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Numnwrl. December 1873 . 

. DE IZEGEMSCH~ KIJK-UIT, ' 
Verscl!ijBeode bij gelegenl.eid en 

door BERNARDUS 
B~petijte, eo opgesteld 
I'\ll!PE. ' 

.. 
~1 lag de waarbeid io bet (l'ar, 
AI wal haar drukt, dat mOIlI .er af • 

Te betomen iJ den drukker V10,-VA:o. EECKnOllTTB ~n 10 cOIiLicmcD per Dummer. 
e J 

IETS VOOR D! POSTlt,\NTooREN. - Sedert 
mijnen Kijt-lJU ecn beetje ",0 'acn Dame trij;l, 
1ijll er sDmmice postmeesters eo f31leurs, die lic· 
wr mijn bl3dje zelve lezeo4:110 bel te bestellen aan 
ht'l atlres. dal bel draagt. foor dezen keer zal her-

... n:lr'dus daar niet teel op telgen: eerst eeae waar
!-I'IIuwing, ca daa! - Eb.el, dan ui BenIndus 
hUilDe panne vermalen . 

. 
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1!i~e IEJlIIlr. '''G OP DE LAATSTI l'ueLiEiE ZITTI:oIG. 

Ol) 18 no\"emuer laalsl "ood ik on~erwacht~ een 
proper Sluk IH!pier aan bel stadlluis Geplakt, dat 
mij Ic kennen gaf dat er twee d;Jgca laler cene pu .. 
llliekc zilting op liet stad huis zou (tlaats hebben 
\oor hel OIJmaken van het budjct ,'oor 'Itockomen
dejaar, Ik deed aan Nikodecm, die bij mij was, 
opmerken dat ooze sekretaris, sedert de 13alsle 
\'crsehljning \'30 tlcn Kijk-Uit merkelijk. ferbeterd 
was in zijo schrijveo. 

- 't Is waar, zei N1kodeem, maar ziet gij Diet 
dat de mao nu .. ertloold heeR 10 de datum! 

Eo inûerdaad, bij Baf dcn iS- voor den!&' op. 
Ik. Icloof dat M. OOl;lIe, \'oor bet ongelnk., mei 'oen 
helm geboren is : "en ware men alles moest loe
schrijven aan sebrek vaD brein. 

Dat ik naar dc zitting 8ioç, boer ik niet te zeg
~eD; maar Ulieden \'erzwljicn wal ik. er zai, kan 
ik niel. ' 

Onze btlrgemeester, \ntende dal geen menseh 
ter wereld ooren genoeg heen om Ie \'erslaao wat 
onze sekretaris bij eene leziDS llissehen zijnen lan
den soablJell, ,'roeg hem wat klaarder Ie zijn dan 
naar gewoonte, en de sekrel.aris, nis een ODle1wor
nam kind, ging zijnen gebrekkigen slenter "oort. 
Tot o,'crruaat ,'aD Il'genspoed reed cr IC midden 

Cc zoudt gij misschien peizen, besle lezer, tin 
onze besluurheeren niet ce ne eigenaardige manier 
\'3n rede\'oeren hebben, rla\ heL ~eene oprecbte 
kallsclmanncn zijn! Cc zullet baan zieD: Over de 
onlwOrjlene grillai;ie sllreLetlde, die de ~I!l liemuu r 

moel vervangen ell waararm cr geenen ,'oort{:"ang 
wordl gedaan , werd cr \'Oorgcslclll st.1jlpen te doen 
hij de be\OCKde o\'erll eid, -. lIa1 is niet nOOlli~, 
mij nheercn , » liep er ecn mei '( woord ,'oort I ik 
moel in 'I!.ort te Thiel! passeercn en 'k zou kun
nen 'ne keer te Camie] Decack's beDaar ~aaD om 
t'hooren hoc dat ' t til. » 

GCliet wcl , niet Wa:lf, goede lezer, dal onze 
stad huis ll/~eren , a1::l 'I er op :utnkoOlt 'nen cen l 11: 
besparen, malkandereo Ier hulp komen in woorden 
CD dadenY ' I En is maar nern~rtlu~ Pompe die al 
eens durft zeggen dat ons Besluur dikwijls 't gelll 
met hamers brerkl or het bij geheeIe luntlgrcpen 
in dCD paSIOors broekzak "teeklo Maar wat is Der
D~trdus? '1 h 'oc.-slechlco, CD vraagt hel ruMr eeus 
un den pastoor .elf!!I 
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WAT 'ft'OROT ... CODD~"ST t<OCH O:4tlElD! 

Sedert aeAige wek. word' er tn al de kerken 
bijna niets anders ,eduo d~D ;tescbooid. 'I. Is ou 
voor eene kerke te Parijs.. w.r Ie IICCr ,eea heb
hen dan wij; 'I is dan JIOf de LI,bodel1 .r dl 
li:iodeilens ran ehio:!. of voor Fraoéiscus, tD dan 
,-oor de kerke VlD Dadizeele, die sedert boe oPIle
daan, kostel ijk versierd CQ daarbij rijk is. Als ze 
daarmeê voor den daG komen , dao houdliernar· 
dus zijne centen in " zak CD bij GeeO ze "celliever 
aaD de noodlijdende. zijDtr stad, die er YetI beier 
gebruik kunoo ftll maken dan Dadizee!e-kerk. 
dia ons Doch nn verre noclt \'an nabij UIlIaat. 
Wa.rom dat ecuwia 8Cbooieo als ie met b.rsledea 
list! .•.. BemaNDs weel teer wel de schoont " roote 
peerdebofmede. sco33md de Dadizeele-~D . IC 
J\umbeke linea, lanie bewiOod door de tiodors 
"UllsteLe. CD die aa.n de kelkc \aD Oadizetle t0e
behoort. eo bij raadlz8 aan dr.ze eersll.!! 'Ulk.oopen 
CD dan Ie schooien. - "l Ls juist alsor dc religie 
uiets anders lDec.r cn W.3re als geld en .CCller~ 

schap. 'K en 'ersta m' :laD de wereld .ie~ OJcer co 
aan 011 die z:lu'enschudtJerij DOi mio. 

Ik Z8IP dur 1Q~1!'~~ ~ waal,..,l_"oea 
die maneR bier eo "~I bebbc. rij seda;llo met 
dl."1J eeaipten recb&6cbapeoeo co keonlsvollen 
raadsbee.r. dieu wij ooit bebbell gebad! Omtl .. , hij 
weigerde een kariljoDgske \'an w:ligo duizenden 
gratis en zooder 1101 minst" recht er aJn Ie mogen 
behouden, in den pastoors aanzicht Ie werpen, 
m;takte men Jacht uil hem tot dat men er in gelukte 
hem door \ alsch~ldd, terraad cu bedTIcKerij uil 
den rud Ie werpen. Eeni~e vreemdlofinBen besloteo 
in de pastorij dat 11. nootsacrt van kanl moes&. 
flielomdat hij Kccne Ieligie h.3d. maar omdat die 
rethl\-eerdigc beer in hunDcn weg was lot hel 
htkomco bunner oorecbt\'ei!rdigc aanHagen. Uad~ 
de hij van huo maar eenen muilband willen aair 
gepast wordco, hij ZOII wel goed ,eweest zijn; 
Immers bunne beMte religie is alleenheerscueo, 

En door wien werd bij \'crvaogen! Och Heere! 
door 'ncn man, dil..ko \'all IIjvo en duonc vnn Beest; 
die licb been lateD ringelen om 10 de valie Ie 
st:wa. 

Hoelang zal Izegem nog bestierd wordeo door 
eenige bOeren YIn Sinte KrUIS, fan Vlamellinttbe. 
\1In ~arcke en door eenen brutenier tólll Oole~m, 
die o\'cr oenige juree konl l! ut was ab bij iclS lus~ 

ItbeD de tandeo kreet' Die lIl1DDen bebben nu 
«cheete beDd6ll. blkoeGCIl loopea - naai' bet 
maareeosuo'Descbeemaecker vaD un de Sloore 
_ el Ie ... G'tenl dia bus, z'beblNll at 't ver-
.... aD~ .... de Moteo der oDDoozelen die 
001111 ... 

De schrijvers van den .uuldbolUtler van Rous
seJare, alleo semioaris1en vaD den eersten broek 
uit de weslvlaamsehe school van Gezelie. hebben 
over eenlje weten eeoe .ieuwe vJaamsche uiUlruk~ 
kiD, ~oDtdeU. namelijk dal de liberalen lamtlijk 
dinne 11tJrI loornltrde 'ijlI. Beroarous legt die 
ziosnede Ier stwlic vaD al de \'IIIIlISCbe lallaenOOI~ 
schappeo en bonden, alsook vao bet toekoaaaadt 
!O" kongres, ten eiode 1e besl isseD tGl weltea 
Braad van verslaod me. moet klimmuI om taJltelijk 
dikke pan koornttrde te lijn, bij vOOtbcelll,lOO 
dikke als de krabbers van den LtVrdbolllL'Cj' zclr, 

Jn bel nummer Hln 9 december .taal,;t fao den 
\'crslantli gcli LandbfJuu.'t' · \ ind ik oUller andere 
donr~"' _ yortelYltiaJ.a.D-'.lle1t Q'lbd.ellden 
vIn Brussel, die over eenige daKeo dood,iel, omdat 
bij een karmeliet al zweerende aehtet\'ollJde; cn 
van ganseb dal vertelJinpke is er ,een enk.el woord 
waarheid. Ot lezers van deo LandboUWlr moelen 
tamelijk (l iane van toomeente zijn om zich wckc~ 
lijk! zulke booze leugens te lalen opbangen. 

hl bel zeUde nummer van deo "crsI3ndigen 
LaA4botuM' trof ik ecD ander arti.t61 aan. geliteld : 
Siechle boelen en gtuellen, wlarln men de men~ 
scheo bidl eR ameell vu Inlkt boekte en gazellen 
naar eene nieuwe OlIaLsctl:r.ppij van beilip geld
kloppers Ie GOOI Ie lenden, op hel adrel un H. 
Lintelon, kommiea IQ Ilu Sinl-JoJiSSlraal, .IWUf 

men met dal paph;.., schl zal maken om pedo wer
ken te doen! Bcrnardus, die Diet geerne leD ath~ 
leren zou blij\'cn en zoovool mogelijk wensebt bij 
te dralen tot die schooDe inrichlini. beveelt liclt 
bijzoodernJt in de gunsl van diegene die tamelijk 
diODe zijn \'an toorneerde zooals de lezers \'an den 
lAndbouwer en soortgelijke , Mits '10 centimes \'oor 
eeoen Kijk-UU kunnen zij ook bell.tunDe bijdra,oD 
lol die schoono iarichtinc; co VOOt dies-ene die 
geeroe \'oei bijdra{;en ia 'nen keer, zij kunnen vaa 
l:n~m3rdus bij akkoorde "edieod ,,'orden, mits do 
konlm3Dde In tijds iCiClaiede. 



De ooiijkaards, die dete !!ieuwe uitri"d!!!g om 
geltJ.leslaao,lIehben gedaan, moeten waaracblis 
tamelijk dikke van koorneerde ziiD, want de nk
,'uiderij beiint Ie verre saaG. IQ "10 jaren 
tOO,OOO,OOO rr. '"30 Sint·l)ieterspeooiaa! Daarbij 
een !(;tal miljoentjes,l'an nlcuwjul'Sflihen IJ! Ver
tIers bontIerden socleteitcn cn ÎDs&.ellingen, wa. 
men aodtrs niels beoogt du aeld!1I co nD bet 
oude bock- eo gazellepapier om te verkoopcn voor 
bel pl3kkco van kamers eazali.ken I!! Ja. Ik her
baal bCI, tie uitvinders van dal eeuwig ,ehJiDSlok
kcn moeten niet tamtlijk, maar .schriUdUJ.: dikke 
zijn ,'an "oorneerde. 

. ' r 

IIJW. 

"oor tIp" eerslen teer van zijn le,'en mag Der
aardas eelle splinlernleuwe scbeurinl bij het stads
muziek aankondigen. De werkende leden bebben 
de verledene weck Ste. Ceellia gevierd zonder de 
bijtredJng der kommissie, Wam"aD de leden tus· 
schcu elkander overeenkomen gelijk de kalten en 
d'bondf'D. Het scbijnt dal tenc geldkweslle de oor
zaak is van dat buitengewoon on~cluk; maar 'k en 

'----, IOU hel niel wiUen vemkeren. De slad is waarlijk 
ia al bare wcrleQ co oprlçbll!!~ ooSeJuUig: . 

O\'cr hjtl hadden wij weeral een gm'al van kin
üerstralf"cn in de ,emeentschool, waarover Ber· 
DardU!I een woordje moel spreken. lIrl mannetje 
van eenen schi ldersbaas, dat nOluwelijks • jaren 
oud is, werd er verschcidene dagen lol 1 ure 's na· 
middags in school opgehouden, omdal bel kind in 
de Uas sliep. De vader, welende dat kintlers aan 
die oude, vcel mDelen lijden, door een Ie lani 
wachlen van eteo. heeR zijn kind uit de school 
gehaald mei geweld en hel klad werd daarom ver
der de school oOlUld, Ma, I1eroanhu ou 'De lieer 
vrnren aan bet Izesemscb Besluur, waartoe zijn 
reglement dieni, dat \"OorscbrijR dal de kinders 
maar mogen in 9chool gehouden worden lOl U 
uren! En m:'lg bij 'uen keer vrasen or men niet 
beter zulbl stralen als vaslen nr water eo brood 
zoa loepassen aan Leonard! Die gaa i is oud Je
DOei om daar legen Ie kunnen eo hU verdicnt het 
wel, wanl zijne schoone werken vIn Piubem, 
Uoorseele cn BruSKe zijn daar om liel Ie lelui6\:eo. 

Een pi}l1fijt ongeluk. - Paler Tcrriere trok op 
18 october, van H ure 's morsen, lel. kerke om er 
zijne devoLie te doeD i bij WH er ianscli alleen eD 

tnchlle een il;eerske IP'P bet eeuwi, licht Ie aan· 
steten; maar bet eeuwil liebl wilde niet ncdrwaatt:i 
komen. Désiré verslond zich daar niel)aaD : bij 
stak en bij trok en hij stak nog 'oe keer en pour' 
'IaDscb bet eeuwis licht met al zijne ap- en dcpen
deocien viel op Désiré's kop! Geluk"i, bad hij bel 
DOg vast. Hij stOl,Ju daar nu ab van d'band God" 
geslagen naar huil' roud Ie zien, lol hij eindelijk 
door dcn zool1 des koste:'&. verlost WCI"tI. Om die 
verlossing uitermate \"crbeuid. trok bij Daar tijoe 
plaals. sloel de OOien eeDS bemclwiUlrts en lruiste 
zijne bandcQ op zijn berle. 

Hel groot nieuws nn den da, is de tond \':m 
eenen gcldpo t mI!l drij piU.els, cedaan in ecn 
huis \'an den beer alaes-Vanc:m111enlloudl io tie 
IbrkL'ilr3al. AIt:oo gaat hel water altijd Plar Je 
lee; ma.:!r de heer Ibes, die voorziUer is ,an dc 
VineeutÎuzeo co zijne vrouw die d.:l,me van 8er1O
herti,heid (r) is, zouden '1 wel Lunnen doen elders 
gaan. Demardus is alle dage 'loieuw$ vcrwub· 
lende dat zij huonen (il:eh.lpot voor dCII armen 
zullcn openzcuen, ten ware zij oot aan deo armen 
zouden zelgen, gelijk 3ao zekere dame, die hll/l 
proüci,lt wellscbte o\"er deo IJclulligen ,"ood: 
, Belommer cr u nielol'er, scbamele 3rmen, ~ij 

-mh et de- bontD -nIet 0Ytf brtkee .• 
Nikodecm. - 'I ZOU wel "oonen alZ{"o tl.m, 

Bernlrdus i wanl 'I ,nt zooveel beter .Imoescn 
doen V:lO geschooid Geld, dan uh eens eigen 
beurze, 

EB:" '"OOJl.8BF.I.n n'i Tu,nT E'f WF.LSPIl!.U ... OIIEID. 

- Te blgellDlIIIsler 100 wel al:lo bier schuilen er 
ook uitgelezene 'erslandcn in den l~:ud" Zoo ging 
er over ecoi@:C daieD CCD inwooncr, dle mei 'oeo 
anderen parochiaan in OllVt'rscliB !:til", om nd\ttoS 
bij ccu raad~heor, die in lorten lij" rijk. werd. die 
een loon-pasloor beeft en dio IIU schepene numero 
1 is. Cies stelde zijne ooren open, spuwde 3 à .~ 
kcaren rond zicb, slak zijne ,"ingereD in bel bair, 
stond op, wandeltie met onre,;clmatige stapp\'u 
zijne kamer op en oeér, slo\'~ de band lan Lh!I 
"oorboord en eindelijk, na al zijne \enot.llltlH'rmo
g\!ns bijeen ileroepeD Ie hellben, zegde hij tOl den 
boer op den o\"crtulgendslen loon: t: Vaagt tr 1/1(1 

gat 4411 ! • 
"'!IS d.:!t niet wel gcsprol.en voor eeo sc:bepellè 

vaD uumero 1 !.". 

z'Uebben da:1r Ie 10ieimoDsier ook 'nen ooder-



p:l~ IOor \'an d'eerste sneé! Hij is d:l.3r Gekomen \'aD 

lilt dl' i'toulerikstrate van Haodza me en hÜ loo
chent zijne oude Sirate oiet. Hij is herbergier co 
~ooJlm:lQ in brur;sch bier dat hij aao de boeren lc
,"crI ten grooten nadeele der berbera;;ers- en brOU4 
wer!! \:In hel dorp, Op den 3 der loopeDde maand 
dcrd bij er nog eene brouwie in, 

Zijne ~Lielljcs ,omen nog al wel overeen, he! 

Hij tloet no~ al scllooner dingen! - h'o Calleos 
W;IS zick en \'andcwalle gin., bern bezoeken. 

- Carieus, welke doLtoor komt er bier! was 
zijne eerste \'raag, 

- Mijnheer Uaelew~'ck, 
- Hoc! Haelcwyek! zoo 'ne liberaal! Calens, 

Calen:-, w:ll reist ~ij1.. Als ~ij bem nog ,'oorllj 
IJ at komen, kom il;. hier nooit meer in uw huis, 

En C:lleos, allIOewel slrar ziek, had moed genoeg 
den biermarch:lnd Ic antwoorden: 

- Hoor, il.; houd mijn dokloor, en wat u aan· 
gaJl, ~ij moct er nicll;.omcn: il.; heb u niet Sc
rraa~tI, 

Waarlij!. ! waarlijk! In.-;clmünster is niet geluk· 
kig in zijne onderpastoors! Vroeger 'oe !;eldman 
cn nU 'ne Licrm:m, 't is djent! 

Ode schoolmeesters kaUe moeten ,,:angen. 

Te Piuhem gebeuren cr ool: allitze ;Ioeren , Zie 
'ne keer: de raad ler;aart in de af\vczighcid van 
deo burgemeester co beslui t eeopari; dat een 
tweede hulpondenvijzer ,aoscb onnoodi; is Ie 
Pitthem; 's anderendaass komt tie burgemeester 
l' buis en zendt Ganseb deo nad op wandel met 
hun besluit op hunne rug, Hij verlrreekt alles cu 
stemt alleen dat er een nnodig is en cr komt een, 
De scbepenen en raadsbeereu ,'aD Pinbem moeten 
ook diODe van koorneerde zijn, 

Te EmefChetn yoert men, gelijk hier, cenen Ile
vige" oorlo, tegen Ile concerts en men \crbicdt er 
streng aan alwicn een weinig In de kerk verLeert, 
nn eenen voet te leUen op een concerlle l~cgbem. 
Nu, o\'er eenige wel.ep ~ar de kOllgrè~alie '30 
Ardoie ook een concert en naar daal' bat! men 
Hijen toeloop. Eenige IJrave jongens fn wal bralt 
meisjes uit d'Emclgbcmscbc kon~r"galic troLLen 
op mel "cooscolcment • .. ao pastoor cn ondlll'p!ls
loor, en ze kwamen "huis io de kleiDe uurkc$. 
Zou mcnhccr Caullel nict kunnen zeggen hoe \'Cf

moeit! de duh'ionekes wel waren! DCl'oanlus Lart 
\'oor:l.1 \'cncl.eren dat ze \'an c("n concert te Is!,. ... 

''Lr r;hom zoo 1.I.(lg iel zoudel! mOeien w{'gzinen en 
Á oro""s ,an .,", boe z;l hel on mtl S~mpertl' 

I' I'~ u dal z"'~r meer goed zouden leeren dan r.\rdoic. 
cu met zijne alfairells! I" er daan'an nu al ct:ne 
HrcfTl'ninc; or cene lil..widalie gedaan geweest! Er 
j,.; wel ftD Ilroccs,"eo daaro"cr IC Cenl afgewezen, 
llIaar u:'dt dal procesten geld meègcbr::lcht om de 
~c(op{l'n Ic betalen! Orwas dat proces,"e zoo iels 
\ oor tlrn \orm, 7.00 icls dat 'nen name draagt ep 
f;et.'n lijr! En daar zijn er gdoJlten! Ik ken eenen 
notaris "an Izt'~em die er mallr inzit met zeslig 
duizend f!'auks; maar ge moel ook maar dione van 
!-oorneerde zijn om zoo\-cel beId aan 'nco scha\'uil 
,-an 'nen onderpa~loor toc Ie H'rlrouwen, Bemar
dU3 Lil 'ne keer I)ansch. die alraire onûerzoeken, 
want 'l sclJijnl dat cr daar iurieuzc dingen bij ge
Leurd zijl!, 

lIel schijnt tIat sommib"e letIen dl'r nieuwe koor
z:m'ltcr:;. \·all Cachtem uilermate liefbebbl'r zijn van 
h. Hjes te rrelten, ,'oorll al!; 't sehoone zijn, zooals 
iJe latte \'3~n den schoolmeester bij\'oorbeeld • waar
llled:: eenige \'an die hoogzingcrs o,'er korte dagen 
j" 'n ~Ol d SOlt;.C,tj~ I!eden; Hang bet maar eens 
aan Ilomml:'i:d.:.e , lIal Illcnheere Bonnet moest 
\\'llen dal zijne leden 1.00 ~eerne I.attell eten en dat 
~.llIl!n etcn 100 goed is "oor de !ttemme, hij 10U cr 
\o'lrz.eker wd eenil:~ zenden, zODder dal ze percics 

Zou boer VanbouUe ~·an Heulebeke niet nog 'nen 
h:lIleaan deo H, Willebrordus opolTeren! - Dat 
was ook 'ne tocr! 

Vanboulte wilde aangenaam zijn aan deD p:tsloor 
co olf'c.~e den schoonsten hane van zijn hof in de 
hoop "an dien baan na de mis.se, gelijk aan wcll.. 
r..~id, w~cr te koopen; maar die nieL te koop kwam 
w dü hilan. Er wordt 's pl' '"a,s naar den pas· 
tOOI ~~Ioopen om IC .. t;t leer de ha30 ui 
verkoctrt worden en m -.. t I 11 vrager naar 
tIen koster; deze ,'erklaa.l ni"i~ .. ~ ' ~ haan tc 
weten, en d:.! de kerkbaljuw hewe inlichtingen 
lau ge,'en , Daar ,'crneemt Vanhouttc lOl zijne 
~roote verwondering dat den !rane, · door een on
ge\'31 (?J, ui tgebloed is co dat de lJeer pastoor ver
U:lard heeft cenen dood en haan niet IC zullen te 
koop stellen en hem maar zelf aan 't eten is aau deo 
prijs laD cenc misse. 

Vanhoulte heen daarop gezworen, maar le laai, 
dat de 11, Willebrordus noch de pastoo .. ,'aD hun 
leven meer ,'aD zijn haantjes zullen eten, 

TOT LlTtR, ÁLS HU.'I'AlUlliS 'r ~oc LEErt, 
.-


