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Men schrijft in bij de 

D rukke rs- U itgeve rs  

W e A .  N O N K E L  &, Z N
K O O R N M A R K T

en in alle postkantooren.

GODSDIENST, IV^OEDERTRRL, VRDERLRND 

GE^EENTEBELRNGEN

Aankondigingen 0 . 1 5  fr . den regel
R echterlijke aankondig. 0 .5 0  fr . » »
Aanbevelingen 0 .2 5  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 

overgenomen, alsook de opgegeven 

uitslagen' van prijskampen.

INSCHRIJVINGSPRIJS 

I ja a r  3 .5 0  fr.
6 maanden 2 .0 0  fr.
3  maanden 1.0 0  fr.
I ja a r  binnen stad 3 .0 0  fr. verschijnende eiken Zaterdag

BERICHT
De nieuwe inschrijvers op BOOS IS E G H E M  

voor den jaargang 1913, zullen van heden 
tot N ieuw jaar het blad kosteloos ontvangen.

Proefnummers worden op aanvraag koste
loos gezonden.

Het Ouderlijke Huis
Diep in onze herten heeft God zijn gebod 

geplant: « Eert Vader en Moeder ».

Ook zijn er geen menschen op de wereld 

wien wij meer liefde en genegenheid toe

dragen dan onze Ouders.

Wee den mensch die zijne Ouders niet 

eerbiedig behandelt ! Wee den menseh die 

tegen zijne Ouders durft opstaan, die de 

hand er tegen zoude opheffen, die ze zou

de durven mishandelen !

Door ieder rechtschapen persoon zoude 

hij aanzien worden als een onmensch, als 

ee'n monster, een wangedrocht. Door een

ieder zoude hij mei afkeer en walg worden 

geschuwd en gevlucht.

Deze liefde, deze genegenheid bestaat niet 

alleenlijk in onze herten gedurende het leven 

onzer Ouders, zij blijft voort bestaan na 

lninne dood.

En alles wat onze Ouders ons hebben 

nagelaten, br+iomien w ij mot in n ig  g tn o c  

gen, hechten wij ons er aan als» met eene 

heilige godsvrucht.

Jn de meest bewoonde plaats van ons 

huis, aan de zijden van het kruisbeeld dat 

de eereplaats inneemt, hangen de portretten 

van Vader en Moeder. Alhoewel zij over

leden zijn, wij willen ze nog standvastig bij 

ons, wij willen leven in hunne tegenwoor

digheid, wij willen, in zekeren zin, nog 

immer luisteren naar hunne wijze lessen en 

heilzame raadgevingen.

Van de plaats waar zij hangen nemen zij 

deel in onze vreugden, in ons geluk. Zij zien 

onze eigene kinderen to:id ons dartelen en 

spelen, en hunne herten trillen ongetwijfeld 

ook van blijdschap en vreugde, wanneer wij 

jn de moedertaal de eerste onderrichtingen 

over den godsdienst der voorouders geven.

En komt er soms een stond van verdriet 

en tegenslag, is ons herte soms ontmoedigd, 

en ontsnapt een bloedige traan ons oog, 

vinden wij niet dat de portretten onzer 

Quders on§ moed toespreken, ons nieuwe 

krachten in het herte steken, en ons toe

roepen : « Wij ook hebben somtijds droe

vige dagen beleefd, wij ook hebben hard te 

strijden gehad, maar met Gods hulpe z'jn 

wij alle moeilijkheden te boven gekomen. 

Hebt moed ! »
*

* *

Waaraan nog wordt er prijs gehecht ? 

Op zon- en feestdagen, op familievergade- 

ringen, dragen wij der gouden ketting van 

onzen Vader, dragen wij ook zijn gouden 

monter, ’t Is niet gemaakt naar de laatste 

smaak, naar de laatste vereischen der wis

selvallige mode. Daar zien wij niet naar. 

’t Is Vaders horloge, ’t is Vaders ketting. 

Die worden boven alle andere verboren.

En waarmede prijkt de jonge vrouw het 

liefst ? Met de oorslingers van Moeder, met 

de kettingen waarmede Moeder zelf haren 

hals omsnoerde, met de ringen die op hare 

vingeren schitterden en die zij van hare 

eigene Moeder had geërfd.

Voor niets ter wereld zoude zij deze sie

raden willen missen, met de grootste zorgen 

worden zij omringd, met den grootsten eer

bied omgeven, aanzien als eene der kostelijk

ste familiepanden.
*

* *

Poch ver boven dit alles gevoelen wij in 

onze zielen, de liefde voor het oudeilijk huis.

W ij beminnen ons Vaderland. Den grond 

waarop wij geboren zijn, hebben wij lief.

De vreugden van ons land zijn onze vreug

den, de droefheden van ons land zijn ook 

onze droefheden. Alles wat de naam van 

ons land verheft en veredelt, doet ons van 

genoegen trillen, en trotsch zijn wij, fier, 

wanneer men ons spreekt van onze uitste

kende mannen, van onze geleerden, van 

onze kunstenaars, van onze werkers en 

zwoegers !

Maar in dat vaderland is er nog eene 

plaats waarvoor wij eene bijzondere liefde 

gevoelen, ’t Is de stad, ’t is de gemeente 

waar wij het daglicht zagen. Alles wat die 

gemeente aangaat, ligt ons nauw ter herte. 

Geen inwoner dien wij niet kennen en dien 

wij niet aanzien als een echte en ware vriend, 

en aan wien wij niets beters wenschen dan 

alle mogelijke geluk en voorspoed.

Wij beminnen ons geboortedorp.

Daar immers rijst de kerk omhoog waai

de wateren van het H. Doopsel over ons 

hoofd hebben gevloeid, waar wij voor de 

eerste maal ter Heilige Tafel knielden, waar 

de priester Gods ons huwelijk heeft inge

zegend, waar de laatste gebeden in wierook

walmen ten hemel stegen wanneer wij de 

lijken onzer ouders tot hunne laatste rust-

Wij beminnen dat dorp waarvan ieder 

gebouw, ieder huis, iedere steen mag ik 

zeggen ons bekend is.

En in die gemeente is er een plekje 

grond, ons boven alles duur, ’t is het onder

lijke huis.

Daar zijn wij geboren, daar hebben onze 

Ouders dag en nacht rond onze wieg ge

waakt, daar hebben wij onze eerste stappen 

leeren stellen, daar heeft Moeder ons den 

naam van God leeren spreken, het eerste 

kruisteeken doen maken, daar werden wij 

opgekweekt, daar zijn wij met de teederste 

zorgen omgeven, groot gegroeid. Daar wer

den wij van onze Ouders op de baan geleid 

van plicht en eer. Daar hebben wij onze 

Ouders bijgestaan in hunne laatste dagen. 

Daar stonden wij te weenen wanneer Vader, 

wanneer Moeder, hunne ziel aan den Schep

per wedergaven.

En telkenmale wij dat huis wederzien, 

verschijnt dat verleden opnieuw ons voor de 

oogen, verrijzen voor ons die vroegere dagen, 

herleven wij ons vroeger gelukkig kinder--, 

lijk leven. En onder onze broeders en zusters 

aanzien wij voor de gelukkigste, voor de 

gezegendste, deze die !iet ouderlijke huis 

mogen blijven bewonen. Daar blijft de zetel

plaats der familie, daar komt men liefst 

samen op feestedagen om blijde kermis te 

vieren, daar vereenigt men zich telkenmale 

men ter kerke gegaan is, om te bidden tot 

zielelavenis onzer teederbeminde Ouders.

’t Is niet te verwonderen dat de begoede, 

de rijke familiën, eene bijzondere gehecht

heid, eene voorliefde toonen voor het ouder

lijke hui§.

Boven alle weerden, boven alle gronden, 

boven alle eigendommen schatten zij het 

huis waar hun voorgeslacht heeft verbleven.

Standvastig worden schikkingen genomen 

opdat dit huis nooit in handen van vreem

delingen zoude overgaan. De Vader bewaart 

dat erfdeel met een heilige eerbied, en hij 

laat liét aan zijn zoon over, met betrouwen 

dat hij zich nooit van dien familieschat zal 

ontmaken.

En zoo vindt gij kasteelen, buitengoeden, 

groote huizen, hofsteden zelve, die jaren en 

jaren, eeuwen door de eigenste familie wor

den bewoond, en altijd en immer van Vader 

tot kind worden overgelaten.

Dat is een bewijs van genegenheid voor

de Ouders door hunne kinderen gegeven, 

'een teeken van fierheid over het voorge

slacht geërfd.

Aanzien de familiën het als een plicht het 

ouderlijke huis te eerbiedigen, te onderhou

den, ongeschonden te bewaren, zij worden 

steeds door de menschen geacht en gewaar

deerd, en niet zelden op eene zienlijke en 

tastbare wijze, door God zelf gezegend.

NEMO.

Uit Het Volk nemen wij de volgende 

regelen over ;

Dokters Zienswijze
Ter voorlichting aller leden van ziekenkas

sen en mutualiteiten, verleenen we plaats 

aan volgenden vriendelijken brief, die ons, 

vanwege een geneesheer, uit eene oude west- 

vlaamsche stad gewerd.

Heer Hoofdopsteller van Het Volk,

Ik ben abonnent op uw geëerd blad en 

met de meeste belangstelling heb ik uw 

hoofdartikel van donderdag 28 November, 

gelezen en herlezen. Het draagt voor op

schrift : «Dokterdienst en ziekteverzekering.»

Is het mij toegelaten eenige reken daaron

Gij schrijft dat de geneeskundige dienst de 

grondslag is van de ziekenkas, waarop de 

geneesheeren eenen grooten invloed hebben, 

vermits zij alle macht bezitten om te rekenen 

wat hun goeddunkt.

Ik ben geheel en gansch van uw gedacht, 

maar ik geloof ook u te mogen ten volle ge

rust stellen over de handelwijze der genees

heeren ten opzichte der ziekenkassen,

In het algemeen genomen, de geneesheer 

is een man, wiens edelmoedigheid, wiens 

zelfopoffering, wiens loutere naastenliefde 

geen den minsten twijfel overlaat.

Het is immers vast en zeker te danken aan 

de zelfopoffering der geneesheeren, aan hun

nen verminderden prijs zoo mildelijk toege

staan in het voordeel der weiklieden, dat de 

ziekenkassen tot het leven zijn gekomen en 

nog blijven bestaan.

Honderd bewijzen zou ik daarvan kunnen 

geven. Ziehier hoe het gelegen is in onze stad 

lseghem, met eene maatschappij van onder- 

lingen bijstand waarvan ik sedert meer dan 

vijf-en-twintig jaar geneesheer ben. Die 

maatschappij telt rond de 700 leden; zij 

hebben de vrije keus van hunnen geneesheer.

De geneeskundige dienst met levering van 

medecijnen is gerekend aan 3 frank per lid. 

Voor 700 leden, dat maakt 2100 fr., die 

verdeeld worden onder het getal ziektekaar- 

ten die uitgedeeld geweest zijn gedurende 

het jaar. Indien 500 leden ziek waren en 

dat er bijgevolg 500 ziektekaarten zijn uit

gedeeld geweest, zoo is ieder ziekekaart be

taald aan 2.100 frank verdeeld door 500 : 

is dus aan 4 fr. 20. Ieder geneesheer ont

vangt dus zooveel maal 4 fr. 20 of dat hij 

ziektekaarten gekregen heeft.

Ziehier aan hoeveel iedere ziektekaart is 

betaald geweest gedurende de 10 laatste jaren : 

in 1902 — fr. 4.14 in 1907 —  fr.3.63 

in 1903 —  » 4.43 in 1908 —  » 4.17

in 1904 —  » 4.31 in 1909 —  » 4.16

in 1905 —  » 4.08 in 1910 —  » 4.12

in 1906 —  » 4.58 in 1911 —  » 3.60

Voor die ziektekaart is de geneesheer ver

plicht tot geneeskundige zorgen en tot de 

levering van de noodige medecijnen. Voeg 

daarbij nog dat de ziekenkassen die sedert 

lange jaren bestaan, onder hunne leden vele 

oude menschen tellen, die bijgevolg onder

hevig zijn aan menigvuldige en langdurige 

ziekten.

Ik durf aan ieder weldenkend werkman 

vragen of hij niet moet bekennen dat die 

prijs onbeduidend en onredelijk is.

Zijn vele ziekten, ’t is waar, maar van 

korten duur, het is ook waar dat ééne ziekte 

die veischillige maanden duurt den genees

heer tot groot verlies brengt. Immers eene 

ziekte mag drie maanden aanslepen voor 

ééne ziektekaart. Het bezoek van den ge

neesheer met de noodige levering komt aan 

geen 25 centiemen, ik zeg : vijf-en-twintig 

centiemen : het is min dan hetgeen men be

taalt aan een pakjesdrager der statie.

Gij moet dus bekennen datdegeneesheeren 

verre zijn, oneindig verre van te moeten 

plunderaars der ziekenkassen genoemd 

worden.

Jammer genoeg is het, dat de geneesheer, 

tot loon zijner edelmoedigheid, soms nog on

dankbaar behandeld en als vijand aanzien 

wordt door sommige ziekenkassen, waarvan 

de bestuurleden geen werkmenschen Zijn, maar 

hooveerdige alleenheerschers.

In zekere groote steden wordt daar veel 

over geklaagd.

Wat vragen nu de geneesheeren ? Een 

redelijk loon en meer niet.

Wat vragen zij nog ? Hunnen verminder-

t e  w i i i r
patroons.

Wat moeten de ziekenkassen doen ? Op 

beleefde manier eene onderhandeling vragen 

met de nu overal bestaande doktersbonden ; 

men zal de zaken bespreken, gemoedelijk en 

vriendelijk, en met wat goeden wil van bei

der kanten zal men tot eene oplossing komen 

die aan iedereen zal voldoening geven.

De geneesheeren zijn te edelhertig en te 

eerlijk om tot onredelijke eischen over te 

gaan en misbruik temaken van hun vermogen.

’k Groet UEd. met alle genegenheid.

Dr V...

Stadsnieuws
Zitting van den Gemeenteraad

op Donderdag l ‘2 December 1 9 1 2 .

Al de leden zijn tegenwoordig uitgenonen M. 

Edw. Deryckere.
De heer Burgmeester opent de vergadering om

2 3 4 ure. Al de leden staan recht. Hij brengt hulde 

aan de nagedachtenis Harer Koninklijke Hoogheid de 

Gravin van Vlaanderen. Namens den Gemeenteraad 

zal het Schepencollege een brief van rouwbeklag aan 

de Koninklijke familie zenden. Algemeene bijtreding.

De Secretaris geeft lezing van het verslag der 

vorige zitting.

M. Seynaeve vraagt hoe dat het komt dat in 

het bespreken van het minimumloon in de laatste 

zitting van den Gemeenteraad,de voorstellen die hij 

gedaan heeft niet vermeld zijn in het verslag als 

zijnde van hem uitgegaan. Hij protesteert tegen de 

handelwijze van sommige dagbladen die met opge- 

zetten zin zijne woorden verdraaien, en zijne hou

ding, alsook deze van de leden der minderheid tegen

over de werklieden trachten hatelijk te maken. Hij 

stelt voor dat de gevraagde wijziging aan het verslag 

zou gedaan worden, opdat hij, gewapend met een 

officieel bewijs, deze lasterende handelwijze zou 

kunnen te keer gaan.
De gevraagde wijziging wordt verworpen.

Men gaat over tot het bespreken der punten aan 

het dagorde.
1 . G rondvergunning Gemeentekerkhof. Toegestaan.

2 . Goedkeuring lastenkohieren voor de verpachting  

van den Ruim dienst, Re in ig ingsdienst en Standgelden .

M. de Burgmeester zegt dat uit eene onder

handeling die hij heeft gehad met den vorigen 

pachter van den ruimdienst, M. Hector Vanneste, 

het blijkt dat er in ’t verleden jaar rond de 3500 

hectoliters beer geruimd geweest zijn. Aangezien de 

pachtsom 300 fr. beliep, komt dit op 0. 10  fr. den 

hectoliter. M. V an nes te stelt voor de ruimdienst 

verplichtend te maken in de bijzonderste straten der



stad, ten einde een grooter getal hectoliters te be

komen, In dit geval zou het noodig zijn over eenen 
bijgevoegden bidon te kunnen beschikken, ten einde 

de regelmatigheid van den dienst te verzekeren. De 

ruimdienst kan slechts in deze voorwaarden ver

plichtend gemaakt worden.

M. Vanneste, —  Het hadde beter geweest den 

beer per hectoliter te verpachten. Ik had 1 1  centie

men per hectoliter aangeboden. De som zou meerder 

geweest zijn.

Een voordeeliger stelsel nog zou zijn dat de stad 

zelf den ruimdienst op haar neme, putten miek, en 

den beer verkocht per hectoliter.

M. Seynaeve. —  Volgens berekeningen door 

den heer Burgmeester zelf gedaan zou de verkoop

10,000 fr. ’s jaars opbrengen. Wij kunnen dus 

gemakkelijk de kosten doen voor het maken van 

putten, voor het aankoopen van eenen tweeden 

bidon, en voor de regeling van gansch den dienst.

Ik doe het voorstel dat M. Hector Vanneste nog 

gedurende drie maanden den pacht zou voortzetten, 

en dat vervolgens de stad den ruimdienst zou 

uitbaten.

M. de Burgmeester. —  Er is nu te weinig tijd 

om daar verandering aan te brengen.

M. B ral. —  Zijn drie maanden niet voldoende 

om een ander stelsel te onderzoeken, verzet het tot 

op zes maanden.

M. C. Gits, —  Reeds binst de volgende zes 

maanden, zou het stelsel profijt geven aan de stad,

M. de Burgemeester stelt zich tegen het voor

stel van M ’ Seynaeve.

Het wordt ter stemming geleid, en aanveerd 

door de leden der minderheid met MM. Coucke, 

Vandekerckhove en Bral.
M. de Burgemeester verklaart dat het noodig 

is den Vrijdag over een tweede peerd te beschikken. 

Deze voorwaarde zal in het lastenkohier gebracht 

worden.

M. Seynaeve vraagt de verdeeling van den 

reinigingsdienst in twee groepen van ieder twee 

mannen. De stad is te groot, en de ontvangers der 

duikers vermenigvuldigen zich te zeer, opdat slechts 

twee werklieden den dienst kunnen doen.

M. Verhamme. —  Den tijd dat er twee peer- 

den in gebruik zijn zouden er behooren ook meer 

mannen in dienst te zijn.

M. Dupont, in het publiek staande, onderbreekt, 

zeggende : natuurlijk zal er moeten een boever 

bij zijn.

M. Callens. —  Kom hier, er is hier nog eene 

plaats voor u.

M. B ral. ■— Hoeveel zouden twee mannen er 

bij kosten ?

M. de Burgmeester. —  1500 fr. Maar het 

voorstel dat ik heb gedaan is voldoende.

Het wordt algemeen aanveerd.

M. de Burgmeester. —  De hoogere overheid 

heeft de wijzigingen verworpen door M. Seynaeve 

overjaar voorgesteld aan het reglement der stand

gelden, omdat zij niet wettelijk waren.

M. Seynaeve. —  Waarom was mijn voorstel 

niet wettelijk ? Ik heb enkel gevraagd dat gedurende 

het eerste kwartier van 8 tot 8 1 /4 ure het boter- 

koopen alleen zou toegelaten zijn aan de burgers en 

de werklieden.

Het reglement wordt aanveerd.

3 C P u n t : Goedkeuring aanbesteding k a a iv a a rt.

M. Declercq van Rousselare wordt als aanbe-

steder aangeduid. Zijne aanbesteding beloopt 

161,989 fr. en zal aan de hoogere goedkeuring 

onderworpen worden.

M. Seynaeve stelt voor M. Devaere van Ingel- 

munster, bijgevoegden toeziener van Bruggen en 

Wegen, die aldaar, met gelijksoortig werk gelast 

was, als toezichter aan te stellen.

Het is noodig dat er ernstig nagezien worde in 

het uitvoeren der openbare werken.

In de Kortrijkstrate, eer de kalsijde toegeleid 

wierd, duurde het veertien dagen bij het werken 

aan de duikers, recht over de brouwerij van 

M. Rosseel. Dat is veel te langen tijd.

4 e Punt: Vernieuw ing belastingsreglem ent maken grav ier.
M. Seynaeve steltvoorde graviers geheel op 

de kosten der stad te doen leggen, zoodanig dat de 

aangelanden niets meer zouden moeten betalen.

Het oud reglement wordt hernieuwd.

M. Gallens wil spreken overeen gravier.

M. de Burgmeester ontneemt hem het woord 

zeggende dat het punt afgedaan is.

5 e P u n t: A anvraag aankoop en demping 
buurtweg 2 7  en voetweg 8 7

M. de Burgmeester zegt dat MM. Van den 

Bogaerde aan de stad voor de aangeduide straat en 

voetweg eene som van duizend franks aanbieden. 

Dat komt aan 0.50 fr. van de vierkante meter. Er 

zijn rond de 2000 meters. Er zijn geen reklamatiën 

ingekomen, en ik stel voor die vraag in te willigen.

M. Vanneste. —  Hoeveel heeft men betaald 

voor de gronden daarrond gelegen ?

M. Seynaeve. —  Ik stel voor duizend franks 

te vragen als taks van het sluiten van eenen open

baren weg, en twee duizend franks voor het ver- 

koopen van den grond.

M. B ral. —  Laat ons dat pakken op 1500 fr.

M. Verhamme. —  Ware ’t uwe grond, zoudt 

gij hem laten voor dien prijs ?

M. Bral. —  Veduiveld neen ik.

M. Verhamme. —  Gij moet zooveel vragen 

voor ’t goed van de stad als voor ’t uwe. Ik stel 

voor, met M. Vanneste, 0.90 fr. den vierkanten 

meter te vragen.

M. de Burgmeester. — Strategrond is in ’t 

algemeen maar op halve weerde geschat. Er zijn 

geene klachten ingekomen tegen de demping.

M. Callens.—  Wie zou er durven reclameeren? 

Hij zou vervolgd worden, en in den ban van de 

heilige kerk geslegen zijn. Wij leven in een schrik

bewind.

M. Seynaeve. —  Hoort gij wat M. Vande

kerckhove zegt ? « Dat het mijne proprieteit ware 

men zou weten aan welken prijs ! »

De cijfer van 0.90 fr. per vierkante meter (rond 

de 1800 fr.) wordt gestemd door de minderheid en 

de heeren Coucke en Vandekerckhove.

M. de Burgmeester. —  ’t Is nu te zien als de 

hoogere overheid dat zal aanveerden.

6 e P u n t: Arm bestuur —  rekening 1 9 1 1  en be- 
grooting 1 9 1 3  — Aanveerd.

7 e P u n t : B u rg e lijke  Godshuizen—  reken ing  1 9 ( 1  
en begrooting 1 9 I 3 —  A a n v e e rd .

8° P u n t : Stadsrekening 1 9 1 1 .  Algemeen goed

gekeurd.

M. de Burgmeester geeft een omstandig ver

slag over de werken in de laatste jaren gedaan. De 

toestand der gelden is zooals blijkt uit de volgende 

cijfers :

OVERZICHT OPENBARE WERKEN

A lg em een e H erh a lin g

Uitbetaalde Kosten Toelagen Aandeel Stad

1. Nieuwen Boulevard en Dweersstraat 185,376.56 107,961.58 77,414.98

2. Ommegang-, H. Hert- en Krekelstraten 71,243.49 23,477.00 47,766.49

3. Duikers 20,819.09 6,669.00 14,150.09

4. Gezondheidswerken 9,283.96 9,283.96

5. Landbouwwegen nrs 11, 35, 36 en 37 16,782.78 786.00 15,996.78

6 . Electriciteit 28,500.00 28,500.00

Gezamentlijk 332,005.88 138,893.58 193,112.30

B ed ra g  der Le e n in g e n .

A. Algemeene werken 230,000.00 ) (A . 11,500.00 j
/

B. Landbouwwegen 20,000.00 V 280 000.00 fr.
Reglementaire

' B. 1,000.00 > 14,000.00 fr.

C. Stadselectriciteit 30,000.00^
afhoudingen ' C. 1,500.00

Ontvangen van het Gemeentecrediet: 

Uitgegeven: aandeel stad .193,1 12.30 fr. 

Ingeschreven maar nog te ontvangen toelagen :

266,000.00 fr.

2,522.00 fr.

Algemeene uitgaven 

Vermoedelijk overschot 

Intresten

Op Spaarboek : Overschot

195,634.30

70,365.70

1,655.93

72,021.63

H. Hert 

Duikers 

Molenweg

23.000.00 ]

30.000.00 \ 72,021.63 fr.

19,021.63 ]

M. de Burgmeester. —  Alle jare met den 

overschot leggen wij eenen gravier.

Wat aangaat de werken van den Boulevard en 

Dweersstraat, wij hebben bijzondere subsidiën ont

vangen, nanientlijk door de Provincie, ’t Zelfde voor 

de Paterommegangstraat. Voor wat betreft de straten 

nog te trekken in ’t nieuw kwartier, de goedkeuring 

door de Bestendige Deputatie is verkregen onder 

voorbehoud dat er taksen geleid worden op het 

openen dier straten ofwel dat er eene overeenkomst 

geschiede voor het leggen van kalsijde. Wij wachten 

het koninklijk besluit af.

De stadselectriciteit is eene bloeiende zaak gewor

den door het gedurig toenemen van het getal abon- 

nenten. Op het einde van 1911 waren erboven 

de 500.

M. B ral ontplooit een parcheminé-papier en 

spreekt in dezer voege :

Mijnheeren, aangezien er sprake is van den mo

lenweg, en dat ik op het overzicht openbare werken 

ons medegedeeld zie staan Molenweg: 19021,63 

heb ik op mijne kosten zeere een plan doen maken 

hoe dat het zou bijvoorbeeld moeten uitkomen aan 

den Molenweg. Ik heb ter plaatse geweest en de za

ken zeer goed bestudeerd.

En ik ben tot het besluit gekomen dat het beste 

gedacht zou zijn de strate met eene kleine kromte af 

te leiden op den hoek van de Ameyestraat. Dat zou 

gaan met een klein kostjen. Ziehier Mijnheer de 

Burgemeester ,dit plan, en geef het over, en gij zult 

zien dat zulks het beste besluit is.

M. de Burgemeester. De Molenweg staat op 

het dagorde niet.

M. C. Gits. M. Bral stelt eene zaak voor die 

reeds in 1909 besloten is. De toenmalige gemeen

teraad is ter plaatse geweest en de zaak is niet voor

uitgegaan, ik weet niet waarom.

Het plan van M. Bral wordt van hand tot hand

overgeleverd.

M. Seynaeve Gij zult de 19000 fr. niet al 

voor u en uwen molenweg alleen hebben. Ik vraag 

de verbinding, die ik herhaalde maal heb voorgesteld 

van de Kortrijkstraat met de Meenenstaat.

9 .  —  N o o rd erk w a rtie r, leeningen, nieuwe lasten.

M de Burgmeester. In ’t algemeen laat de fi- 

nancieele toestand der stad niet toe nog werken uit 

te voeren zonder nieuwe lasten te leggen. Ik heb u 

gevraagd in de laatste vergadering, van te willen dit 

punt bestudeeren en voorstellen doen.

M. Seynaeve Het schepencollege is gewoon 

alle zaken zoodanig zelf te bestudeeren en voor te 

dragen dat wij den tijd niet hebben ze te onderzoe

ken. Ik vraag, daar er nu sprake is van nieuwe las

ten, dat het ons zijne voorstellen zou laten kennen.

M. de Burgemeester, Het stelsel van M. Sey

naeve is, van alle werken door de stad te doen beta

len. Alvorens de aangekondigde werken aan te van

gen moeten wij weten indien de gemeenteraad ver

langt veranderingen te brengen aan het belastings

reglement op het kalsijden van straten. De gevraagde 

nieuwe lasten dienen maar alleenlijk om de kosten 

te keeren van het aandeel in de werken door de 

stad te betalen. Hetgene de aangelanden zullen moe

ten bekostigen komt hier in rekening niet. Anders 

ware de som veel grooter.

M. Seynaeve Ik stel voor dit belastingsregle

ment af te schaffen en te vervangen door een nieuw 

waarbij het zou toegelaten zijn aan de eigenaars der 

gronden, en aan degenen die bouwen, de geëischte 

som in jaardoodingen te voldoen.

AI. de Burgmeester, Ik moet u hier plechtig 

verklaren, dat, indien de afschaffing van het belas

tingsreglement gestemd wordt, het mij,als minister.. 

ik wil zeggen als schepenen van financiën, volstrekt 

nog onmogelijk is in deze voorwaarden de stad te 

bestieren, en ik laat u ook weten dat de bijzonder

ste belanghebbende M. Van Wtberghe, bereid is de 

geëischte kosten af te dragen.

M .Seynaeve. En ik als volksvertegenwoordi

ger... ik wil zeggen als hiergezonden door het volk, 

verklaar dat er ook min rijke menschen kunnen zijn 

die liever die groote sommen niet in eens betalen,

M . Van Naemen neemt de wijziging aan, 

door M. Seynaeve voorgesteld.

M. Vandekerckhove is van ’t zelfde gedacht.

Na eene ingewikkelde redetwisting wordt, spijts 

de verklaringen van den heer Burgemeester de af

schaffing van het belastingreglement met bijna een

parigheid van stemmen aangenomen. M. Van Nae

men onthield zich.

M. B ral. Ik stem met den meesten hoop.

M. de Burgemeester. Aangezien het reglement 

nu niet meer bestaat, kan voor ’t oogenblik geen 

kwestie meer zijn van nieuwe werken.

M. Verhamme. Het leggen van nieuwe lasten 

is altijd eene ernstige zaak, en vraagt studie. In dien 

zin schrijft de wet ons voor te handelen. Men moet 

zou haastig zulk geene groote besluiten nemen.

M. Vandekerckove. Waarom moet dat al zoo 
rap gaan ?

1 0 . Pun t. V astste lling minimumloon vo orde  openba
re w e rk e n .

De sekretaris geeft lezing der volgende brieven 

gezonden:

1 . Door de vakvereeniging Houtbewerkersbaien ;

2. Door de Katholieken Burgersbond ;

3. Door de Christene Vakvereenigingen.

Iseglie in , den 20 Novem ber 1912.

Aan de I I .H .  Burgemeester, Schepenen

& Gemeenteraadsleden der S tad  Isegliem .

Mijne Heeren,

In  de vergadering van 18 Nov. laatst, 
gehouden door de leden der vakvereeniging 
der Houtbewerkersbazen : Voorspoed door 
Eendracht, gevestigd te Isegliem, is er be
sloten geweest UEd. het volgende schrijven 
te zenden :

Gezien hebbende in het nummer der 
Gazette van Iseghem, in date van 9 Nov. 
laatst, het verslag over de zitting van den 
Gemeenteraad van Isegliem van 8 Nov.
1912, dat er van vvege de Christene Sjrndi- 
katen van Stad eene aanvraag gedaan is 
aan het gemeentebestuur tot het vaststel
len van een minimumloon van 0.40 fr. per 
uur voor de werklieden der bouwnijverheid, 
dit voor de werken der Stad uitgevoerd ; 
nemen wij, leden der bovengenaamde vak
vereeniging de eerbiedige vrijheid UEd. te 
verzoeken, alvorens tot een besluit over te 
gaan de volgende punten te willen goed in 
aandacht nemen.

1) Sedert den 1 Mei laatst hebben om
trent al de bazen der Houtbewerkers der 
bouwnijverheid van Stad een minimumloon 
betaald aan liunne volle knechten van
0.35 per uur, dit is eene verliooging van
0.07 per uur bij het minimumloon betaald 
vóór dén 1 Mei. D it minimumloon hebben 
wij toegestaan uit eigene beweging en zon
der dat er iemand naar gevraagd heeft, dit 
hebben wij gedaan om de goede knechten 
bij ons te houden en allen waren dan zeer 
tevreden.

2) Indien de Stad het voorgestelde m ini
mum van 0.40 fr. aanvaardt, zouden vol
gons ons, al de burgers van Isegliem ver
plicht zijn liètzelve loon te betalen, daar 
men zou beweren dat de Stad het voorbeeld 
gegeven heeft, en de gevolgen daarvan 
zouden voor ons allen bazen en leden der 
vereeniging een nadeelig uitwerksel kunnen 
hebben. W ij zouden verplicht zijn om ons 
bestaan te verzekeren, aan de burgers die 
werken doen uit voeren, meer aan te rekenen 
dan nu tegenwoordig, en daar wij in het 
ronde van Isegliem kleine gemeenten heb
ben, waar er ook timmerroans enz. in over

vloed z ijn , en daarb ij arbeiden aan m indere 

prijzen , zoude’n deze zonder tw ijfe l ons eene 

doodende concurren tie  aandoen op de 

loonen.

In  de hope, M ijne  H eeren , da t deze U E d . 

genoeg zal in lich ten  om te zien dat de 

tegenw oordige m in im um  geene verlioog ing  

vereisclit, bieden Wij U E d . m et onze wel- 

gemeendste groeten onzen besten dank .

N am ens de vereenig ing : Voorspoed door 
Eendracht.

De Schrijver, De Voorzitter,

C y r . M U L L IE .  A m . L A R ID O N .

Aan de heeren Burgemeester en Schepenen 
der stad Iseghem.

Achtbare Heeren.

Op verzoek van dc leden van den B u rge r

stand , die als baas eenen stiel u itoefenen in  

de bouw n ijverhe id , nem en wij eerb ied ig de 

v r ijh e id  U ed . te verzoeken te w ille n  de vo l

gende opm erk ingen  in  aandach t nem en aan 

gaande de aanvraag  van wege liet christen 

synd ikaa t der w erk lieden van de bouw n ij

verhe id  nopens het vastste llen van een 

m in im um loon  in  de werken u it  te voeren 

voor reken ing  van de stad.

Over een zestal m aanden z ijn  de bazen 

tim m erlieden  en metsers m et de werklieden 

overeengekomen een m in im um loon  toe te 

passen aan 0.35 c. per uur. In d ie n  do stad 

d it  m in im um loo n  w il brengen op 0.40 cent. 

zoo bev inden w ij ons voor d it  f e i t : da t de 

w erk lieden voor alle andere werken denzel- 

ven p rijs  zu llen eisclien; (w an t moest het 

gebeuren da t één of meer m annen  voor reke

n ing  van de stad werken aan 0.40 c. andere 

w erk lieden van denzelfden w inke l zullen 

n a tu u r lijk  ook 0.40 c. eisclien voor het 

w erk  da t zij verrich ten).

De bazen hebben in  eenen om zendbrief 

aan de bevo lk ing  laten  weten, da t zij h u n 

nen prijs  (aan de burgerij gerekend) op 0.45 
moesten brengen en h ierdoor hebben zij 

m enige onaangenaam heid  ontm oet; moeten 

zij nu  nog eens hunnen  prijs  verlioogen, dat 

zal zonder tw ijfe l nog meer opspraak  lijden 

en d it voor gevolg hebben : da t er ofwel 

w e in ig  of n iets meer gebouwd is, ofwel dat 

do stielgenooten van de om liggende gemeen

ten, aan m indere  prijzen  hot w erk  zullen 

komen afnemen.

W ij achten het ons als p lic h t, de bazen 

in  deze opm erk ingen te steunen (overtu igd 

da t wij handelen in  liet bfclang der gansclie 

burgerij) en vragen da t liet scliepencollegie 

in  het vaststellen van een m in im um loon  

voor de w erken der stad , voor bazis zou 

nem en de overeenkomst over zes maanden 

gesloten, on die door beide partijen  in  de 

beste verstandhoud ing  aanveerd werd.

W ij durven  verhopen, achtbare  Heeren, 

da t gij van deze opm erk ingen  zu lt gelieven 

reken ing  te houden , en bieden U ed. de ver

zekering onzer bijzondere ach ting .

H e t bestier van den Burgersbond.

De Schrijvers De Voorzitter

(Get.) C. Bourgeois (Get.) .1. Van Ilaverbeke
O. Sintobin-Vandómmele

De Schatbewaarder De Ondervoorzitter

(Get.) H. Declereq-Muylle (Get) A. V. D. Berglie 
De Leden:

(Get.) E .H .C .V an Coillie, Jules Rosseel,Fr.Bral- 

Donego, J . Vaiulekerckhove-Laleinan, J . Ver- 
straete, II. Vercamert, Cyr. Staes.

I s e g h e m , 20 Novem ber 1912. 

Aan de Heeren Burgemeester, Schepenen 

en Gemeenteraadsleden der Stad Iseghem.

G eachte H eeren .

Groote lijks  heeft het ons verw onderd het 

voorstel van m in im um lo o n  voor de S tads

werken n ie t aanveerd te zien op de laatste 

z it t in g  van den Gem eenteraad.

W ij hebben vernom en d a tw e llie t princ iep  

aanveerd was doch n ie t de cijfers. D it  

sch ijn t ons onverstaanbaar,te  meer daar wij 

geheele m idde lm atige  cijfers voorstelden, 

m in  of in  naburige  steden welke nu  h ier 

moeten toegepast w orden voor de werken 

gesteund door staat of P rov inc ie  wel weten

de dat d it  enkel m in im u m  is.

W aarom  het p rin c iep  en n ie t de c ijfe rs ?  

D it  is ’k  w il en ’k  en durve n ie t ! Is  voor 

eene stad gelijk  Isegliem  en voor de stads

werken 40 cent. per u u r  m issch ien te veel 

voor een am bachtsm an ! E en  w erkm an  zou 

zich moeten schamen am bach tsm an te zijn 

en geen 40 cent. te kunnen  verd ienen, en 

h ie r zou men d it  tegenw erken ! E n  da t h ier 

in  stad zooveel meerdere daghuren betaald  

worden aan vreemde w erk lieden  ! M ogen 

onze w erklieden dan noo itaangespoord  w or
den om hun  te bekw am en en zu llen  zij nooit 

op beter toestand mogen rekenen.

W ij vragen het U , Geachte Heeren , als

40 cent. te veel is voor O penbare W erken  ? 

W erken  die doo rs taa ts  Ing en ie u rs  worden 

nagezien en goedgekeurd. E n  wij vragen 

ook als een burger 50, 60, 75 cent. to t zelfs 

1 fr, per uur rekent, de w erkm an  er ten 

m inste  geen 40 cent. zou m ogen van hebben?

Onze hoop is, Geachte H eeren , na  r ijp  

overleg en niettegenstaande al die onge

gronde bekn ibbe lingen gij ons voorstel zu lt 

aannem en, enalzoo he tre c lit derw erk lieden  

in  ’t  medespreken h unne r loonen eenparig 

zult goedkeuren.

A anveerdt, Geachte H eeren , onze acli- 

tingsvo lle  groeten.

Nam ens het verbond der Chistene V a k 

vereeniging :

De V oorz itte r. 

(G e t.) E m A llew aeh t .



M. de Burgemeester. Ik versta niet dat de ba

zen, omdat de minimumloon voor stadswerken 40 c. 

is, zich verplicht zouden zien denzelfden minimum

loon voor alle ander werk aan te nemen. De stads

werken worden in ’t algemeen beter betaald dan an

dere. Er moet hier gestemd zijn tusschen de twee 

cijfers 35 c. voorgesteld door de bazen en den 

Katholieken Burgersbond, en 40 c, gevraagd door 

het Christen Syndikaat.

NP. Seynaeve. Door wien is de brief van het 
Christen Syndikaat onderteekend ?

M. de sekretaris : door E. Allewaert.

M . Seynaexe. Het is die jonge heer die mij in 

’t Kortrijksche volk wist te beknibbelen en aan te 

randen nopens de kwestie van het minimumloon' 

Nochtans weet hij geheel wel dat, in de laatste ver

gadering, zelf het cijfer van 40 c. niet is verworpen 

geworden. Ik heb het princiep doen stemmen, en de 

verdaging gevraagd over het cijfer ten einde de ba

zen den tijd te geven hunne inzichten te laten kennen.

M . Verhamme. Niemand van ons heeft de som 

me van 40 c. afgekeurd.

M . V andekerckhoxr. Wij ook niet.

M . Verhamme. Waarom vraagt gij dan 35 c. ?

M . Vciiidekerckhove. Ik stel geen cijfer.

M . 'Verhamme. Hoe, gij stelt geen cijfer. Lees 

hetgeen gij geteekend» hebt in den bovengemelden 

brief van den Burgersbond. — Hij herleest den brief, 

waaruit blijkt dat M .M . Bral en Vandekerckhove 

en E. H. Van Coillie met al de bestuurleden van den 

Burgersbond wel en deugdelijk en uitsluitelijk den 

cijfei van 35 c. voorstellen buiten alle andere.

M. G. Rosseel. —  In de laatste vergadering 

was ik niet tegenwoordig ; maar het hooren aflezen 

van die brieven geeft mij het gedacht u voor te 

stellen nadere inlichtingen te vragen in naburige 

steden, zooals Rousselare, Thourout, Thielt, Veur- 

ne, Dixmude, over het aldaar vastgesteld mini

mumloon.

M. Seynaeve.— Men zal u nu ook beknibbelen.

M. G. Rosseel. —  Luistert gij naar beknibbe

lingen ? Ik niet.

Het voorstel van M. G. Rosseel : de verdaging 

van ’t besluit voor verdere inlichtingen wordt alge

meen aangenomen. Alleen M. de Burgmeester ont

houdt zich om de redens door hem aangehaald.

De openbare zitting is geheven. Het publiek ver

laat de zaal.

Bij het uitgaan vielen verschillige vrijmannen van 

het christen syndikaat, die de zitting bijgewoond 

hadden, hevig uit tegen de genomene beslissing 

nopens den minimumloon. De volgende woorden 

werden uitgesproken en gehoord door verschillige 

getuigen : « Het zijn allen kalvers; zij zullen algelijk 

verplicht zijn toe te geven ; zij zijn al benauwd en 

durven niet spreken ; zij kennen niets van de 

kwestie ! »

Er wierd geantwoord : «Te naaste keer zult gij 

er algelijk voor stemmen ! »

Wij vinden het zeer misplaatst, van wege de 

hoofden der syndikaten, die omtrent alles verkregen 

hebben wat zij vroegen in den Gemeenteraad, van 

zulke redens te voeren.

Napoleon’s Verhalen
in  wekelijksche afleveringen, die zoo 
groot en bijval bekomen, zijn verkrijgbaar 
ten bureele van « Boos Iseghem », en aan 
zijne verkoopers. De ~ verschenen nummers 
alsook al de boeken en uitgaven, op de 
achterzijde der uitgaven aangekondigd,zijn 
ten onzen bureele verkrijgbaar.

....

w r r r  n r r r t o e ;?
Bij G É R A R D ,  Hötel du Coq d ’ Or, 

Groote M ark t ,  eene partij BOWLING 

spelen.

Zie verder de te winnen prijzen 

voor deze week.

EEN EN ANDER
□  e s p o o r w e g a b o n n e m e n t e n  voor  5  dagen

Te rekenen van den 1 Januari zullen de 
prijzen dezer abonnementen bepaald worden 
als volgt :

In  voorbehouden eerste klas, 85 frank in 
plaats van fr. 30.75; in tweede klas, 28 fr. 
in plaats van fr. 20.50; in derde klas, 13 fr. 
in plaats van fr. t l . 75.

I>eze abonnementen zijn geldig op heel 
het Belgisch net de Nord Beige, van Gent 
naar Terneuzen, van Meclielen naar Ter- 
neuzen, van Hasselt naar Maaseik on Chi- 
may, tot aan Givet, tot aan Terneuzen en 
tot aan de eindstatiën der andere grenzen.

D e  afschaf f ing  van het  v e r g u n n i n g s r e c h t .
In  het Staatsblad van Donderdag ver

scheen de wet, waarbij het vergunningsrecht 
op de slijterijen van alcoholhoudende dran
ken wordt afgescliaft en bijzondere taksen 
op den binnen- en buitenlandschen brande
wijn, alsmede eene openingtaks op de slij
terijen van geestrijke of gegiste dranken 
worden vastgesteld.

(Later meer daarover.)

Ie ts  n ieuws.
Wij hoorden reeds herhaaldelijk van 

proeven door de krijgsovèrlieid gedaan tot 
pliotographische opnamen aan boord van 
een luchtkruiser of van eene vliegmachien.

De Duitsche krijgsoverheden hebben 
thans iets nieuws, toelatend in vogelvlucht 
te photograpliieeren. Het toestel bestaat 
liieriu : een bijzonder photograpliiscli toe
stel wordt bij middel van een vuurpijl in 
het luchtruim gejaagd.. Een uurwerkstelsel 
doet het toestel op de gewilde hoogte wer

ken en om zijn al te snellen val en verbrijze- 
lan te voorkomen, is de photographische 
vuurpijl van een valscherm voorzien, dat 
zich bij het neervallen openslaat.

De vuurpijl kan eene hoogte van 2000 
voet bereiken. Ju ist op het oogenblilc dat 
zijne stijgkracht ophoudt en hij vallen gaat, 
werkt de objectief van het toestel en het 
panorama wordt opgenomen.

Y er makelij kheden
— Zondag 15 December prijskamp op de Vogel- 

p ik ter herberg DenlJzerweg, bij Josef Vancoillie, 
Xedcrweg. 10 fr. prijzen.

H O T E L  DU COQ D ’ OR, Groote M ark t ,  Iseghem 
T E N - P I N N E T  B O W L I N G

Zaterdag i j ,  Zondag i5  en Maandag iC> 
December.

De speler die in de drie dagen het meeste getal 
punten zal tellen in eene partij met 18 bollen zal 
een K IST JE  C IGAREN  ten geschenke krijgen.

De speler die het meeste getal partijen zal ge
speeld hebben zal eene FLESCH  CHAMPAGNE 
krijgen.

CINEMA-PALEIS
Zaal F landr ia  - -  Iseghem

Met groot genoegen neemt de Iseghemsche 

bevolking de gelegenheid te bate, haar wekelijks 

drie maal in Flandria gegeven, buitengewoon aan

gename en leerrijke cinemavoorstellingen bij te 
wonen.

Het is een teeken dat er bij ons volk vooruitgang 

is in den zucht naar hooger genot.

Immers in den Cinema worden niet alleen komieke 

of dramatische toneelen ten oogenschouw gegeven, 

maar de zedelessen die spruiten uit de voorgestelde 

gebeurtenissen maken eenen onbetwistbaren indruk 
op de aanwezigen.

Verders zien wij op het doek vreemde landen en 

steden verschijnen, met hunne eigenaardige bijzon

derheden, en het waar afbeeldsel van de inboor

lingen en alles wat hun omringt.

Het aandachtig volgen van die vertooningen ont

wikkelt den geest en verheft het peil der weten

schappelijke kennissen bij de aanschouwers.

In FLANDRIA worden die voorstellingen op 

bijzondere manier verzorgd.

Het toestel komt van het huis Pathé, er is geen 

gevaar van ontploffing of brand, de films zijn 

nieuw, de klaarte op het doek is buitengewoon 

goed, zoodanig dat men tot in de kleinste bijzon

derheden alles onderscheidt.

De zaal is goed verlicht, verwarmd en allerge- 

rieflijkst. Zij is de eenigste in Iseghem waarin het 

publiek trapsgewijze gezeten is. Een gevoel van 

innerlijke huiselijkheid heerscht er, men is er gemak

kelijk, men is er geern, en niemand moet er laten 

van gaan : elkeen, van wat gedacht hij ook zij, is 

er welkom. De rijkste familiën bezoeken de feest

zaal van. Flandria zoowel als de simpele werk- 

menschen,en allen vinden er geestrijke uitspanning.

Zondag 15 December, om 3 ure, groote familie

voorstelling, met een zoo volledig programma 

als ’s avonds.

Zondag 15 en Maandag 16 December,om 7 1/2 u. 

’s avonds, buitengewone vertooning.

Plaatsen aan : 0 .20 , o.3o, o.5o en 1  fr. 

Halve prijs op al de plaatsen voor de Kinderen.

T A A R T E B A K
Zondag 15 December ter herberg De Warande 

bij Henri Mistiaen-Vercruysse, Krekelstraat.

Zondag 15 December, ter herberg Café Victoria 
bij Omer Linseele-Billiet, Statieplaats.

Zondag 15 November, ter herberg De Geheikte 
Pinte, bij Vankeirsbilck, Nederweg.

Zondag 22 December, ter herberg De Kouter, 
bij A. Desmet-Dejaegher, Rousselarestraat.

Zondag 22 December, ter herberg Petit Café, 
bij de Wc Herman, Groote Markt.

Zondag 22 December, ter herberg De Knok, 
bij Valère Spriet, St-Pieterstraat.

Zondag 22 December, ter herberg In  ’t Land  
van Beloften, bij Julien Defevere, Steenputje.

Zondag 29 December, ter herberg De Blauwe 
Duif, bij Alfons Denys, Rousselarestraat.

Zondag 29 December, ter herberg In  het 
Nieuw Kwartier, bij Jules Vanbesien-Kerckhof, 

Pélichystraat.

Zondag 29 December, ter herberg De Twee 
Bruggen, bij Jeröme Vuylsteke, Emelghem-Dam.

Burgerstand van Iseghem
G e b o o r t e n  :

387 Germaine Bigler, d. v. Charles en Maria 

Verlinde, Mentenhoek. -— 388 Henri Buyse, z. v. 

Charles en Maria Vanhaelewyn, Kortrijkstraat. — 

389 Gabrielle Labeeuw, d. v. Constant en Juliana 

Depreitere, Hondstraat. —  390 Anna D ’hondt, d.v. 

Jules en Maria Vandeputte, Krekelstraat. —  391 

Adolf Lefever, z. v. Jean en Malvina Dejonghe, 

Rousselarestraat.

OVERLIJDENS :

234 Charles Dermaux, 83 j., borstelhoutmaker, 

echtg. v. Lucie Samoy, Krekelstr. —  235 Coustant 

Devolder, 37 },, echtg. v. Mathilde Kouckhuyt, 

Oudemanhuis. —  236 Lucien Waeghebaert, 6 m., 

z. v. Aimé en Leontine Vroman, Rousselarestr. — 

237 Paulus Focquet, 45 j., winkelier, echtg. v. 

Louise Vanrobays, Rousselarestr. —  238 Achille 

Pardou, 24 j., handelaar, z. v. Henri en Marie 

Clarysse, Rousselarestraat.

Scheepvaart van Iseghem
van 7 tot 14 December

Le Jeune Laurent, met kolen voor Joseph 

Seynaeve. —  Amanda, met kolen voorde Gebr.

'  Dugeen en Albert Verstraete. —  Albertina, met 

kolen voor de W e Conrard Verstraete. —  M o v h s - 

Mundiis, met kolen voor de W e Alid. Vandewalle.

S T E E K T  W E L  D E Z E  W A AR HE ID  

IN  UW HOOFD.

Eene verwaarloosde valling zet zich over 

van den eenen mensch aan den anderen en is 

gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder
lingen. Daarom moeten wij ons er zoo spoedig 

mogelijk van genezen. De beste, ja  wij mogen 

zeggen, eenigste remedie die u voldoending 
geeft, is de Siroop Depraetere. D it is een 

wetenschappelijk produkt, dat door de Dok

tors zelfs genomen wordt. Prijs 2 franken , 
in  alle apotheken namelijk te Is e g h e m  bij 

MM. A. Rodenbach en J. V e r h a m m e .

Chocolat Martougin
DEIN BESTEN

Gezien de gedurige vraag

Alle slach van bijzondere lessen
bij L.  V A N  G H E L U W E

Onderwijzer met gansch volledig diploma

EMELGHEM

A a n  te  v ra g e n  vóór  K e rs td a g

Hoe meerdere hoop, hoe beter koop!

Bij verandering van Woonst
Uit ter hand te koopen eene partij 

Huismeubels en Keukengerief.
zich bevindende bij D ’ Van Wtberghe, 
Marktstraat. — De pacht aan het huis 

is over te nemen. — Voordeelige 
konditien.

NIEUWJAAR
Ter Drukkerij van « Boos Iseghem » 

volledige keus van

YISIETKAARTEN
met al de laatste modellen en nieuwig

heden,

Nieuwjaarbrieven, te beginnen van 

5 centiemen ’t stuk.

Agendas, Mementos, Scheuralma- 

nakken, enz. enz. in alle prijzen.

Au bénéfice de 1’ceuvre « LA  PO LYCLIN IQ U E  » établie a ISEG H EM

A  U D I T I  O N U  S I C  A  L  E

l re P a r t i e  

IP H IG É N IE  EN  T AU RIDE ,

poème lyrique tiré de 1’opéra de

QUI AURA L1EU

a la NOËL, 25 Décembre 1912, a 3 1/2 heures, a la salie FLANDRIA
(L’exécution sera terminée vers 6 heures)

2 me P a r t i e

G l u c k .

1. Prélude pour orchestre (en forme d’ouverture).

2. La prophétie de Cassandre,

fragments tirés des « Erinnyes » de L e c o n te  de L is le , 

déclamation lyrique, avec mélodrame a l’orchestre.

3. Lamentation. —  » O songe affreux, nuit effroyable »

4. Une femme grecque prédit les malheurs de la Patrie.

5. Chceurs de Prêtresses :

a. —  « Patrie infortunée ».

B. —  « Quand verrons nous tarir nos pleurs. »

c. —  Invocation de Diane « O Diane soit nous propice. »

6. Air d’Iphigénie « O malheureuse Iphigénie ».

7. Hymne. —  Chaste fille de Latone.

8. Marche retigieuse.

9. Iphigénie, prenant 1’urne contenant les cendres d’Oreste.

Fragmen tlyrique, extraitdel’oeuvre «Electre» d ’ALFRED P o iz a t .

10. Scène et Chceur du sacrifice.

POLYEUCTE,

Oratorio en 3 Parties, tiré de Popéra « Les Martyrs» 

de D o n iz e t t i .

l re P a r t ie  —  LES CHRÉTIENS

Les chrétiens sont refugiés dans les Catacombes. —  La scène 

se passé dans une caverne.

1. Prélude, pour orchestre.

2. Chceurs des Chrétiens, «O , voüte immense oü règne la paix. »

3. Chceur lointain, (dans la coulisse).

4. Scène et Duetto. —  Pauline et Polyeucte.

« Imprudente, téméraire qui t’amène parmi nous. »

5. Grand Air de Polyeucte, « Oui j ’irai dans leurs temples. »

6. Scène et Prière, « O, lumière éternelle. »

7. Récit et Air de Pauline,

« Qu’ici ta main glacée bénisse ton enfant. »

8. Reprise du Chceur des Chrétiens, « O voüte immense. »

2me P a r t ie  —  LES PAIENS

9. Chceur du Peuple, « II nous faut et des jeux et des fêtes. »

10. Hymne a Jupiter,. « Dieu du tonnerre, ton frère sévère. »

11. Scène et Sextuor, « Jusqu’au sein du sanctuaire. »

12. Air de Pauline et Final,

« Oui par ta foi jurée, par ton ancien atnour. »

3me P a r t ie  —  EPILOQUE

13. Introduction et Air de Polyeucte,

« Rêve délicieux dont mon ame est émue. »

14. Scène et Duo. —  Pauline et Polyeucte.

« Oui, c’est lui que je vois. »

15. L’Extase. —  Duo de Pauline et Polyeucte.

« Miracle soudain, Lumière immortelle. »

16. Grande scène finale de 1’opéra « Les Martyrs ».

Avec le bienveillant concours de Mademoiselle M a rg u e r ite  G o d fr o id  (Pauline) —  de MM. C le m e n t- B ra b a n t  (Polyeucte) —  de 

M. E d g a rd  V a n d e m o o r te le  (Sévère) —  de M. D e la n n o y  (Calisthène le Grand Prêtre) —  de M. G e o rg e s  V a n d e p u t te  (Néarque).

Prix  des Places : V  Balcon 3  frs. 2 me Balcon 2  frs. P a rq u e t  1 fr.
Le nombre des places étant limité, les inscriptions ne sont pas garanties et seront actées par ordre de date et d’arrivée.

Prière d’adresser les demandes de cartes au local, « Flandria  » a Iseghem. Pour les personnes habitant la ville, ces demandes peuvent être
faites aux membres de la société et a toutes les personnes dépositaires de cartes.



Marktprijzen
ISE G H E M

Suikerijboonen 7 Dec. I 
Beschikbare wagon 13 75

» schip i-i —
groeite 1913 wagon 15 50

» » schip 15 75 |

Meststoffen, 1-4 Dec. 

Sodanilraat beschikbaar Oostende 
Zwavelzuren ammoniak

i I)ec. 
43 50 
13 75 
15 50 
15 75

1-4 December.

Boter de kilo 
Eieren de 26

R O U SSELA RE  

Oude Tarwe 
Roode 
Rogge 
Haver 
Boonen 
Aardappels 
Boter per kilo 
Eiers per 25 
Koolzaadolie \ 00 k . 
Lijnzaad olie » 
Viggens

“2 80

3 50

10 Dcc.

20 — 20 50 
I S —  1850 

J 7 — 18 —
21 50 22 —
22 50 23 50
6 50
2 90
3 90 

(17 —

/ —  

310

Bescli. wagon 
» schip 

groeite 1913,

18 — 38 

Suikerijboonen

3

19
18;

17

21
23

0
3
O

08
59
20

wagon
schip

K O R T R IJK

Tarwe
Rogge
Haver
Koolzaadolie 100 kil 
Lijnzaadolie »
Aardappels »
Boter per kilo 
Eiers per 26

13 50 
13 75 
15 50 
15 75 

2 Dec. 

20 50 
19 50
2;)__

67 50 
63 — 

.4 25' 
3 10

27 25 
37 00

3 00 
3 70

Dec.

50 20 — 
>0 19 — 
50 18 — 
—  22  —

— 24 —
— 6 50
— 3 20 
90 416 
50

— 40 —

13 50 
13 75 
15 50 
15 75 

9 I)ec.

20 50 
18 —
21 50 
67 50 
63 50
\ 25
3 20
4 —

A. De Bie-Bourgeois
M E E S T E R - K L E E R M A K E R

voor Heeren en Damen

M a r k t s t r a a t , I S E G H E M

Groote keus van Engelsche stoffen

L a a ts tj N ieuwigheid —  Genadige Prijzen

Huis van eerste orde
ROU W K OST U M EX  IX  24 UREN .

Gu staaf  V an d e p u tte
• C O I F F E U R  

S t a t i e p l a a t s ,  I S E G H E M
Beveelt zich aan voor het maken van 

alle slach van H A A R W E R K .

Herstelling en Vernieuw ing met uitgevallen H aar.

W O O N H U I Z E N
T E  H U R E N

I.

Om terstond in pacht te komen, 

schoon en gerieflijk WOONHUIS met 

MAGAZIJN, Noordkaai, Iseghem.

Zich te bevragen bij G. NAERT, 

7 Brusselseh Hof, I/S.

IJdele Cigarenkistjes
TE KOOP

t e n  b u r e e l e  v a n  d i t  b l a d .

Oh! la! la!
Hu M  ik h?t vast!

Tandpijn
De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en 

volkomen genezen door den D E N T O G È N  E.
Door het gebruik van den D E N T O G È N E  

voorkomt men mondgezwellen en ontsteking van 

het tandvleesch. Geene tanden moeten meer uitge 

trokken worden ; geene pijn meer gevoelt men nog 

onder het eten.

Laat u niet bedriegen door gevaarlijke en ondoel

matige namaaksels. Alleen de D E N T O G È N E  
is door de geneesheeren aangeraden en aanbevolen. 

Eischt dus de ware

D E N T O G È N E
vo or  1 , 2 5  f r .  te koop in al le apotheken .

T e  I s e g h e m  :

MM. A. RODENBACH en J. VERHAMME.

I

’s Morgends, mei de koffie, neem ik 
mijn allerbest

S T A N D A E R T
f=»l l_l_EKEN

en gedurende den dag neem ik van 
tijd tot tijd eene van

M O M n i  ö BJHSTTA9LETFE?-]

Met deze twee voortre ffe l i jke remediën. 
nooit geen SLIJM , nooit geene GAL 
meer! Ik bekommer m ij niet oTTi 
de besmelleli jke zhk ten  noch liet 
slechtste w interweer.

Te Isegliem  te ve rkrijgen  in de Apotheker 
Rodenbach en Verham m e.

ijen

ELIXIR D’RNVERS
Goed van s m a a ^  Goed voor de m aag

BALSAM
Z U IV E R  W IJN  OP K IN A  

Eetlustwekkend — Krachtherstellend bij uitmuntendheid.

Mag in alle Hotels en ‘ Herbergen verkocht worden, zonder vergunningsrecht

V r a a g t  v o o r a l

Champagne F. BOUCLIER PÈRE &  FILS, Reims
’ t  i s  d e n  b e s t e n  e n  b e s t k o o p s t e n .

Voor den Groothandel, wend U tot den algemeenen agent der Vlaanders

E M I L E  V Y N C K E - L O W I E
Elix ir  d ’Aiivers —  R OU S S E LA RE .

D R  l  K  K E R IJ  - B O E K  B IN ] ) K R  I ,J

nW: M. %nkel d 2
Koorn markt, ISEGHEM.

Uitvoering van allerlei P R A C H T - en S T A O S D R U K W E R K E N , zooals: Spijs-,

Bedankings-, Visiet-, Adres-, Geboorte- en Pr ijskam pkaarten  ; Plakbrieven in k leuren- en 

effen druk, Omzendbrieven, Fakturen, Rekeningen, Memorandums, Brievenhoofden en Enveloppen 

met adres, Vergaderingsbriefjes, Gelegenheidsdichten, Feestprogrammas, Gedachtenissen, Registers,

enz. enz.

* « I I
I— D U  P U  I S ,  J U  M E T .

I

Indien gij slecht slaapt en dat uwe nachten verontrust zijn door 

bange droomen ;

Indien gij zenuwachtig z ijt;
Indien uwe maag niet trekt;

Indien eetlust u ontbreekt;

Indien gij gekweld zijt door :

Eene bittere mond,

Eene vuile tong,

Een riekenden adem,

Zuur en slechte spijsvertering,

Hoofdpijn, oorgeronk, duizeligheid,

Brand, verstopping, onzuiver bloed en schele hoofdpijn,

Aarzelt niet! Neem ROODE PILLEN

Zij zu iveren  zach t  het  l ichaam ;
Zij verjagen, zonder pijn, gal en slijmen ;

Zij zuiveren het bloed tot in de verste aderen.

In den keertijd helpen zij de Vrouwen, verkloeken haar, en 

beletten alle ongesteltenissen.

1 . 2 5  F r * ,  d e  d o o s  ; 0 . 7 5  f r .  d e  h a l v e  d o o s .

TE VERKRIJGEN BIJ :

J. VERHAMME en A. RODENBACH,

Apothekers, I s e g h e m ,

SUCREMA
De beste 

melasse 
voeders 

voor

V e e

P a a r d e n

V e r k e n s

SOPERCOCO

\ OORDEELEST : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A  prik
kelt den eetlust, werkt zeer 
gunstig pp de jnelk en boferaf- 
zonderiirg, mest spoedig ; gebtt 
aan do poerden eene maximum 
geschiktheid tot oplevering van 
arbeid, voorkomt de buikkraut 
pen en darmontsteltenissen; is 
uitstekend tegen den droes.

Gew aarborgd 25 tot 28 eiwit, 6 tot 7 vet, 40 kokos- 
koeken, en 60 andere krachtVoeders. Rijker dan de 
kokoskook, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat
st,en gewicht voor gewicht, en geelt nog betere uit
slagen. Geeft vaste boter.

Gebroeders IA G R A N G E , 26-32, Zwijgerstraat, ANTWERPEN
Leveranciers van het Ministerie van Landbouw en van het Leger, 

Fabricanten en invoerders van allerhande vocderkoeken en meelsoorten.

Handel in (HIC0RE1B00NEN
K O L E N  &  K O K S

M a g a z i j n  v a n  a l l e  s l a c h  v a n  L A N D V E T T E N

Chicorei, Oliebrood &  Sucrema

CONSTANT GITS
Statiestraat, ISEGHEM

T e l e f o o n  2 4 .

UUf
brengt het publiek ter kennis dat hij 

zich komt te stellen als

Schrijnw erker-IV |eubefrna!(er
Rousselarestraat (P a te rs k e rk )  IS E G H E M

E,
Eiiglish Gentlemen's 
-  -  -  T a i lo r  - -  -

Geen Grijs Haar
M E E R ! ! !

« D e  N i e u w e  Lon do n»
«loet de grijze haren binnen en
kele dagen verdwijnen, maakt Let 
naar glanzend en zacht, belet het 
uitvallen en neemt de pelletie* 
vun iiet hcoi’d weg.

E ischt op P 5 S c =n ~ 1 
den ha ls : j

In flacons van fr. 1,50 en fr. 2 .5 0

Engeischa Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon

Te koop bij Apothekers 
u rog is ten , H aarsn ijders en Reukw inkel^ 

In ’t groot: Parfumerie 0' Salp, Wachtebeke (Belgtej

O u i  !

31 a is ! 
Ses Costumes a

55 fr.
sont des

merveilles.

Zeep DADA
H a t  stuk 0 , 7 5

W erkdadigheid zonder 

wee rga tegen zomersproeten 
en huidaandoeningen. De 
beste voor het behoud eener 
frissche gelaatskleur.

Crème DADA
Tube  0 . 7 5

Onfeilbaar voor de gene

zing van kloven, maakt de 

huid blank IN EEN  
N ACH T .

Poeder DADA
De doos 2 . 5 0 .

Allerfijnst, en op ’t gelaat 
b lijven ; onontbeerlijk voor 

elke toilettafel.

W ordt verkocht te Isegliem 

A potheek  R O D E N B A C H  
C o i f fs u r  V A N D E N D R I E S S C H E


