven dag en nacht bereid onze stadsgenooten onze 
diensten te bewijzen.

Bericht. — Het Kommissariaat van politie alhier laat aan 
de belanghebbende weten dat wij nog meer dan drie 
maanden den H‘n April verwijderd zijn. en indien niettegen
staande deze waarschuwing nog stadsgenooten de stoutig
heid nemen-, valsche maren in de ooren van hare agenten 
te jtomen blazen, dat ze met moeder juslitia kunnen af te 
rekinen jiebben.

Tukaling. — Zondag laatst, werd alhier ook volksver
tegenwoordiger Isidoor Degrève door de christene syndikaten 
ontvangen en verwelkomd. Even als deze van M. Dierkens, 
verliep ook de inhaling van vriend Isidore stille en rustig.

Naderhand vernam men dat ook Baron Karei erbij geweest 

\»as.

En de anderen?... Waarom?!!

Heilige wijding. - Onze stadsgenoot heer Godfried Van
deputte, zoon van M. R. Vandeputte-Vanhaverbeke ontving 
deze week te Brugge de wijding van onderdiaken.

Onze beste gelukwenschen.

Benoeming. — Wij ontnemen aan het Staatsblad van deze 
week de benoeming van -den heer D’Orgo de Marchovelette 
tot ontvanger der belastingen te Iseghem.

In a fw a c h t in g  van 
“  Roosje van den V e ld w a c h t e r  ,,
De Tooneelmaatschappij “ De Lustige Vrienden „ belooft 

ons een smaakvol kunstavondje op 4 en 5 Januari.

Het bestuur heeft wel gedaan de eischen der leden in 
te willigen en zijn eerstgenomen besluit krachtdadig door 
te voeren, .want het op te voeren stuk “ Roosje van den 
Veldwachter „ is een waarlijk liefelijk stukje. Alwie Nestor 
De Tière’s tooneelwerken bestudeert, vindt daar in her
haaldelijk zijne streving naar het natuurlijke, het schetsen 
van alledaagsche gebeurtenissen en het klaar en eenvoudig 
scheppen van gewone, meesterlijk weergegeven wezens 

zoowel goede als slechte.
De grootste dramaturg welke ooit bestond, Shakespeare, 

Engelands groote dichter, nam altijd als opvatting : “ De 
strekking van het schouwtooneel, van oudsher tot nu was 
en is aan de natuur als het ware een spiegel voor te 
houden, aan de deugd haar eigen trekken, aan de ver
worpenheid haar eigen beeld te toonen 1 en aan elke 
eeuw, zooals die in persoon en zeden leeft haar gedaante 

en afdruk „
Het stuk “ Roosje van den Veldwachter „ beantwoordt 

daar ten volle aan.
Het is eene gewone gebeurtenis uit het dorpsleven 

Een deugdzaam eerlijk herbergiersmeisje welke door 
oneerlijke lieden gelasterd word.

Zij staat op de klap met den zoon van het kasteel die 
om eene flinke pandoering welke hij met volle verdienste 
kreeg van den verloofde van Roosje een proces wil 
inspannen. Doch door toedoen van den ouden Heer 
Baron wordt alles verhindert en het meisje wordt in 
eere hersteld.

Heel mooi wordt de laster en zijn gewonen trendel ge
schetst, gelijk in de werkelijkheid het genoeg is een 
klein vaag gerucht rond te werpen, opdat er zich seffens 
honderden verschillende denkwijzen vormen, allen om 
ter aardigst en om ter slechtst.

Is zulks ook niet zoo tegenwoordig?

De vuiltongen van het dorp worden ijoor eene kleine 
doch heel moeilijke rol : Mie Bellemans vertegenwoordigt. 
Alle optredende rollen zijn heel ingewikkeld en het zal 
ons zeer boeiend zijn te zien hoe «e vervuld worden. 

Laat ons hopen... goed.
Benevens het drama voert men ook nog een nieuwtje 

op : Li'sjes feestdag.

Het is een fijn, bont geschakeerd stukje doorspekt met 
veelvuldige muziekstukjes en zangers. Het publiek zal er 
over tevreden zijn.

Dus “ Lustige Vrienden „ tracht nu nog eens uwe eer 
op te houden. Gij telt vele vrienden die zich in uw sukses 

verheugen.
Doe immer uw best onder de leiding van uwen knappen 

tooneelmeester, en bijzonderlijk minacht de kleine bijrollen 
niet welke nochtans doorgaans de moeilijkste zijn want 
van hen hangt soms gansch het stuk af en met de bij
rollen wordt meestal het meeste snkses behaald.

Dat de liefhebbers zich ook niet laten leiden door het 
dom, kinderachtig vooroordeel altijd te willen uitstralen in
eene rol van deugdzame.... of eene heldenrol of...... een
schoon gekostumeerde.

<> "Lustige Vrienden » houd U kloek. S p e c t a t o r .

Geachte Lezers !
Het middenstandsblad «De Vlegel» 

zal wekelijks verschijnen met 4 Januari 

a.s. - Voor aankondigingen en inschrij

vingen rnen wende zich tót het beheer 

Spoormakersstraat, 63, Brussel.

Inschrijving 8 fr.

- SPORT -
-  DUIVEN

I s e g h e m  - Duivenmaatschappij Elk het Zijne
Zondag 21 December had de tweede algemeene ver

gadering plaats bij Rudolf Uyttenhove in “ De Postduif ». 
Niettegenstaannde het slechte weder was de groote zaal 
propensvol en de liefhebbers stonden geperst als haringen 
in eene ton.

De vergadering werd geopend door den voorzitter Gustaf 
Verholle die de liefhebbers voor hunne talrijke opkomst 
bedankte, en vervolgens het woord liet aan den schrijver 
Remi Mestdagh die mededeeling deed der punten van de 
dagorde in den volgenden zin :

1. Sedert onze vorige vergadering hebben wij er nog
twee gehad, eene te Winkel St Eloi en eene te Lendelede. 
Reeds zijn meer dan 100 leden ingeschreven die met
Nieuwjaar in de drie lokalen zullen uithangen.

2. Voor de vluchten beneden Parijs mogen de lief
hebbers der volgende gemeenten deel nemen : Iseghem,
Emelghem, Cachtem, Rumbeke, Winkel St Eloi, Lendelede, 
Ouckene en Rolleghem-Capelle. Voor de vluchten boven 
Parijs zal de omtrek later vastgesteld worden.

Eene aanvraag om den Haaipanderhoek aan de vluchten 
toe te laten is verschoven tot eene naaste vergadering.

3. Gezien wij de liefhebbers in alles zoo goedkoop 
mogelijk willen dienen, hebben wij besloten een eigenen 
ring uit *e geven met het merk B e lg e - Ise g h e m  aan den 
prijs van 10 centiemen waarvan er op de derbyvlucht 
minstens 5 centiemen zal verspeeld worden. Deze ringen 
zullen met 1 Januari te bekomen zijn in de drie lokalen.

4. De duiven zullen van Iseghem tot aan de loslatings- 
plaats vergezeld zijn door den heer Joseph Strobbe. De 
ioslatingsplaatsen en verzendingskosten zullen in eene 
toekomende vergadering bekend gemaakt worden.

5. Nopens den strijd die tegen onze maatschappij ge
voerd wordt, wierd alles breedvoerig met bewijzen uiteen
gezet en wij hebben niets verwaarloosd om de liefhebbers 
ons doel voor oogen te leggen en tervelvertijd er op 
gewezen dat onze inrichting niets anders betracht dan 
aan iedereen goedkoop, eerlijk en rechtveerdig spel te 
verschaffen. Wat meer is, daar wij onze goedwilligheid 
getoond hebben tegenover onze tegenstrevers waarmede 
wij eene vergadering gehad hebben maar niet t’akkoord 
kwamen omdat zij eene ongehoorde schuld van’minstens
20.000 fr. wilden op de maatschappij schuiven, kan ons 
niemand meer van partijschap, eigenbelang en nijd be
schuldigen.

6. Aan ieder lid zullen twee formulen gegeven worden 
otn het getal duiven met nummer van den ring, kleur 
van pluimen en oog in te vullen. De duiven die ongeringd 
zijn zullen geteekend worden. Indien de duiven met 
knopring zullen mogen in Frankrijk verzonden worden

ï dan zal men in de maatschappij voor eenmaal de oude 
duiven voorzien van een knopring.

De leden zullen allen hunnen afstand moeten binnen 
brengen om in de lokalen uit te hangen, toch zulks zal 
maar moeten geschieden wanneer de drachten zullen 
vastgesteld zijn door den vergezellen 

Daarna besprak Rudolf Uyttenhove de samenkomst die 
hij en den Voorzitter gehad heeft met twee afgevaardigen 
der tegenpartij. Die bespreking heeft doen besluiten dat 
het voor ons onmogelijk was hunne voorwaardeu te aan
veerden daar zij van allen grond ontbloot waren.

Daarna werden nog een 30tai nieuwe leden ingeschreven 
en er bestaan geene redens nog te twijfelen aan den bloei 
der maatschappij die toekomende zomer wederom de schoon
ste vluchten zal hebben die men droomen kan, tot spijt 
van wiè het benijd.

— o—

S t a d  Is e g h e m .  — Op Zondag 28 December, 
van 9 tot 4 ure, ter herberg « De Chasseur» 
bij Karei Degrendele, Kortrijkstraat.

Bnitengewone tentoonstelling van alle ver
maarde duiven der stad 

Goede belooning aan die kan terug bezorgen 
aan Cyriel Buyse, boschmolens, Iseghem, eene 
grauwe geschelpte duivin met metalen ring 
83366-B e l g e .

Remi Mestdagh van Emelghem, bedankt Achiel Desnouck 
zijner gemeente, voor het teruggeven eener verdwaalde duif.

Hilaire Debusschere van Iseghem bedankt den heer 
August Dehullu zijner stad voor het teruggeven eener 
verdwaalde duif.

Goede belooning aan die kan terug bezorgen aan Hilaire 
Debusschere van Iseghem, een blauwen duiver AR-19-200.

Joseph David van Ardoye, bedankt den eerlijken lief
hebber Benoni Azou van Emelghem voor het teruggeven 
eener verdwaalde duif.

Daar de Samenwerkende maatschappij nog geen lokaal 
noch bestuur bezit zullen de ringen “ Beige „ waarvan 
hun den alleenverkoop voor Iseghem en aanpalende gemeen
ten door den West-Vlaamschen bond is toegestaan, ver
kocht worden aan 10 ctm ’t stuk bij den Heer Jos. Strobbe, 
“ Hotel Royal „ Statiestraat, Iseghem.

De ringen zijn daar te bekomen van af 2 Januari. Er zal 
zorgvuldig boek gehouden worden.

Het voorloopig bestuur.

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

Ter herberg « In ’t Meilied » bewoond door 
Ivo CLAEYS, Groote Markt.

ZONDAG 4 JA N U A R I
Ter herberg « De Chasseur „ b ew oo nd  doo r 

K a r e l  DEGRENDELE, K ortrijkstraat.

Ter herberg bewoond door Le o p o l d  LABEEUW 
Wijngaardstraat, 15.

Iseghem — Zondag 18 Januari 1920, groote 
prijskamp op den BILLARD, 100 fr. prijzen. Deze 
grijpt plaats op twee Billards ter herberg De 
Postduif bij Rudolf Uyttenhove, en De Halve 
Maan bij Joseph Verhaeghe.

Iseghem - Prijskamp op den B IL L A R D  
op Zondag 2 8  December om 3 ure stipt

ter herberg « D E  HARMONIE» bij Wc D ec le rcq  

A r th u r , Kruisstraat.

Iseghem - Prijskamp met de J  A SK A A RT

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

op Zondag 28 December, om 4 ure.

Burgerstand van Iseghem.
Geboorten :

Godelieve Mistiaen dv Auguste en Magdalena Mestdagh
— Rachel Verleden dv Gerard en Maria Varrewaere — 
Marcella Catteeuw dv Gilbert en Marie Seynaeve — 
Maiuice Neyrinck zv Jules en Magdalena Vanthournout
— Albert Vanden Berghe zv Germaine Vanden Berghe — 
André Declerck zv Gilbert en Margareta Vandoorne.

Overlijdens :

Augustinus Lannoo zb 73 jaar wed. Marie Lemiere — 
Camille Vanthournout schoenm. 46 jaar echtg. Silvia 
Dejonckheere.

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

ZONDAG 28 en MAANDAG 29  DECEMBER
t e lk e n s  o m  7  u r e  ’s a v o n d s

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 URE
ALGEMEEN PROGRAMMA :

. S C H I P P E R  M A X
Drama in 3 deelen

H A A R  L I E F D E ’S O F F E R
Drama in 4 deelen

H E T  P A R M E N T I G E  M E I S J E
Komedie in 3 deelen

K O M I E K

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



Kantoor van den Notaris Le Corbesier, 

te ISEGHEM.

II
OPENBARE VERKOOPING VAN

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 Francais Deforche tot 

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

Gemeente Lendelede, Doornlioek.

KOOP II

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 Ir. ’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 20 a. 87 cent. palende 

aan voorgaande koop.

Gebruikt met koop I tot 1 November 1920.

ZITDAGEN

1NSTEI 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 oj„ INSTELPREMIE.

III

OPENBARE VERKOOPING VAN

EEN IN OPBOUW ZIJNDE W OONHUIS
te ISEGHEM, Mandelstraat.

De Notaris Le Corbesier te iseghem zal openbaar 

verkoopen :

Eeri 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 Van'deputte, Zuid Heer Charles Depover, 

NVest de Mandelstraat.

ZITDAGEN 

INSTEL o]) Dinsdag 30 December 1919 

TOESLAG op Dinsdag 13 Januari 1920 

Telkens om 2 ure namiddag ter herberg « St Hilonius » 

te Iseghem bewoond door Heer Fr. Kerckhof.

1)2 °[0 INSTELPREMIE 

III

OPENBARE VERKOOPING VAN

Een allerbest Hoveke
en medegaande Werkmansbuis

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

De koopers zullen in ’t gebruik komen d< r ge

bouwen van ’t hoveke met den dag van den toeslag 

der landen met het scheren en weeren van de vruchten 

en van ’t werkmansbuis met 1 Oktober 1920.

De koopers zullen mogen klaver zaaien in de 

tarwe en de haver.

Er zullen samengingen toegestaan worden .

Ij2 °io Instelpremie 

Zitdagen :

Instel 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.

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.

Nieuwe Moderne Inrichting
voor het maken van Portretten 

Bromure, Bruin en Charbon papier

HERAFTREKKINGvanOUDE PORTRETTEN  
P o r t r e t t e n  op Doodbeeldekens

gemaakt in 24 uren 

V e rg ro o t in g e n  op a l le  M ode l len
in ’t zwart, in ’t bruin Sepia en Pastel

Bijzondere prijzen voor Huwelijksgroepen 
M. Driesens- Vande Walle

Roeselaerestraat 82 , ISE G H E M

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

OPGEPAST!! « m  gij goede en goedkoope

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

alsook Ressortkoorden en Overtrekgoederen
wendt u tot

- JULES ALLEWAERT -
Meubel- en Matrasmaker 

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

lk gelast mij ook met alle herstellingen ten huize. 

Prijzen buiten alle Concurrentie• 

Verzorgd werk — Spoedige bediening

Men zoekt Breimachien (eourtcharlot) 

Men wende zich to t: J. da Pcerck, Rue au 
Moulin Pagot 39 , Tourcoing (France).

TE K O O P :

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

Zich wenden bureel van ’t blad.

Verloren Maandag laatst 

op den (rein van Kortrijk 

naar iseghem ófwel in 

Iseghem zelf, een ARM

BAND (Bracelet).

Belooning aan deze die 

hem terug bezorg!.
In l ich t ingen  ten bu ree le  van ’t  blsd.

Joseph Warnez, Voerman te Winckel 

St Ebi en Gulleghem, heeft de eer het publiek 

kenbaar te maken, dat hij alle Zaterdag be

stellingen aanvaardt voor gemelde gemeenten en 

wijken langs de baan gelegen.

Uitspanning in “ De Gouden Leeuw ,, bij 

V. C l é m e n n t -D e  M a s u r e .

© E a i s s H £ i c e

ltoek der Groote Markt e,n Graanmarkt, KOUT Et U 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

H e t  goedkoopste  - - Ó n m o g e li jk e  C o ncu re n tie

Onze billijke prijzen zijn een echte terugkeer naar het normaal leven van vroeger
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 (mannén) vanaf fr. 9 9  en 105 — 

Mantels voor vrouwen vanaf fr. 90  en 96  — Regenmantels (vrouwen) vanaf fr. 69  en 

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

-  -  Vo lled ige • bedden vanaf  1 5 0  f r .  -  -

G a a t  z ie n  en  o o r d e e l t ! !

BOEK- & STEENDRUKKERIJ

estdaah - Debosschere

(aller best ; i fge werkt
FACTUREN, MEMORANDUMS, MENUS, WISSELS. BRIEVEN

EN V FLOPPEN, Cl IJ CU LA I IS EN 
RROCIIUREN, PROGRAMMA’S, REGISTERS, enz. enz.

------------------------------

Genadige Prijzen - - Spoedige lied lening

HUISMOEDERS gebruikt geene andere SUIKER IJ 
dan

HET ZEILSCHIP
VANVLAANDEREN

C S £ l

859

Fabrikanten :

DEBOSSCHERE
en DA ENE NS

Emelgiiem-Dam

(ISEGHEM)

(V A N D E R  E L S T  FRERES)

B I J  H  U I  S

inders Sryspeert -
KRUISSTRAAT 7, ISEGHEM

G R O O T E  K E U S  V A N

ONMOGELIJKE CONCURRENTIE


