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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.
Men schrijft in bij de 

D ru k k e r- U itg e v e r  

R. Mestdagh-Debosschere
Emelghem - Dam - Iseghem

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

Aankondigingen 0.15 ir. den regel

Rechterlijke aank. 0.50 ir. » »

Aanbevelingen 0.25 ir. » »

GELIJKE PLICHTEN ! GELIJKE RECHTEN!!

T e r  gelegenheid van Is e g h e m -  
K e r m is  zal ons blad toekom ende  
w e e k  niet  versch i jnen .

O N Z E  K E R M IS !
De kermis is daar weder!

Leve de Kermis!

Voor de tweede maal, sedert den wapenstil

stand, ziet onze Iseghemsche bevolking met 

vreugde en voldoening die schoone dagen terug 

komen, die het binst den afgrijzelijken oorlog 

zoo droevig en zoo bitter zag voorbij gaan 

zonder den minsten troost.

Thans heerscht weerom vrede... thans zijn 

er weer dagen van vreugde en genot, en ook 

al kermisdagen! Verleden jaar werd er veel, 

zeer veel gevierd. De menschen waren zooals 

men zegt uit gelaten. En niet zonder reden !

Dees jaar belooft het feest niet minder te zijn, 

zal de algemeene uitspatting van welgezindheid 

onder onze burgers en werklieden niet minder 

algemeen zijn.
De kermisdagen immers zijn ertoe verkozen 

om aan iedereen klein en groot, rijk en arm 

terzelvertijd rust te brengen en genot te schenken. 

Binst gansch het jaar is er fel en neerstig gewerkt 

geworden. Dag in dag uit is de geest gespannen 

en de werkkracht gebonden geweest. Een 

oogenblik moet er komen van ontspanning, 

eenige dagen van heropbeuring.

En niet het minst voor d,e inwoners van onze 

stad. In weinige steden van gansch Belgie 

immers is er meer gewrocht en meer geijverd 

als tot Iseghem. Onze stad samen rnet het 

naburig Rousselare en omgeving vormt juist een 

der meest industrieele centers van gansch Belgie.

Onze bevolking staat overal bekend als neerstig 

en vlijtig, oppassend en ijverig en daarom is het 

maar juist dat zij ook het best uitrusten en het 

meest vieren kan.

Met de kermis moet aan de harten lucht 

gegeven worden. Er moet gefeest zijn en oud 

en jong, burger en werkman moeten gedurende 

deze blijde dagen nieuwe krachten scheppen 

en nieuwen moed opdoen voor de aanstaande 

lastige winterdagen.

Over het algemeen beloofd de Kermis weerom 

dit jaar wel te gelukken. Niets zal er ontbreken 

om ons volk lusten vermaak te verschaffen.

Daarom wenschen wij van herte aan onze 

Iseghemsche bevolking eene vreugde en geluk

kige kermis. B. I.

V R E D E  OP A A RDE!?!!
Toen op 11 November 1918, na een bloedigen 

oorlog van meer dan vier volle jaren, werd 

afgekondigd dat er Vrede op Aarde was terug

gekeerd, toen ging er in alle landen, bij alle 

volkeren, een gejuich op, omdat, na al dat 

lijden, al dat wee en die ellenden, er toch 

eindelijk opnieuw vrede aan de menschheid 

verschaft werd.

immers, het volk van de gansche wereld, 

welke tot voor den oorlog niet wist wat oorlogen 

was, had nu eens ondervonden wat eene derge

lijke menschenslachting aan de wereld brengt, 

en geen enkel land ter wereld heeft er zijne 

lasten niet van te dragen gehad. De landen 

op wier bodem den oorlog werd uitgevochten 

hebben natuurlijk het zwaarste pak te dragen 

gekregen, en daarom vereenigde de gansche 

wereld zich op 11 November 1918 om gezainent- 

lijk uit te roepen: « Vrede op Aarde aan de 

menschen van goeden wil ».

Edoch 22 maanden zijn er sedert dien ver- 

loopen, en wat vrede hebben de menschen van 

goeden wil sedert gekend of gezien? Europa, 

waar het gebulder der kanonnen wel eenigen 

tijd ophoud, mag nog slechts als eene broeikas 

van nakende rampen beschouwd worden. Rus

land en Pooland, waar ook den roep « Vrede 

op Aarde » voor neerkwam, zijn sedert dien 

bijna onafgebroken in oorlog geweest. Turkye, 

waar de bloedige Mahomedanen eene hevige 

vervolging jegens de Christenen van hunne 

moeders borst hebben gezogen, is steeds meer 

en meer met onschuldig bloed doorweekt. Ier

land, waar het volk zoovele jaren zijne vrijheid 

van de Engelsche stiefmoeder wil afdwingen,

doch waar deze niet wil van weten, is steeds 

het tooneel van bloedige opstanden en botsingen. 

Japan, welke wel niet veel in den oorlog was 

gewikkeld, maar toch ook mede riep « Vrede » 

staat met den eene voet op het hart van het 

machtelooze Korea, wijl zijne sture blikken naar 

China gericht zijn. Mexico, welke gedurende 

den oorlog zoogenaamd onafhankelijk bleef van 

de Europeesche gebeurtenissen, beleeft steeds 

meer en meer bloedige binnenlandsche omwen

telingen en menige andere landen, waar het er 

nog rustig schijnt, verbergen zich achter de 

gordijn omdat hunne tanden niet zouden bespeurd 

worden als zij bij de eene of andere gebeurtenis 

de lippen opschorsen.

Midderwijl hoort men in alle landen niets dan 

van bewapening, toebereidselen, meer soldaten 

en oorlogsgerief, en als men dit alles grondig 

overweegt hoe of op welke wjjze kan men dan 

uitdrukken dat er vrede om en onder het volk 

heerscht?

Vrede op Aarde aan de menschen van goeden 
wil!

Doch de menschen zijn van goeden wil, en 

willen, noch vragen geen oorlog, maar wel 

Vrede, doch dien oorlog wordt hen overal op 

den schouder geladen door de groote militaristen 

en sabelslepers, door monarken en stijfhoofden, 

en deze zullen niet eens aan de massa gaan 

vragen of zij oorlog of vrede willen, maar op 

een gegeven oogenblik wordt de massa te 

samen gedreven als een kudde dieren, en men 

leest hun voor dat het oorlog is, en dat zij 

moeten vechten, moorden en vermoord worden!

Neen er is geen Vrede op Aarde, of er kan 

of zal geen Vrede zijn, zoolang alle landen door 

dergelijke, nooit verzadigde militaristen worden 

bestuurd, die steeds naar meer bewapening en 

meer kanonnenvleesch streven, en zoolang dat 

vuig gespuis niet tot den laatsten toe onder den 
voet der massa zal zijn verdelgd.

Wij volkeren, niet van een land, maar wel 

van alle landen, indien wij willen Vrede hebben

— wat wij al beoogen — laat ons dien Vrede 

niet gaan zoeken met andere volkeren te gaan 

overvallen en uitmoorden, doch laat ons die 

vuige militaristen van kant stellen, tot den 

laatsten toe, dan, en dan alleen zullen wij op 

Vrede mogen neerblikken, wat ons onder het 

huidige regiem totaal onmogelijk is ! F. C.

DECO RAT1ERE G E N !
Voor omtrent 40.000 Belgen, mannen en vrou

wen is Zaterdag 21 Augusti een overheerlijke 

dag geweest.

Immers in een bijvoegsel van het « Staats

blad », een lijvig boekdeel van niet minder dan 

230 bladzijden, kwamen de namen voor van 

allen, grooten en kleinen, die gedurende de 

Duitsche bezetting hunne medewerking verleend 

hebben aan het Nationaal Hulp- en Voedings- 

komiteit met toekenning eener medalie van l e, 

2e, 3e en 4e klas, al naar gelang natuurlijk de 

belangrijkheid dier medewerking.

40.000 nieuw gedekoreerden 1 Een medaliere- 

gen, die heel wat beter zal gekomen zijn dan 

de menigvuldige eentoonige plasregens, waar

mede de weermaker ons sedert maanden zoo 
mild begiftigde.

40.000 personen worden in ons gezegend 

landeken gevonden die, alleen gedreven door 

diepgevoelde naastenliefde en even diepgevoelde 

vaderlandsliefde, zich alle opofferingen getroost 

hebben om hunne ongelukkige stam- en land- 

genooten te helpen en bij te staan. En zeggen 

dat er zooveel kwatongen aangetroffen worden, 

die schaamteloos genoeg waren van die komi

teiten — waarvan er sommigen wereldberoemd 

geworden zijn — allerhande kwaad te vertellen. 

Schande eevwige schande over al degenen, die 

dorsten beweren — o menschelijke ondankbaar

heid — dat de heeren komiteitsleden in aller

eerste plaats aan zich zelven, aan hun huisgezin 

en aan hunne famieleden dachten en bevoor- 
deeligden.

Door den medalieregen, die zoo mild over 

hen gekomen is zijn ze natuurlijk heel en al 

wat gewasschen : ze zijn vlekloos als de reinste 

duiven geworden. Zij zijn gewroken over al wat 

gezegd werd van hen : dat ze brutaal tegen 

het publiek optraden, dat ze dit, dat ze dat, 

en meer nog deden of niet deden.

De klapperijen staan er nu met al hun af- 

schuwelijken achterklap tegen over lieden van 

wien^het nu officieel bewezen is dat zij in alles 

en i^ r a l  deftig, onpartijdig en eerlijk gehan

deld tieb'nen.

Er nochtans, niettegenstaande de ministerieele 

manna, wij willen zeggen niettegenstaande de 

duizenden ministeerieele medalies, worden er 

nog lieden gevonden, sleehts genoeg om in hunne 

boosheid te volharden en tegen klippen en ber

gen staande houden, dat niet weinig der nieuw 

gemedaljeerden vooral medewerking aan hun 

zelven verleend hebben, ’t Is ongelooflijk en 

toch waar.

Lr zijn zelfs dagbladen die het in ’t geniep 

verkondigen en de oneerlijkheid zoo ver drijven 

van te durven zeggen dat er onder de gede

koreerden zijn die reeds rekening over zekere 

daden aan ’t gerecht hebben moeten geven of 

nog zullen moeten geven.

Wij echter zouden niet durven meenen laat 

staan te doen drukken; wij hebben de komi

teiten aan ’t werk gezien en moeten bekennen 

dat alles op zijn best is gegaan.

Wij vreezen echter, dat er van dit ons ge

tuigschrift maar weinig rekening zal gehouden 

worden, want wij weten het de wereld is nu 

eenmaal zoo slecht en van de kwaadsprekerij

— en kwaadsprekerij is hier zonder twijfel in 

’t spel — blijft er toch altijd iets over.

Men meene nu niet, dat het hier gaat om 

de komiteiten van hier of daar, neen, nog nooit 

en nergens hebben wij veel goeds hooren zeg

gen — hetgeen volgens ons alleen bewijst dat 

er ten allen kante klappijen en kwaadsprekers 

fcivoirden worden. Overal dus zijn de komiteiten 

door ’t publiek — dat er in betrekking moest 

mede komen — miskend en hunne beste bedoe

lingen en handelingen slecht of verkeerd uitgelegd.

Doch met ide dekoratieregen van verleden 

Zaterdag is daar nu gelukkiglijk een einde aan 

gesteld en zoo het jaloersche en afgunstige 

publiek hier en daar voor sommige komiteits

leden van allen graad — l e 2e, 3e, en 4e klasse — 

eene gelukkige uitzondering maakte, ’t is nu 

niet meer noodig daarover te spreken; de me

dalies hebben allen op dezelfde lijn geplaatst.

Doch wij willen echter eene vraag stellen. 

Waarom al die decoraties ? Ons dunkt dat men 

het goede doen moet om het goede zelf en 

dat de grootste belooning voor een goede daad 

bestaat in de voldoening welke die daad zelve 
medebrengt.

En al die gemedaljeerde heeren en dames 

hebben immers uitsluitelijk hunne medewerking 

verleend aan het National Hulp- en voedings- 

komiteit uit pure naastenliefde en uit zuivere 

vaderlandsliefde.

Waarom dus de medalie ? Zie wij krijgen

— wij, al de dutsen die van geen komiteit deel 

uitgemaakt hebben — kiekenvleesch bij de ge

dachte, dat zij hunne medewerking uit naasten- 

leifde en vaderlandsliefde niet zouden verleend 

hebben : wij hadden het waarschijnlijk bestorven.

Nu goeste is goeste en zin is koop, en zoo 

al die menschen toch zoo veel aan eene me- 

dali houden, ons is het gelijk, doch ’t blijft niet 

te min waar dat er niet weinig op de kappe 

van vele komiteitsleden gereden wordt ten rechte 

of ten onrechte, dit willen noch kunnen wij 

uitmaken, en dat het volk zich nog lang de 

komiteiten zal gedenken.

Men zegt dat er ernstig spraak is van ook 

al de honderduizenden te medaljeeren, die jaren 

lang aan Amerikaansche en andere winkels in 

goed en slecht weder hunne beurt om bediend 

te geraken, hebben afgewacht.

Brugsch Handelsblad

De Krisis
Verleden week verspreidde zich op het onver

wachts, het nochtans reeds lang verwachte 

nieuws. Het ministerie is aan ’t wankelen. Minis

ter Hymans is ontslaggever. Minister Janson 
gaat hem volgen.

En de oorzaak ? Zoogezeid de Poolsche kwestie 

of liever de zaak van den doorvoer van munitie 

naar Polen waarvoor een deel onzer ministers 

instemde en een ander deel er tegen was.

Eigenlijk nochtans is geheel die Poolsche 

kwestie maar eene bijkomende zaak en de grond

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmas bij 

den drukker van dit bladgedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in liet blad over- 

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

der krisis ligt wel hierin te zoeken dat de liberale 

partij klaar begint te zien en begrijpt dat er 

niemand in Belgie meer tevreden is met het 

drievoudig ministerie, zooals het thans samen
gesteld is.

Daarom nam minister Hymans de eerste 

gelegenheid te baat die zich aanbood om met 

klank zijn ontslag te geven en er met eer van 

onder te trekken.

Iedereen dacht dat de andere ministers zijn 

voorbeeld zouden gevolgd hebben doch iedereen 

was mis. Zoowel zijn confrater der liberale partij 

M. P. E. Janson als alle onze katholieke ministers 

houden veel te zeer aan hun postjen en ofschoon 

ze wel overtuigd zijn dat de dagen van het 

Ministerie Delacroix van nu af reeds geteld 

zijn, toch zullen ze het zinkende schip maar 

verlaten als het geheel en gansch ten onder gaat.

Wij kunnen niet begrijpen en we zullen het 

nooit kunnen hoe onze katholieke partij zoolang 

tegen den algemeenen wensch en wil onzer 

bevolking, samen heeft willen spannen met de 

socialisten, onder het voorzitterschap van een 

Minister die zich tot hiertoe vertoond heeft als 

de ware speelbal der uiterste linkerzijde.

De eenige reden die tot hiertoe aangehaald 

werd, klinkt eeuwig en ervig dezelfde: Er zijn 

in de kamers geen bekwame mannen genoeg 

om het bewind in handen te nemen.

Laat ons ootmoedig bekennen dat het voor 

ons land verre gekomen is! A.

Z T J Z I J N  D A A R !

Van Woensdag reeds was het volop vreugde 
voor onze schoolknapen die thans in vacantie zijn.

In de namiddag kwamen de eerste speelkoten 

alhier aangereden, omringd van eene geheele 

bende jongens en meisjes die ze feestelijk en 

met echt kinder gejubel inhaalden.

’t Was de cirk Semay.

Ook voor de kinderen zijn de schoone dagen 

van de kermis aangebroken. En niet het minst 

zeker voor hen ’t is een echt paradijs dat de 

speelkoten hun alhier aanbrengen.

Caroussels,_ frituren, Theaters, cirken, enz. 

het werkt alles verukkend op den geest en de 

inbeelding van onze kleinen, zoodat ze nog lang 

nadien er den gelukkigsten indruk van bewaren.

’t Is met begrijpensweerdige vreugde dan ook, 

dat onze kleinen, zooals het steeds was voor 

den oorlog, de kermisgasten tegengeloopen en 

verwelkomen. En het is een ongemeen leven 

in onze straten iedermaal dat een foorwagen 

van Rousselare of verder nog komt aangereden 

en het overal dreunt en tiert uit honderd 

kindermonden:
Ze zijn daar, ze zijn daar.

De achting van een bandiet in Rusland
Kibaltchiche is een zeer gezaghebbend per- 

sonagie van de Republiek der Soviets. Na sekre- 

taris van Lenine en kabinetoverste van Tchit- 

cherine, minister van buitenlandsche zaken, 

geweest te zijn, is hij, onlangs, bevorderd 

geworden tot kommissaris van het sovietisch 

Midden-Komiteit van Moskow.

En die Kibaltchiche is niemand anders dan 

de beruchte anarchist, deel uitmakend van de 

beruchte auto-bandietenbende Bonnot! Hij was 

het die aan Bonnot, Garnier, Raymond de la 

Science en C° verblijf bezorgde. Het is de gewezen 

gerant van « 1’ Anarchie », die, den 27 Februari 

1913, door het assissenhof van Parijs, tot 5 jaar 

opsluiting, als medeplichtige van Bonnot, veroor

deeld werd.

Na zijne straf uitgedaan te hebben, verliet hij 

Frankrijk en trok naar Spanje, in gezelschap 

van zijne vriendin, Rirette Maitrejean. Op het 

einde van 1917 kwam Kibaltchiche naar Frank

rijk terug; na eenigen tijd in het concentratie

kamp van Fleury-'en-Bièvre opgesloten geweest 

te zijn, verdween hij. Men vond hem terug als 

stafofficier van Lenine.

Dat nieuws verwekt veel beroering in de 

socialistische en bolchevistische middens van 

Frankrijk. Mayeras, gewezen Kamerlid voor 

Parijs, schreef over hem in de « Humanité »: 

Als ’t waar is dat Kibaltchiche’ gezegd « Le 

Rétif », te Moskow verblijft en daar een der 

negentien volkskommissarissen is.



ISEGHEM

Vervolg van Zaterdag 25  Maart 1916

Een jonge knaap, de zoon van Yalère 

Driesens, wordt daar ook aangegaan. Niet 

alleen ontneemt men de 2 kilos boter en de 

eieren waarvan hij drager is, maar men geeft 

hem nog eenen pak slagen toe.

Valere Driesens heeft door de politie proces

verbaal doen opstellen.
—o—

Om 5 ure in den namiddag, wordt M. Amand 

Vermoudt in vrijheid gesteld. Hij is er niet 

kwaad om. Eten uit stad mocht hij niet 

bekomen, en voortdoen met hard droog brood, 

en met eenen demi.... klaar water, is in zijn 

gebruiken noch gewoonten niet.
Amand krijgt geene geldboete, maar hij 

moet voortaan vijf landstormers inkwartieren, 
—o—

Pé Segaert en Hector Vanneste moeten zich 

in de kommandantur aanbieden.

Daar worden zij ondervraagd over de her

komst der koeien, gisteren door de duitschers 

afgenomen.
Hector komt weder in ’t bezit zijner koeien, 

Zondag 26  Maart 1916 

ln den nacht zijn de bakkers van de Con

gregatie vertrokken. Zij waren alhier toege

komen den 9 November 1914.

Binst den langen duur van hun verblijf in 

onze stad hadden zij veel betrekkingen aan

geknoopt, bijzonderlijk minzame, lieftallige, 

zoete, teedere betrekkingen.

De hoofdman van de bakkers heeft wijs en 

verstandig gehandeld met zijne mannen in 

den nacht te doen vertrekken. Het scheiden 

ging anderzins zoo hard zijn en zoo wreed, 

en menig droevig tafereel ging plaats hebben.
- o—

Onze inwoners, die aan den Grooten Markt 

dezen morgen voorbijgaan, doen wijde oogen 

open,
Voor de eerste maal sedert maanden en 

maanden staan geen wagens meer op die 

openbare plaats.

De revolutie, die in den loop der verleden 

week in den Amerikaanschen winkel plaats 

had, heeft goede gevolgen. In de kerk wordt 

bericht dat er Donderdag aanstaande, voor 

alle Iseghemnaren, smout zal te bekomen zijn. 
Maandag 27  Maart 1916 

Vroeg in den morgen wordt Sarre, peer- 

denslachter in de Rousselarestraat naar de 

kommandantur geleid.

Tijdens eene ondervraging die de gebroeders 

Coucke over eenige dagen onderstonden, ver

klaarde een van hunnen, dat nog veel personen 

van Iseghem duiven bezaten, of die maar 

sedert korte dagen hadden dood gedaan. En 

zij noemden onder andere Sarre.

Onmiddelijk werd bij Sarre eene huiszoeking 

gedaan Men vond er geene duiven, doch op 

het kot ontdekte men eenen pot met water, 

en versch nagelaten teekens die van duiven 

moesten voortkomen.

Daarvoor komt Sarre voor het gerecht en 

de Rechter eischt eene gevangenisstraf van 

drie jaren.
— o  —

Em. Depreitere Tailleu, werd over eenige 

dagen door eenen onderofficier, achter eiers 

gevraagd. Depreitere gaf voor antwoord geene 

te kunnen bestellen, daar hij geene had. Dat 

scheen den onderofficier tegen t,e gaan,

— o Zoo gij wilt, zei Depreitere, kan ik u 

wel eiers bezorgen Maar ik moet ze bij de 

boeren 15 centiemen inkoopen, en ’t zal zeker 

niet te veel zijn, zoo ik éénen centiem winst 

vraag per ei »

De officier stemde toe, en Depreitere leverde 

hem eiers aan 16 centiemen het stuk.

Doch heden komt een soldaat om eiers, 

maar hij weigert volstrekt 16 centiemen te 

betalen, de prijs vindt hij overdreven. Hij 

begeeft zich onmiddelijk naar de kommandan- 

tur en doet daar zijn beklag.

Depreitere wordt geroepen, en onmiddelijk 

krijgt hij 50 Mark boete of 10 dagen gevang.

Dinsdag 28  Maart 1916 

Gisteren nuchtend om 4 ure, begonnen aan 

’t front de kanonnen te donderen in alle 

hevigheid Den ganschen dag- hoorde men 

zonder ophouden, de eene slag na de andere. 

Maar zoo geweldig heeft men zeker nooit 

geschoten dan binst den verloopen nacht.

Het schieten stond nooit. Deuren en vensters 

waren standvastig aan ’t schudden en beven. 

Veel menschen hebben eenen onrustigen nacht 

overgebracht.
—o—

Nauw lijks is de Groote Markt vrij, en reeds 

wordt hij wederom door nieuwe wagens in

genomen Eenige soldaten zijn hier toegeko

men en bij de burgers geinkwartierd.
—o—

Eduard Vens, herbergier aan den Abeele, 

zijne vrouw en zijne dochter, staan voor den 

duitschen rechter. Allen beschuldigd eenen

BINST DEN
(verboden nadruk) —  69° vervolg

duitschen soldaat te hebben mishandeld.

Over eenige dagen kwam laat in den avond 

een soldaat bij Vens toé, en hij eischte slaping. 

Hij wilde den trap op, om andere soldaten 

te vervoegen die boven lagen te slapen. Maar 

Vens verzette zich daar tegen. Seffens was 

er ruzie, eene schermutseling ontstond, en 

vader, moeder, dochter Vens, lagen alle drie 

in gevecht met den soldaat.

Daarvoor worden Vens, zijne vrouw en zijne 

dochter gestraft met 2 1  dagen gevang.

Woensdag 29  Maart 1916
Alles wat zich in de fabriek Bral bevindt, 

waar de duitschers een echt stapel huis van 

alle slach van waren hadden ingericht, wordt

opgeladen en weggevoerd.
— o—

De heer Clovis Nonkel wordt door den 

duitschen rechter onderhoord. E j  wordt uitleg 

gevraagd over feiten in Iseghem den 7 Oktober 

1914 in Iseghem gebeurd, en in zijn weekblad 

verhaald.

Hij vraagt wie die artikel geschreven heeft, 

welke soldaten in Iseghem op dien tijd ver

bleven, tot welk regiment zij behoorden ; hij 

vroeg ook inlichtingen over het gedrag der 

burgers ten opzichte der duitschers. Hij moest 

ook weten of de garde-civique, met eenen 

blauwen kiel gekleed, gewapend was.
—o —

De Heer Robert Gits, student ter Hooge 

school van Leuven, wordt ook onderhoord. 

Hij bekent ook den artikel van 7 Oktober 1914 

geschreven te hebben, maar hij zegt zich in 

de onmogelijkheid te bevinden, alle de vragen 

hem door den Rechter gesteld, met juistheid

te kunnen beantwoorden.
—o—

Pé Segaert hoort hem heden veroordeelen 

tot 2 dagen gevang of 20 Mark in goud, 

zooniet 30 Mark in papier.

Hector Vanneste legt 30 Mark, en Pé is los.

Donderdag 30  Maart 1916

Een groot deel der Jbakkers in de bakkerij 

der fabriek Desmet werkzaam, verlaten onze 

stad

Er zijn bijna geene soldaten meer in stad.
—O—

Nog immer doet men het onderzoek voort, 

over alles wat in Iseghem gebeurde in liet 

begin van den oorlog.

De Heer Joseph Nonkel wordt ook voor twee 

duitsche burgers geroepen in het Stadhuis.

— « Gij hebt, zeggen zij, op 7 Oktober 1914, 

eene lans opgeraapt die een gekwetste Uhlaan 

in de Markstraat had laten vallen ? »

— « Ja, Heere ».

— « En wat hebt gij met die lans gedaan ? „

— « Ik heb ze in de poort, gedregen, die 
aan mijn huis paalt,,.

— « Hebt gij die lans nog P »

— « Neen. De Belgische soldaten, die hier 

dienst deden, zijn die lans komen halen ».

Joseph mag heengaan. Maar hij kan ncch 

begrijpen noch verstaan, hoe de duitschers dat 

te wete gekomen zijn.
—o—

De Heer Politie-Kommissaris heeft een 

naamlooze brief ontvangen, welke de inhoud 

van die brief is, zal ik niet voortvertellen, 

om de eenige reden dat ik het niet weet. Toch 

moet het iets bijzonders of gewichtigs zijn, 

daar men opzoekingen doet om den schrijver 

te ontdekken.

Een groot getal personen, die men onge

twijfeld als verdacht aanziet, moeten naar het 

Politie-Kommissariart komen, en daar eenige 

regelen schrijven.

Zal men den dader ontdekken P
—o—

Gisteren avond kwamen hier eenige soldaten 

toe van het 243e. Zij lagen met de zoetste 

hoop naar hunne oude kwartieren temogen 

terugkeeren, zooniet om daar te stapen, toch 

om aan het een of het ander geliefd schepsel 

een aangenaam bezoek te kunnen brengen.

Zij waren misrekend. Zij werden allen in 

het St Josephsgesticht opgesloten, waar zij 

den nacht overbrachten.

Heden, vroeg in den morgen, verlaten zij 

onze stad.
—o—

In den avond, rond 9 1/2 ure, is het een 

gerucht van al de duivels aan de herberg 

« de Trompette». Een groep soldaten, rond 

de 300 mannen sterk, houdt daar stil.

En ’t gaat er daar ! Roepen, huilen, tieren, 

trommelen, schuifelen, dat hooren en zion 

vergaan. Korts voor 10 ure, stellen zij zich 

in rang, en slaan de richting van Rousselare in.
Vrijdag 31 Maart 1916

Verleden week, ging het vijftien jarig zoontje 

van Gabriel Dejaeghere uit de Marktstraat 

te voet naar Kortrijk, gelast met eene kom

missie van zijnen vader. Aan Cuerne-Fransch 

gekomen wordt de jonge knaap zijn pasport 

gevraagd Hij had er geen.

Daarvoor wordt hij heden gestraft tot 14 dagen 

gevang, of 20 Mark in goud, ot 30 Mark in 

papier.

OORLOG.
— o—

De veroordeelingen uitgesproken tegen de 

personen bij wien men duiven ontdekte, 

ondergaan eene groote verandering. Gustaf 

Coucke ziet zijne straf van 1 jaar verminderen 

op 5 maanden. Camiel Coucke wordt in vrijheid 

gesteld ; en Constant Verledens, in plaats van 

15 maanden geraakt er nu van af met
4 maanden.

Zooals het wel te vreezen was, wordt er 

ten allen kante gestolen. In de laatste dagen 

werden verscheidene diefstallen vastgesteld.

Op de hofstede van Henri Vanlandeghem 

werd een zwijn afgemaakt, opengesneden, 

gekuischt en dan weggevoerd. De dieven waren 

hier nog niet al te gulzig. Zij konden zich 

zeer gemakkelijk van twee zwijnen meester 

maken, doch zij hebben zich met één ver

genoegd.

Bij den landbouwef Geldhof werden twee 

schoone konijnen en acht hennen gestolen. Eene 

schoone veers werd ook medegedaan, en niet 

ver van de hofplaats geslacht. Doch de dieven 

werden waarschijnlijk in hun werk gestoord, 

zij hebben de veers laten liggen.

Bij Camiel Scheldeman, in den Belle Vue, 

stonden eenige prachtige bloemkoolen bijzon

der aan. Toen Camiel zijne bloemkoolen ging 

uitsnijden om er mede naar den Markt te gaan, 

waren ze onvindbaar.

Nardje Declercq, van aan Boers Linde, dat 

groote liefhebber is van pretsoepe, had uit

nemende schoone stalen paret staan. Ze zijn 

gaan vliegen, en de pretsoepe met een.

Nog in verschillige andere plaatsen werden 

konijnen, hennen, "T oense ls gestolen.

De daders hebben hun adres niet aangegeven.

Zaterdag 1 April 1916

Meest, alle de inwoners onzer stad zijn tot 

de overtuiging gekomen, dat de oorlog niet 

lang meer duren zal.

Er zijn omtrent geene soldaten meer gein

kwartierd. Hier zijn nog eenige landstormers, 

de kommandantur met de bedienden, eenige 

roode kruisers, schwisters, geneesheeren, nog 

enkele bakkers in de fabriek Desmet. Al het 

andere is weg.

De bakovens in de Congregatie worden 

uitgebroken, en alles wat nog tot iets dienen 
kan, weggevoerd.

I)e huizen die ledig stonden moesten zoo 

blijven staan ; geen nieuwe pachter, zonder 

toelating van de kommandantur, mocht er 

binnen gaan. Nu mag men de huizen ver

pachten .

De toestand schijnt geheel en gansch ver

anderd, en vele herten koesteren de zoete 

hoop dat het'einde van den oorlog met rasse 

schreden nadert.

Mocht het waar zijn !

— O—

De firma Debosschere-Daenens van Emel

ghem, die frut gemaakt had zonder in ’t bezit 

te zijn der vereischte toelating, wordt gestraft 

met 1000 Mark boete, wel te verstaan als hij 

die som betaald de helft in goud, de andere 

helft in papier. Zoo hij de gansche som 

betaalt in papier, moet hij 1100 Marken 

dokken I
—o—

De inwoners van Becelaershof krijgen in 

den voormiddag eenen onverwachten bezoeker. 

Rond 10 1/2 ure, daalt in de weide tusschen 

Becelaershof en de hofstede van Constant 

Dejonghe, eene duitsche vliegmachien neder. 

Het vliegtuig had het een of ander letsel, en 

was niet meer bekwaam verder te vliegen.

Onmiddelijk daagde hulp op uit Rumbeke, 

en de machien rees weldra statig en plechtig 

de wolken in.
—o—

Madame Mostaart, uit de brouwerij van de 

Groote Markt, verlaat heden onze stad, om 

haren echtgenoot, die in Frankrijk verblijft 

te vervoegen. Zij doet de reis door duitschland, 

Zwitserland en dan naar Frankrijk.

De menschen zeggen hier dat Madame 

Mostaart draagster is van een pasport door 

den keizer van duitschland eigenhandig ge

schreven.
— o—

De politie-agenten zijn wederom op ronde 

Te lande gaan zij alle huizen binnen en 

teekenen op hoeveel hennen de inwoners 

bezitten.
— o —

’s Avonds is de stad in de volledigste 

duisternis gedompeld. Langs de straten brandt 

niet een enkele elektrieke lamp Hoe donker !
Zondag 2 April 1916

De duitsche gazetten brengen ons de mare 

dat Engeland een ultimatum naar - Holland 

gezonden heeft, de toelating eischende met 

zijne troepen over Hollands grondgebied door 

te stappen. Dat nieuws wordt in onze stad 

levendig besproken.

(Wordt voortgezet)

■■■■■!■....... |

Gevaarten en JLvanturei

8ls de 0os de passie preekt 
boeren wacht uw ganzen

DuivenliefhEbbers leest en oordeel
Zooals het u allen bekend is, hebben eej 

sj3qqai|p![ die te koppig ofwel te hoogmoj 
waren om hun aan de reglementen van de rj 
lang bestaande maatschappij Elk het Zijnt 
onderwerpen, verleden winter besloten op ei 
hand eene nieuwe maatschappij te stichten i 
name De Vrijheid.....

Waarom die nieuwe maatschappij moest 
stand komen weten wij niet en meer dan 
hebben wij hun gevraagd welke onregelmatig 
of winstbejag er ten laste van Elk het l  
kon gelegd worden om zoo in eens het scho 
duivenspel in onze stad te willen verbrokki 
maar tot nu toe bleven zij daarop het 
woord schuldig, omdat niets kon verbe 
worden ten voordeele der duivenliefhebber

Wie een weinig klaarziende was, moest g< 
moeite doen om gansch de stichting dezer nie< 
maatschappij te onderscheiden, want aan ’t hc 
van die nieuwgebakkene vrijheid zag men eel 
haantjes-vooruit van den ouden bond die v 
zijne al te groote vrijheid ten voordeele 
liefhebbers, reeds lang de eeuwigheid was bin 
getreden.

Wij vinden het overbodig hier al dezen ou 
slenter aan te halen die onze liefhebbers ee 
afkeer tot dat volkschen heeft doen krijj 
en die kopstukken dachten bij hun zelven 
zwijgen onverbeterlijk was, want als er hul 
1913 in een schrijven gevraagd was als zij kort 
bewijzen dat die 633.30 fr. overschot g< 
winsten waren die van de liefhebbers vo 
kwamen dan vonden zij het geraadzaam 
eens te antwoorden.

En ’t waren eenigen dezer mannen met mi 
hulp van enkele andere verdwaalde of kortzicl 
liefhebbers die dezen winter dachten met ht 
lieve vrijheid de maatschappij Elk het l 
te doen verdwijnen.

Maar.... de liefhebbers hadden hunne scha
daden van vroeger nog niet vergeten en bu 
enkele uitzonderingen na, zijn allen de m 
schappij Elk het Zijne getrouw gebleven on 
zij daar op hunne plaats waren.

Al hunne pogingen om de maatschappij 
het Zijne bij de liefhebbers in aanzien te d 
verminderen heeft tot niets gediend en de scho 
prijsvluchtpn met een overgroot getal dui 
die deze maatschappij gegeven heeft, zijn 
doorslaande bewijs van de goede trouw lij 
leden en een kaakslag aan de vrijlieidprefc

De Iseghemsche liefhebberij is eenen gansd 
warboel geworden door de menigvuldige vetei 
en ’t is een schande voor de mannen 
vrijheid tusschen de broederlijke duivenliefhebi 
alzoo twist en tweedracht te zaaien en i 
sport in eene hel te herschapen.

En wat heeft die maatschappij De Vrijh 
zooal gedaan ten voordeele van hun eei 
leden? Hun schoon spel verschaft zult gij u 
denken ? Neen, in ’t geheele niet, want tot c 
groote spijt zagen wij dat hunne leden op 
Mei reeds aan eenen regionalen prijskamp 
Creil moesten deel nemen indien zij wil 
spelen en op 19 Juli zagen wij nogmaals 
hunne leden van hetzelfde laken eene bt 
kregen. En wonder der wonders, beide p< 
kampen werden den Maandag gelost door 
slecht weder, op den eersten hadden zij 
al veel duiven te kort om hunnen gewaarborf, 
vooruit te dekken en dezen werd den Maar 
vernietigd, terwijl den tweeden waar zij du 
genoeg hadden, eenvoudig doorging. Waar» 
Mysterie 1......

’t Is waar, z’hebben de constateurs aan hi* 
leden gegeven aan 0.50, maar ik zal daar j 
stonds aan toevoegen dat er van die constati 
duizende stonden die niet gebruikt waren 
dat het toch beter was nog alle Zondagen eej 
halve frankskens te winnen dan deze constatt 
te moeten bij den hoop laten staan.

Toch.... het was vast en zeker dat het geb| 
van dezen constateur in den vroegeren 
eene der hoofdredens was van zijnen onderg,

Niet dat wij de goede hoedanigheid van dt 
constateur willen in twijfel trekken, neen, v 
zij vandaar, maar niettemin willen wij aanwi 
dat het onmogelijk was met gelijke constati 
Toulet als de maatschappij Elk het Zijnt 
concureeren en deze aan gelijke prijs dooi 
liefhebbers te laten gebruiken.

In het begin van ’t jaar gaf de inaatscha 
Elk het Zijne de constateurs ook aan 0.50 r 
tegenstaande zij nog de bijkosten had der cadr 
en ware het niet geweest dat zij door 
overgroot getal duiven verplicht waren constat 
bij te huren aan 1.50 en 2 fr. dan hadden 
vast en zeker gansch het jaar aan denzel 
prijs verhuurd zijn geworden, maar eeni. 
zal gemakkelijk begrijpen dat het onmop: 
is iets af te leveren aan 0.50 dat men 
het drie en vierdubbel moet inkoopen.

Niemand kan de maatschappij Elk het ï  
beschuldigen uit eigenbelang gehandeld te heb 
gezien alle boeken en rekeningen tot eenie 
inzage liggen en daarom mogen wij gt 
zeggen aan Cesar gegeven te hebben watj 
toekwam.

Dus wie wel doet heeft niet te vreezenj 
onthoudt goed vrijheidsmannen, dat dezen 
een put maken voor een ander er gewoo 

zelf in tuimelen.



Als die mannen nu denken dat den krans 
die de macht der maatschappij Elk het Zijne 
omringde aan ’t verdwijnen is, dan lijden zij 
aan grootheidswaanzin en hoogmoed, en ’k zou 
willen weten hoe zij zulk een dwaas gedacht 
kunnen in den kop krijgen. Is het misschien 
omdat zij op hunnen laatsten prijskamp in 
Frankrijk ÉÉN MANDEN (!...) duiven hadden, 

terwijl er in Elk het Zijne niet minder dan 
27  waren....

Allo mannen, weest toch wat ernstig en denkt 
dat haringmandjes in de toekomst zullen vol
doende zijn, want wie het hert op de rechte 
plaats draagt en uwe laffe en schandalige handel
wijze van Zaterdag laatstleden kent, zal u met 
verachting den rug toekeeren en zeggen : Met 
zulke mannen hebben wij geen gemeens meer...

Ja, liefhebbers, dat zijn mannen der vrijheid 
die zoo laf zijn op loensche wijze zich te willen 
meester maken van eenen auto waaraan zij nog 
nooit iets te zeggen gehad hebben.

’t Is een schande, driedubbele schande, en 
wij willen dat alle liefhebbers de ware toedracht 
der zaak kennen, opdat zij over zulke handel

wijze kunnen oordeelen.

Sedert wij in Frankrijk niet meer konden 
verzenden, namen wij het besluit eenige vluchtjes 
op belgisch grondgebied in te richten en zoo 
kwamen wij tot het gedacht Zondag laatst op 
Quiévrain te spelen, te meer daar wij wisten 
dat de auto van M. Gheyssens nog met ander 
duiven rïaar deze loslatingsplaèts ging rijden.

Den Dinsdag noen hadden wij een onderhoud 
met M. Paul Decoene en Aimé Ghysbrecht om 
tot eene overeenkomst te geraken. Eerstgenoemde 
handelde in naam van M. Gheyssens en de 
andere in naam van De Vrijheid. De heer 
Decoene deed opmerken dat al de Iseghemsche 
duiven eerst en vooral moesten opgeladen worden 
en indien de « remorque » moest aangelegd 
worden was overeengekomen dat Elk het Zijne 
alsdan 100 fr. betaalde.

Onze maatschappij schrijft een prijskamp uit 
met 260 fr. vooruit gewaarborgd daar alles in 

regel was.

Maar die leeuwkens van de vrijheid (?!..) 
hadden onderduimsch een plan beraamd, en 
toen de eerste liefhebbers ter inkorving kwamen 
vernamen wij dat die judassen de liefhebbers 
den weg af stonden om te zeggen dat het 
nutteloos was bij ons te komen spelen 
aangezien de auto onze duiven niet ging 
medenemen.

Daar de eene liefhebber na de andere met 
dit nieuwske binnenkwam, besloten wij rond
10 ure eens naar het lokaal van De Vrijheid 
te gaan om aan Ghysbrecht te vragen wat nu 
van gansch die zeever waar was. Deze zondt 
ons naar den voorzitter die voor alle antwoord 
den volgenden brief overhandigd :

Iseghem den 27-8-20

Aan het bestuur der Duivenmaatschappij 

« Elk het Zijne » Iseghem.

Geachte Heeren,

Als gevolg aan het onderhoud van dees week 
tusschen de H.H. Rud. Uyttenhove, Jer. Vuyl
steke en A. Ghysbrecht het welke maar voor- 
joopig kon aanzien worden daar één enkel onzer 

bestuurleden, zooals in alle andere maatschap
pijen, niet bevoegd is uit eigen beweging, 
beslissingen te nemen, hebben wij het bestuur 
onzer maatschappij samen geroepen en de 
volgende beslissingen bij meerderheid van stem
men genomen.

Gezien dat wij den autocamion van M. Ghey- 
sens gehuurd hebben voor verleden en dees 
week aan eenen prijs alhoewel genadelijk, maar 
toch te groot om te kunnen dekken door de 
kostontvangsten onzer duiven hebben wij met 
maatschappijen van het omliggende een akkoord 
gesloten hunne duiven mede te nemen om zoo 
de onkosten door de liefhebbers te dragen te 
verminderen, het welk akkoord, willen wij eerlijk 
handelen, wij voor dees week niet kunnen breken.

Gezien de wederzijdsche besturen niet hebben 
kunnen samen komen voor eene overeenkomst 
van prijs.

Gezien duiven onzer bestuurleden zelfs op 
enkele leervluchten geweigerd geweest zijn door 
« Elk het Zijne » en dat zonder redens op te 
geven, kunnen wij voor dees week de duiven 
der maatschappij niet medevoeren naar Quiévrain.

Doch willen wij geheel bereidwillig eene 
onderhandeling aanveerden ten einde een akkoord 
te sluiten voor de verzendingen welke in het 
vervolg moeten plaats hebben.

Namens de maatschappij « De Vrijheid »

De Schrijver: R. Huysentruyt.

Geschreven den 2 7 L' Augusti en ter hand 
besteld den 2 8 L Augusti OP  HET O O G E N 
BL I K  DAT DE I N K O R V I N G  GE DAAN
W A S . . . .

Dat de liefhebbers dit eens goed overwegen 
en dan zelf den naam aan dat volkschen geeft 
die het verdiend!...

Doch dezen brief was een wapen m onze 
hand en zonder dralen gingen wij den heer 
Paul Decoene opzoeken om hem eens te over
tuigen met welke eerlijke lieden hij te doen 
had. Deze heer was ziek, en alhoewel bedlegerig 
kon hij zulk onrecht niet verkroppen, nam de 
pen en schreef het volgende antwoord voor 
Huysentruyt:

M. R. Huysentruyt,

Na de onderhandeling welke wij deze week 
gehad hebben, verwonderd het mij grootelijks 
lezing te krijgen van uw schrijven.

Ik wil u hier nogmaals herhalen hetgeen ik u 
reeds zegde, dat ik slechts de toelating gegeven 
heb tot het bezigen van de Camion MET HET 
GEDACHT pleizier te doen aan de Iseghemsche 
duivenliefhebbers, alsook dat ik mij niet kan 
nog wil storen aan onverschillen welke onder 
de liefhebbers plaats hebben.

Ik verneem dat de bond « Elk het Zijne »
4 manden duiven gereed hebben, welke IK 
BEGEER TE ZIEN medegenomen te worden, 
zooniet geef ik order de Camion naar huis te 

brengen.
Indien deze 4 manden veroorzaken dat de 

remorque moet mede genomen worden, is het 
goed verstaan dat 100  fr. te betalen zijn door 
voornoemde maatschappij.

Was ik niet bedlegerig, ik kwam de zaak 

zelf oplossen.
Met Achting 

P. DECOENE

Terloops sturen wij hier een woord van dank 
aan den heer Paul Decoene voor zijne bereid
willigheid ten gunste der Iseghemsche liefhebberij 
in ’t algemeen en onze maatschappij in het 
bijzonder.

Welk een kaakslag voor die fameuze 
twistzoekers die dachten onze maatschappij 
en tevens ook de medekampende lief
hebbers eene poets te spelen......  Eens te
meer heeft HET R E C H T  gezegepraalt I ...

Dat zijn dan de nieuwe redders van ons 
duivensport.... en ook die mannen welke overal 
uit bazuinen dat ze niet beter wenschen dan 
eene overeenkomst onder de Iseghemsche lief
hebbers te zien verwezentlijken.

Huichelaars!....

Wat nu dezen automobiel betreft waarmede 
zij zoo hoog opliepen en er hun als meesters 
van maakten, dient gezegd, als het moeten 
hunnen eigendom zijn dat wij nooit geene 
enkele duif hadden mede verzonden, maar 

deze was toch ter beschikking van iedereen 
aangezien er zelfs duiven van vreemde gemeenten 
mede gezonden wierden.

Maar weten die mannen dan niet meer dat 
onzen voerman dezen zomer bijna elke weck 
hunne duiven mede voerde en dat wij nooit 
iets daartegen ingebracht hebben omdat hij 
vrij was alles naar eigen wil te schikken.

Ziedaar dus twee maten en twee ge
wichten !...

Dat de liefhebbers nu oordeelen wie er hunne 
belangen ter herte neemt en wie ze wilt onder 
de voeten trappen.

Weg met alle veterijen! Weg met alle twist
zoekers !

Aan u liefhebbers is het plicht hand in hand 
te werken tot bloei en vooruitgang van onze 
maatschappij tot spijt van wie ’t benijdt.

H e t B e s tuu r  van “ Elk het Zijne „

** *

Nahlanh der duiuenverzendingen 
per automobiel naar Quiévrain.

Ik ondergeteekende Jules Kimpe van Iseghem, verklaar 
Zondag laatst mede geweest te hebben naar Quiévrain om 
de duiven te lossen der maatschappij “ Elk het Zijne » 
die verzonden waren per automobiel even als nog ander 
duiven van stad, alsook nog deze van Ardoye, Meulebeke, 
Ingelmunster, Rousselare en Thourout.

Daar ik ook liefhebber ben, kan ik niet nalaten aan 
alle liefhebbers te zeggen dat de duiven radikaal worden 
afgebeuld gedurende de reis en daarom kan ik iedereen 
die zijne beestjes een weinig lief heeft, niet genoeg aan 
raden nooit meer aan prijskampen deel te nemen waar 
de verzendingen per automobiel geschieden, en om u 
allen daarvan te overtuigen zal [ik mijne reis vertellen 
zooals deze wezentlijk gebeurd is.

Wij vertriekken hier in Iseghem rond 2 1/2 ure ’s mor
gens en daar er van voren geen plaats meer was om te 
zitten nam ik plaats waar de duivemanden stonden. Pas 
waren wij eenige kilometers ver of ik gevoelde dat ik beter

had in mijn bed gelegen want meermalen kwamen de 
ingewanden mij bijna in de keel, en ware de automobiel niet 
voorzien geweest van een dekkleed dan waren de manden 
vast en zeker door het aanhoudend daveren langs den weg 
afgevallen. Gedurig kregen de arme beestjes den eenen schok 
na den anderen, zoodanig dat ik bij de aankomst te Quiévrain 
bijna begraven was onder het strooisel die uit de manden 
gedaverd was.

Ik was afgemat en ziek van zulk een onaangenaam 
uitstapje en voor geen 100 fr. wil ik nogmaals dezen reis 
in zulke voorwaarden ondernemen. Meer nog, om de 
liefhebbers daarvan een gedacht te geven zal het voldoende 
zijn te zeggen dat ik als straf veel liever zou 15 dagen 
in het gevang opgesloten zijn dan naar Quiévrain te reizen 
met zulken zwaren auto, wel te verstaan als ik zou moeten 
zitten waar de duivenmanden staan.

Hoe de duiven in Quiévrain toegekomen zijn behoeft gij 
niet te vragen, want toen wij het dekkleed van den auto 
wegnamen kwamen wij als uit eenen oven en honderden 
duiven zaten te gapen slechter of hadden zij eenen ganschen 
dag in de brandende zon gestaan.

Pas waren wij daar toegekomen of enkele minuten later 
moesten de eerste loslatingen beginnen en ’t was treurig 
om zien hoe slecht de duiven vertriekken want deze welke 
de loslating deed moest ze met geweld uit de manden jagen.

’t Zal dus niemand verwonderen dat de prijskampen 
van Rousselare en Thourout zoo slecht van stapel liepen 
en dat vele goede duiven twee of drie uren achterna binnen 
kwamen.

Denkt niet dat ik overdrijf wanneer dit alles gezegd wordt, 
neen in ’t geheele niet* want mijn reisgezel die de duiven 
van Rousselare en Thourout moest lossen kan zulks be
vestigen, zelfs heeft hij eene gelijksoortige verklaring 
gedaan aan deze maatschappijen en deze hebben hun 
buikschen vol van zulke verzendingen want die inrichters 
even als de maatschappij « Elk het Zijne » van Iseghem 
hebben meer medelijden met onze arme duifjes en willen 
daarom hoegenaamd per automobiel geene duiven meer 
verzenden.

JULES KIMPE 
Wijngaardstraat, Iseghem .

STAD ÏSEGIIEM

Duivenmaatschappij « Elk het Zijne » 
KERMISVLUCHT UIT

- R U M E S -
Kermis-Zondag 5 September

Inkorving Zaterdag avond tot 12 ure bij Joseph 

VERHAEGHE.

S10 f r .  vooruit  g e w a a r b o r g d
waarvan

250 Fr. Gratis
voor de leden der maatschappij verdeeld in 
50 prijzen van 5 fr. en te winnen door oude 
en jonge duiven in evenredigheid, 

leder duif kan maar éénmaal 5 fr. winnen
Zie verder kaarten.

De beheerraad der Nijverheidsschool maakt 
bekend dat de volgende openstaande leeraars
plaatsen te vervullen zijn:

1) Leeraar van boekhouden en handelsrekenen.
2) Leeraar van Lijnteekenen.
3) Hulpleeraar in Engelsche taal.
De Kandidaten gelieven zich schriftelijk aan 

te melden voor 15 September eerstkomende bij 
den Heer Jules Vercoutere, bestuurder der Nijver- 
heidschool.

Iseghem 1 September 1920.

De Burgemeester-Voorzitter 
Franqo is BRAL.

Iseghem. — Jaarlijksche Prijskamp met de 
TRABOL op Kermis-Woensdag 8 September
1920, ter herberg Café Royal, Nieuwstraat, bij
B. KERCKHOF-DELRUE.

100 Fr. Prijzen : Eerste prijs 40 fr. Tweede 
prijs 30 fr. Derde prijs 20 fr. Vierde prijs 10 fr.

SCHIKKINGEN :
1. De inschrijving begint om 2 ure.
2. De pelotons bestaan uit 4 spelers.
3. Inleggeld 5 frank per peloton.
4. De pelotons worden om 3 ure uitgelot tegen welk 

eenieder speelt.
5. In geval van oneffen peloton, speelt het laatst uit- 

gelotte tegen het eerste winnende.
6. Men speelt aan 10 punten.
7. Men begint te bollen om 3.15 ure zeer stipt.
8. Ingeval van slecht weder, zal de prijskamp uitgesteld 

worden tot Kermis-Donderdag zelfde uur.
9. Alle geschillen worden door de commissie beslist.

D e C o m m is s ie  :

Albert Wolfcarius, Joseph Wolfcarius, Alois Huysentruyt, 
Pieter Devoldere, Aug. Vandermeerseh, C. Vandekerckhove 
Camiel Debruyne, Eugeen Deldycke, Theophiel Decock, 
Benoni Kerckhof.

Iseghem — Kermis-Vrijdag 10 September 1920 

Op aanvraag der liefhebbers. 48° Jaarlijksche 

prijskamp in de BOLLETRA gegeven in Het 
Wit Peerd bij C. Van Laecke en Kinders.

S T A D  I S E G H E M

NIEU W S! N IEUW S! N IEUW S!
Gedurende de Kermis week

A a n ko m st  d e r  v e r m a a rd e n  t ro e p

- F L O R E N T IN O  -
met medewerking van LEON VERMEULEN  

uit GENT
A lw ie  eenige a a n g en am e  uren  

w i l t  overbrengen mag niet nala ten  
dezen t ro e p  te  gaan bezoeken bij :

JEAN BULTINCK-CLENIENT  
IN DE TROMPETTE, hoek der Nieuwstraat

S T A D  I S E G H E M

Ter gelegenheid der Kermis 

A L L E  DAGEN

- G R O O T E N  B A L  -
meteen S U P E R I E U R  O R G E L

IN DE GROOTE ZAAL DER HERBERG

DE K U N S T K R IN G
bij T heoph ie l DEWIELE, Slabbaardstraat, nr 1 
I NGANG 0 ,5 0  FR . — G L A S  B I E R  0 ,2 5

N IE U H E  M U Z I E K - e n  D A N S Z A A L

Gedurende geheel de Kermisweek

A L G E M E E N  B A L
I NGANG 1 F R A N K

Bewaarplaats voor Kleederen en Velos 
gewaarborgd aan 0,25 fr.

I S E G H E M  — W ijk  Achter de Kerk

KERMIS-MAANDAG 6 SEPTEMBER I 9 2 0
G R O O T E

Velokoersen 300 Fr. Prijzen
voor alle renners — begin om 3 ure

om 8 ure SCHITTEREND VUURWERK

Tooneel Maatschappij De Lustige Vrienden
I S E G H E M

Zondag 19 en M aandag ZO September
Opvoering van het beroemd drama

O P  G O D S  G E N A D E
Burgerstand van Iseghem

Geboorten:

Cecile Porteman dv Camille en Eugenia Kesteloot — 
André Sabbe zv Eugène en Emma Lezy — Irène Tuyttens 
dv René en Jeanne Sarre — Georges Verhaeghe zv Leon 
en Martha Lemattre — Roger Dewulf zv Valère en Rachel 
Depreitere — Godelieve Lannoo dv Elvira Lannoo. 

Overlijdens:

Renilde Beeuwsaert, 7 maanden dv Leonard en Elisa 
Tack — André Scheldeman 100 dagen zv Constant en Maria 
Kesteloot — Felix Van Quathem, kantonnier 79 jaar wedv. 
Therisa Smissaert — Anna Bouckaert z. b. 89 jaar wedv. 
August Heirnaert.

Huwelijken :

Arsène Van Boxstaele handelaar 31 jaar van Geeraardsber- 
gen met Ivonne Sintobin bijzondere 19 jaar alhier — Gustaf 
Vanhoutte, schilder 59 jaar met Mathilde Leoen huishoudster 
48 jaar beide alhier — Jules Capelle machinist 34 jaar met 
Helena Debrabandere huish. 34 jaar beide alhier — Albert 
Belaen voerman 27 jaar met Elvire Corteborst z. b. 21 jaar 
beide alhier — Camille Vandommele borstelhoutm. 27 jaar 
met Blanche Herman bottinestikster 27 jaar beide alhier.

Doctor ILVANQUAETHEM
Specialiteit van TANDEN en GEBITTEN

te raadplegen alle dagen (Zondag uitgenomen), 

van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure, ten zijnen huize.

Hoek der St Amand- en Schoolstraat 
R O U S S E L A R üi

TE KOOP:
Een goede K O O K S T O O F  voor 60  frank.

Zich te wenden Markstraat, 12, Iseghem.

Schoone keus van

REGENM9HTELS - IMPERME9BELS
voor Heeren, Damen en Kinderen 

voor Kinderen van af 2 4 ,5 0  fr.

Voordeelige Prijzen — Trouwe Bediening

JANSSENS Zusters, Brugstraat, 6 
ISE G H E M

VAN HEDEN AF TE BEKOMEN

Rodenbach’s Bier in Flesschen -
A L G E M E E N E  A G E N T :

flaamlooze jVIaatschappij JVlUYliIiE-FflCO|yl
R O U S S E L A R E
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Heer C. J. WATTS
(n a v o lg e n s  een fo to )

9M ë 1

Van liet steen genezen
Het is eeri ware triomf te zien dat levensgevaarlijke 

ingewoeker le ziekten, na 4 jaar lijdens, zonder heel
kundige bewerkirjg kunnen genezen worden, Al 
kunnen de eerste kenteekens niet van ergen aard 
zijn, tóch is er niets pijnlijker en gevaarlijker dan 
een volledig ontwikkelde lendenziekte.

« Ik  was behept met een vreeselijke pijn in den 
rug en brandende steken in de blaas. Ik  werd er 
gansch door in de war gebracht en door een pis- 
zwakte verveeld. Op zekere oogenblikken leed ik 
zoodanig dat ik onmogelijk bukken o! in ’t bed om
draaien kou. Gedurende maanden verergerde mijn 
toestand steeds, al beproefde ik  ook allerlei genees
middelen, doch tevergeefs. Na 4 jaar had ik alle hoop 
op genezing verloren ».

« Op zekeren dag hoorde ik over de pillen De W itt 
voor knden en blaas spreken ; ik schafte mij een doosje 
als monster aan. Het scheen ine te verlichten. Na de 
twe'ede doos werd ik  uit de pisblaas van twee leelijke 
groote steenen en verschillende kleinere, al bedekt 
niet scherpkantige kristalen, verlost.- Dit viel op 30 
December 1913 om 6 ure :s morgens, voor. Ik  toonde 
de steenen aan den dokter die heel verwonderd was 
dat zulks zonder heelkundige bewerking gebeurd was.

Dit is de getuigenis van den heer Watts, die op 
dat oogenblik 7(5 jaar oud was, en die bereid is zijn 
verklaring in eigen persoon te bevestigen aan al de-

op 76 jarigen leeftijd
genen die zicli met hem in betrekking w ild stellen 
02, Huntingdon Street, Barnsbury, N.

Op 11 Februari 1918 schreef de heer Watts:

“ Ik  ben gelukkig u te kunnen zeggen dat ik van 
mijn vroegere ziekte' niets meer gewaar geworden 
ben. Ik  dank u hartelijk voor de wonderbare gene
zing die de pillen De W itt mij aangebracht hebben, 
niettegenstaande mijn ouderdom van ongeveer 80 jaar.„

Wie de eerste kenteekens van stoornis in de lenden 
en blaas verwaarloosd, drijft de waanzin op de spits. 
De jicht, lieupjicht, lumbago, rheumatisme, ontsteking 
der blaas en Brightziekte (eiwitverlies) veroorzaken 
meer lijden en sterfgevallen dan bijna al de andere 
ziekten te zamen.

R'.ig- en rheumatische pijnen, onregelmatige werking 
der darmen, troebel water, algeheele zwakte en zwaar
moedigheid, zijn de kenteekens die het gevaar aan
kondigen : zorg dan voor eene onmiddelijke behan
deling.

De pillen De W itt voor lenden en blaas verfrisschen 
reinigen en genezen de lenden bij hun rechtstreekschen 
doortocht. Na 24 uren verminderen de pijnen en de 
blauwachtige tint der pis liewijst dat de pillen hun 
uitwerking begonnen zijn. Niet alleen is het gebruik 
ervan volstrekt zonder gevaar, maar in bijna alieder 
geval brengen de pillen een blijvende genezing.

De Pillen DE WITT
voor LENDEN en BLAAS

Indien gij de pillen koopt, verzeker u dat het echte 
pillen De W itt zijn, in witte doozen met drukwerk 
in blauw en goud gepakt en op de flescli een stempel 
in blauw lac, neem een ernstige proef en oordeel 
uzelf over de teweeggebrachte verlossing. Indien gij 
dienaangaande andere inlichtingen wenscht, stuurt dan 
een kaartbrief aan de toebereiders: E.-C. De W itt & 
O  Ltd. 44-45, Rathbon Place London W . 1, met ver
melding van dit aanschrijven.

te schaffen — met blauw stempel op den stop — zend 
de tegenwaarde aan het dichtstbijgelegen depot en de 
pillen zullen onmiddelijk toegestuurt worden, verpakt 
zonder merk

De pr;js is 4.50 fr. de doos oi 0.50 ir. de doos tweev 
en half maal grooter, hetgeen een groot besparing 
verwezenlijkt. /

E. C. De W itt & C°, 22, rue de la Glacière Bruxelles.

GRATIS. Gedurende eenige dagen maar, zullen er 
Ee pillen De w itt voor lenden 8n blaas worden in ; staaltjes ter beschikking van ’t publiek gesteld worden, 

alle apotheken in gansch de beschaafde wereld v°r- Jjie staaltjes zullen voldoende zi.in om de eerste v#ueh- 
koclit. Indien gij le minste moeilijkheid ontmoet om j ten van ’t gebruik der pillen vast te, stellen. Elk 

u de echte pillen De W itt voor lenden en blaas aan ) persoon otnvangt maar een enkel staaltje.

G R A T I S :  Gedurende eenige dagen maar, zullen er staaltjes ter beschikking van’t publiek 
gesteld worden. Die staaltjes zullen voldoende zijn om de eerste vruchten van ’t gebruik der 
pillen vast te stellen. Elke persoon ontvangt maar een enkel staaltje.

Men kan ’t bekomen aan de volgende adressen :

f | T e  ISE G H E M : bij Verhamme, Marktstraat, 12, bij Wyffels, Marktstraat, 53 , bij 
Laleman, Brugstraat, 2. Te MEULEBEKE, bij Versavel.______________________________
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PURGEEREN
NEEMT HET BESTE

GEÊV1AKKELIJKSTE 
en ONFEILBAAR PURGEERMIDDEL

PURGEERT met

.TAr#LRl 
piiLtN zvn 
p£vraud 

der „ 
« « i o n » »

T Pillen I
Zij bestaan alleen u it nauwkeurig uitgezócht plantensap en 

bevatten geen vergift 
Zij kunnen nooit de minste stoornis veroorzaken.

ZIJ ZIJN DE ECHTE BLOEDZUIVERENDE PILLEN
De groote gunst der STANDAERT’s PILLEN 

is hunnen waarborg.
«k  Verkrijgbaar bij alle apothekers : 2 frank de doos. mm

m m  m m  m m m m w Êm w
Te verkrijgen bij de Apothekers: Verhamme, Wyffels en Laleman
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CREDIT F0NCIER D’ANVERS
Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 3.000.000 fr. 

Spaarboekjes 3 .6 0  °/° - Renteboekjes 4 %  - 4 .2 5  %  en 4 .5 0  % ,  vri j  van lasten
D epo tre k e n in g e n  aars z e e r  voordeelige vo o rw a a rd e n

AAHiiCOF enlUERHODP van Fransch, Engelsch en itaerihaanseh Papier
aan de voordeeligste  w isse lkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij

—  M .  P u .  V E R B E K E  - B e s t u u r d e r  —
Rousselarestraat, 25, ISEGHEM

Uw haar zal niet meer uitvallen
zoo gij geregeld gebruik maakt van :

Eisch de doos 
met blauwe etiket en gij w ilt  er geen ander m eer
Te bekomen bij Laleman Apotheker Isegh.

VERKOOP - VERHURING - VERWISSELING 
HERSTELLING - STEMMING van

en S»J

Groote keus van

Fonograaf-Platen
HARMONICA'S 

M U Z I E K  
INSTRUM ENTEN

Afslag voor Voortverkoopers

J  CLE flEN TCLEJIEN T
Gentstraat 20 , ISEGHEM 

Nieuwe Moderne Inrichting
voor het maken van Portretten 

Bromure, Bruin en Charbon papier

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

gemaakt in 24 uren 

Vergroot ingen  op al le  Model len
in ’t zwart, in ’t bruin Sepia en Pastel 

Bijzondere prijzen voor Huwelijksgroepen
?/. Driesens - Vande IValle

Roeselaerestraat 82 , I S E G H E M

Verzorgd werk — Spoedige bediening 

Ik begeef mij ook ten huize.

r e d

STAR

LINE

A N T W ERPEN -A M ERICA

Booking office bij Alphonse J O Y E ,  Rumbeke

Nauwkeurige inlichtingen nopens het bekomen 

van paspoorten voor de VEREENIGDE STATEN 

of CANADA.

Reiskaarten voor de prachtige stoombooten

Lapland - Finland - Kroonland - Zeeland
ook op de Noord-Amerikaansche spoorwegen.

Ik begeleid de reizigers tot aan boord.

Wissel van Amerikaansch geld.

Briefwisseling in alle Noord-Eurspeesche talen. 

Ph. A L P H O N S E  J O Y E  
Scheepsagent, Rumbeke

h e i  i iu i v  i r i s j i i
De oorzaak van het Rhumatisme ligt in de 

verzameling en opstopping der spijzen. Deze 

verzameling wordt veroorzaakt, ’t door over

daad van stikstof welke de spijzen bevatten, 

of door onvolledige voeding dezer stoffen. 

Deze onzuiverheden zijn meestal overvloedig 

in piszuur welke smartelijke en zeer prikkelende 

uitwerksels hebben en waarvan de werking 

zich veropenbaart onder de verschillende vor

men : aanblijvende hoofdpijn, moeilijkheid om 

armen en beenen te bewegen, krampen in den 

rug, enz. In deze kwaal moet gij zooals met 

het flerecijn de oorzaak ervan doen verdwijnen. 

Zulks zult gij bekomen, niet door vrijvingen 

die onvoldoende zijn, maftr met alle avonden 

een glas E L I X I R  P H I L I P P A R T  te nemen 

die gij kunt verkrijgen in de apotheek F lo re n t  

LALEMAN, Brugstraat 2, Iseghem, en in alle 

goede apotheken.

Gezusters S Ë r N A Ë r Ë  
Kortrijkstraat 64 .  ISEGHEM 

Java Sterk — Dubbele Sterk 
Westminster Stout — Scoth-ale 

Pale-ale — W ijnen 
-  ALLE SOORTEN VAN KOLEN -

TE BEKOMEN

Nieuwe Pekel-Haring
Isidoor Snnheslen-ilanbesien

Slabbaerdstr. 2, ISEGHEM
Bijzondere Prijzen voor Voortverkoopers.

TE BEKOMEN

bij Th. DEMEYERE, EMELGHEM (Dam) 
Inkarnat extra (roode bloem)

om te zaaien voor mest

Gemengde Graszaden uoar Heiden
zeer genadige prijs

TE KOOP DOOR PLAATSGEBREK

Zes Knppels groote L9UHELIEHEN
in Eiken Kuipen (zoo goed als nieuw)

HUIS VAN VERTROUWEN 

“ HET GOUDEN SCHAAP,,

Wilt gij goede en goedkoope, luxe of gewone

ÜAVRJlSSXBS
op maat

in Schaapswol, Flocons, Crins, Zeegras 
Kapok, Pluimen, enz. alsook 

Ressortkoorden en Overtrekgoederen
wendt u tot

Jules i l l lewaert  -  Parmentier
MATRASMAKER

St Amandstraat 5, ISEGHEM
(dicht bij St Hiloniuskerk)

Specialiteit van goed gezuiverd Windhaar 
met ondoordringbare Tijken

Ik gelast mij ook met alle herstellingen ten huize. 

Prijzen buiten alle Concurentie 
Verzorgd werk — Spoedige Bediening.

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

HUIS VAN VERTROUWEN

9. M D E N f lË R T 'N O P P E
Roeselaarstraat 29 ,

- - I S E G H E M

N I E U W E  K E U Z E N
tegen Iseghem-Kermis

Steeds alle Nieuwigheden 
in voorraad in Magazijn

Komt de Uitstallingen zien
Groote keus van de laatste Nieuwigheden in Uur

werken en Juweelen, Regulateurs, Penduleneri Reveillen.

Zak- en Armbanduurwerken in goud, ziver, niellé 
en nickel.

Kettingen van allen aard.

Depot van liet gekend uurwerk Roskopf (5 jaar 
waarborg). Juistlieids-Zakuurwerken : Omega, Invicta.

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

Schoone Eerste Communie Artikels.

Geschenken in zilver en verzilverd metaal, zooals : 
Tafel- Schrijf- Rook- en Naaigerief. — Taieigeriel 
Wiskeman.

Alle soorten van Brillen, Pince-Nez, Vergrootglazen 
Thermometers, Barometers, Naplite- en Alkoolwegers.

De voorschriften der Heeren Oogmeesters worden 
stipt en spoedig uitgevoerd.

Groote keus van Phonoflraals, Platen. Naalden en 
toebehoorten.

Bijzonder Werkhuis voor het herstellen van Uur
werken, Juweelen en Phonograafs.

MODERNE INRICHTING — SPOEDIGE BEDIENING 

Gematigde prijzen Waarborg

Aankoop en verwisseling van oud diamant, goud 
en zilver aan de hoogsta waarde.

~ BIERH ANDEL -
in ’t  groot  en ’t  klein

Epsom Stout extra in flesschen. Bock in vafert. 
Kleine vaatjes voor de Burgers. Welbekenden 
ouden bruin, gezegd fannekens. Bier van de 
groote Brouwerij Callebaut gebroeders Wieze. 
Goedkoop bruin Tafelbier in flesschen.

II. VAWDERHEEHEN
Groote Markt, 13, ISEGHEM

Nieuwe Moderne Schrijnw erherij
Het geacht publiek b. z. de Heeren Bouw

kundigen en Ondernemers, worden hierdoor 

bericht dat zij voortaan voor alle TIMMER- en 

SCHRIJNWERK en MEUBELS ten spoedigste 

zullen bediend worden bij

J. DESIMPELAERE. A. DEFORCHE & H. VLEERINK 

Mekanieke Schrijnwerkerij 
Slabbaerdstr. 49 , Iseghem

G R O O T E

STOOMVERWERIJ &  NIEUWWASSCHERIJ
Callens-Neeffs, Dendermonde

•V e rft a lle  slach van Z ijden , W ollen. Katoen.
Stoffen in a lle  kleuren

— Trouwe en genadige bediening —

Staalboek op zicht bij of n Agent

L I  FA li l)  VAND AELE
Rousselarestraat 2 4 6 ,  ISEGHEM
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