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ONTSLAG
Mijnheer Eugeen Carpentier heeft zijn 

ontslag ingediend . als Burgemeester der 

Stad Iseghem.

Dit nieuws verspreidde zich Zaterdag 

laatst in stad.

In ’t eerste wilde niemand er geloof aan 

hechten. Men had zoo dikwijls hooren spre

ken van dat ontslag, er zoo menigmalen 

weten mede dreigen !

Doch toen dat nieuws bevestigd werd en 

er geen twijfel meer bestaan kon, drukten 

de eenen hunnen spijt uit, anderen hun 

genoegen, het overgroote deel der bevolking 

zijne volkomene onverschilligheid.

Welke is nu de reden waarom de heer 

Carpentier dit besluit genomen heeft ?

Wij zullen liet hem zelf laten zeggen.

Binst de vergadering van den Gemeente

raad van 12 December laatstleden, heeft hij 

de volgende woorden uitgesproken :

« Ik moet ii hier plechtig verklaren, dat, 

indien de afschaffing van het belastings- 

reglement gestemd wordt, het mij, als mi

nister.... ik wil zeggen als schepen van 

financiën, volstrekt nog onmogelijk is in 

deze voorwaarden de stad te bestieren. »

Onnoodig de zaken te verdraaien of te 

verkeeren, onnoodig in vreemde gazetten 

anderen uitleg te geven, de eenige en ware 

reden van dit ontslag is klaar en duidelijk 

genoeg door den heer Carpentier zelf bekend 

gemaakt.

Maar is dat ontslag niet een eenvoudig 

komediespel ?

De Disch en de Geneesheeren
Wie in Boos Iseghem van Zaterdag 1.1. 

den brief gelezen heeft, Dr V. onderteekend, 

en uit het dagblad Het Volk van Gent over

genomen, zal ongetwijfeld zijne oogen wijd 

open gezet hebben.

Dien artikel werd door de geneesheeren 

Depoorter, Gits, Vanderschelden, VanEecke, 

Van Wtberghe en Verhamme niet geschre

ven. Daar ben ik heel zeker van.

Wie D r V. teekent, weet ik niet. Zijn 

naam is mij volkomen onbekend. Doch dit 

doet hoegenaamd niets ter zake. Het eenig- 

ste wat ik in dit geval mij af te vragen heb 

is zeer eenvoudig: is hetgene dat Dr V. 

schrijft, waar of onwaar ?

Vooraleer aan die vraag een antwoord te 

geven, voel ik mij gedwongen eene voor- 

behouding te maken over de volgende zin

snede, welke ik letterlijk, zonder de minste 

verandering er aan toe te brengen, uit den 

brief van D r V. hier overschrijf :

« Jammer genoeg is het, dat de genees

heer, tot loon zijner edelmoedigheid,soms nog 

ondankbaar behandeld en als vijand aanzien 

wordt door sommige ziekenkassen, waarvan 

de bestuurleden geen werkmenschen zijn, 

maar liooveerdige alleenheerschers. In zekere 

groote steden wordt daar /eel over geklaagd.

Of er hier in Iseghem of in zekere groote 

steden hooveerdige alleenheerschers in het 

Bestier van Onderlinge Bijstanden zetelen, 

weet ik hoegenaamd niet.

Deze voorbehouding gedaan, moet ik ver

klaren, dat al hetgene Dr V. schrijft, ten 

volle waar is.
*

* *

Maar dc bekentenis welke ik hier doe, is

voor de Iseghemnaren geene nieuwigheid.

Tijdens de laatste gemeentekiezingen, 

wanneer lage zielen het werkvolk tegen mij 

ophitsten, heb ik geschreven hetgene die 

Dr V. nu schrijft.

De geneesheer, sprak ik alsdan, is de 

weldadigste mensch der samenleving. Men 

kan den naam van geneesheer niet uitspreken 

zonder onmiddelijk te denken op milddadig

heid, menschenliefde en zelfopoffering. En 

ik voegde er bij dat de Onderlinge Bijstan

den hun bestaan en hun leven te danken ! 

hebben aan de goedhertigheid van de genees

heer ten opzichte van het werkvolk. En, 

schreef ik verder, alhoewel ik geen de min

ste persoonlijke fortuin bezitte, en ik zware 

lasten voor het onderhoud van mijn huis

gezin heb af te dragen, zal er mij niemand 

tegenspreken als ik verklaar dat ik eene 

vermindering van eereloon ten voordeele der 

werklieden heb afgestaan, die tot duizenden 

en duizenden franken beloopt.

Men heeft zich wel gezwicht op deze 

gewichtige bevestiging te antwoorden, maar 

men heeft niet opgehouden de werkmen

schen op te hitsen en aan te jagen en de 

geneesheeren zoo hatelijk mogelijk af te 

schilderen.

Voor nu, ben ik het met Dr V. volkomen 

eens, wanneer hij schrijft:

« Het bezoek van den geneesheer met de 

noodige medecijnen komt aan geen 25 cen

tiemen, ik zeg vijf en twintig centiemen ; het 

is minder dan hetgeen men betaalt aan een 

pakjesdiager der statie. »

D r V. kan niet klaarder, niet duidelijker 

zeggen dat ik in mijn schrijven van verleden 

jaar, niet gelogen heb.

Aan dien onbekende bied ik mijnen 

besten en rechtzinnigsten dank.

*
♦ *

Maar verleden jaar ook, wanneer er 

sprake was van de geneesheeren en den 

disch, schreef ik dat ik volle betrouwen had 

in de toekomst, dat men mij mochte ver

volgen en nadeel doen zooveel het in de 

macht was van zekere ellendelingen, dat 

niettegenstaande alles Recht en Waarheid, 

zoo niet aanstonds, toch later gingen zege

pralen.

En nu reeds gebeurt wat ik voorzeid heb. 

Men mag de waarheid met ijzeren en 

stalen ketens binden. Die boeien zal zij af

werpen en in stukken rukken. Men mag de 

waarheid diepe, diepe onder de aarde 

bedelven, er steenen van arduin opleggen, 

toch zal zij uit de aarde opstijgen, uit den 

grond verrijzen, om in helderen glans en 

vollen luister te schitteren.

En de waarheid is aan ’t zegepralen ! 

Vandaag ga ik niet terugkeeren op de 

moeilijkheden die alhier ontstaan zijn tus- 

schen Armbestuur en Geneesheeren, ik ga 

ook niet spreken van de manier waarop de 

Dokters in hunne goede trouwe werden be

drogen. Geen woord ook zal ik zeggen van 

den reuzenstrijd alhier in de laatste gemeen

tekiezingen gestreden, en die geen Iseghem- 

naar, al beleefde hij de jaren van Mathusa- 

lem, ooit vergeten zal.

Ik maak maar van een punt gewag: 

Wat winnen de geneesheeren voor de zorgen 

welke zij aan de armen van den Disch geven?
*

* *

Uit de cijfers door Dr V. opgegeven, hebt 

gij kunnen zien dat in de laatste tien jaren 

het gemiddeld loon voor de maatschappij «De 

Vereenigde Werklieden » de som van 4.20 fr. 

per ziekenkaart bedraagt. En dat komt op 

vijf en twintig centiemen per visiet, het 

medikament er bij begrepen.

In den loop van dit jaar zijn duizend 

ziekenkaarten uitgedeeld door het Armbe

stuur. Voor die duizend kaarten worden 

1800 fr. betaald.

iedere ziekenkaart heeft dus eene weerde 

van 1.80 fr. D r V. klaagt van den Onder- 

lingen Bijstand die 4.20 fr. per kaart be

taalt. Wat moeten wij nu zeggen van den 

Disch ? Iedere kaart wordt er 2.40 fr. min 

betaalt ! Eén frank en tachtig centiemen 

voor den ganschen duur der ziekte! Dat komt 

voor ieder bezoek, ’t zij bij dage ’t zij bij 

nachte, in goed of slecht weder, dichte bij 

of drie kwart ver afgelegen, aan eene som 

van wat meer dan 10 centiemen! Voor die 

10 centiemen moet de dokter nog de noo

dige medecijn leveren. Het glas van de 

flesch waar de medecijn wordt in gedaan, 

kost 4 centiemen. De geneesheer heeft dan 

nog een overschot van 6 centiemen om een 

medikament te geven !

Dat men den Hemel danke, die de Ge

neesheeren goedhertig genoeg heeft gemaakt 

opdat zij uit hunnen eigenen zak betalen, 

wat openbare besturen weigeren.

Dat is de echte, de zuivere waarheid !

¥
* *

Niet waar, lezers, de geneesheeren hebben 

ongeiijk gehad wanneer zij verzet aantee- 

ke.iden, en uit alle hunne krachten opkwa- 

p' vji tegen het reglement dat hun werd 

opgedrongen !

En de arme lieden die dat nu vernemen, 

wat gaan zij peizen ?

Arm zijn is geen sehande, maar droevige 

en pijnlijke dagen, vele stonden van gebrek 

komt de arme tegen. En wanneer de arme 

vrouwe, de diepbeproefde moeder haren man 

op het ziekenbed ziet uitgestrekt, wanneer 

zij de ziekte eenige dagen ziet duren, moet 

zij hare ziel met angst en kommer afvragen : 

heeft mijn echtgenoot de noodige medecijn ?

En wanneer de werkman zijn vrouwe 

ziet lijden, wanneer hij de ziekte ziet aan

groeien en verergeren, hoe beeft en siddert 

zijn hert niet, als hij een oogenblik denkt 

dat zijne vrouw, de moeder zijner kinderen, 

gaat sterven, en dat weldra zijne kinderen 

den weg naar het weezenhuis zullen inslaan, 

en zijn huisgezin voor altijd zal geschei

den zijn.

En komt daar bij nog in zijne ziel het 

vermoeden op, dat de medecijn, dat de 

noodwendigheden te kostelijk vallen, en 

misschien aan de dierbare zieke niet gegeven 

worden, o wat afgrijselijk gedacht !

Zulk een toestand is de schandelijkste 

der toestanden, en hij roept om wrake naar 

God en naar den Hemel !
*

* *

En wat vragen de geneesheeren nu voor 

het aanstaande jaar ?

In eenen brief, aan het Armbestuur gezon

den, en onderteekend door de geneesheeren 

Depoorter, Gits, Van Eecke, Van Wtberghe 

en Verhamme, drukken zij gezamentlijk den 

wensch uit dat er in den loop van het jaar 

1913, naar middelen zouden uitgezien wor

den opdat zij den prijs hunner medikamenten 

zouden kunnen terugwinnen.

De eer van een antwoord te ontvangen 

werd hun niet gedaan.

Bijgevolge : niets voor hunne raad

gevingen, niets voor hunne zorgen, niets 

voor hunne bezoeken, niets voor het ver

liezen hunner nachtruste !

Wat zegt gij nu, valschaards, die staan 

bassen hebt tegen het gedrag en tegen de 

handelwijze der geneesheeren ?

Wat zegt gij nu, hellevegen, chiennes 

d’enfer, die bij uwe geburen, bij uwe vrien

den en kenissen, zijt rondgeloopen, om met 

uwen verpestenden en stinkenden adem den 

eerlijken naam van treffelijke en deftige

menschen, te besmeuren, te bevuilen en de 

bezwadderen ?

Wat zegt gij nu ?

Spreekt !

Recht en waarheid zijn aan ’t zegepralen!

NEMO.

In de eerste vergadering van den Gemeen

teraad, na de kiezing van 15 October 1911, 

wierden namens de leden der minderheid de 

volgende woorden uitgesproken : « Hetgeen 

wij goed vinden in de voorstellen ons door 

de meerderheid gedaan zullen wij ondersteu

nen ; van onzen kant hopen wij dat onze 

voorstellen, die gij zult regelmatig oordeelen, 

door u zullen aanveerd worden. »

De leden der nieuwe lijste hebben stipt 

hunne beloften vervuld, en geen maatregel, 

geen reglement, geene wijziging verworpen,

’t zij door den heer Burgermeester, ’t zij 

door gelijk wie uit de meerderheid voor

gesteld, die hun billijk en aannemelijk voor

kwam. Rekeningen en begrootingen, toelagen 

voor vakscholen en andere nuttige instellin

gen wierden met algemeenheid van stemmen 

door den Gemeenteraad goedgekeurd : een 

bewijs dat er geene stelselmatige oppositie 

bestond.

Integendeel, de heer Burgmeester en zijne 

bijzonderste aanhangers verwierpen met op- 

gezetten zin alles wat de minderheid vooren- 

hield

De rechtmatigste voorstellen wierden van 

kant gewezen, omdat zij van haar uitgingen. 

Die toestand kon niet blijven duren. 

Inderdaad het is onmogelijk aan gelijk 

wie te vooren te weten welke voorstellen in 

den loop eener zitting zullen gedaan worden: 

de bespreking van het dagorde geeft de 

gelegenheid en het recht aan al de leden op 

het onverwachts iets voor te dragen dat 

niemand kan voorzien.

’t Is hetgeen gebeurde in de zitting van 

den 12 December laatstleden.

Het moest voorzeker aan verschilligen 

onaangenaam zijn de wijziging te verwerpen 

die M. Seynaeve aan het verslag der vorige 

vergadering voorstelde. Immers zijne opmer

king was gegrond, ’t Was hij die het prin

ciep van den minimumloon, afgescheiden van 

het te bepalen cijfer, had doen aanveerden. 

Waarom mocht dat in het proces-verbaal niet 

vermeld staan !

Aangaande de aanvraag van MM. Van 

den Bogaerde, waarschijnlijk had het Sche- 

pencollegie zich aan geene opmerkingen 

verwacht. Het was alleszins onvoorzichtig 

voor de meerderheid van vóór de zitting 

niet overeengekomen te zijn op het te nemen 

besluit, en op de som die zou .geëischt 

worden.

Wanneer nu de bespreking van het Noor

derkwartier op het tapijt kwam, dacht de 

heer Burgmeester M. Seynaeve in de war te 

brengen met hem zijn voorstel te doen staan

de houden : namentlijk van al de publieke 

werken uitsluitelijk op de kosten van de 

Stad te leggen.

M. Seynaeve wijzigde zijne woorden, en 

hetgeen hij voorenhield : aan al degenen die 

bouwen langs eene kalsijde de gelegenheid 

te geven de kosten per jaardoodingen af te 

dragen, scheen aan het grootste deel der 

leden van den Gemeenteraad zeer aan- 

veerdbaar.
Doch de heer Burgmeester, ziende dat 

M. Seynaeve zich goed uit den slag trok, 

en in de onmogelijkheid zijnde hem de 

nederlaag te doen ondergaan, bleef koppig



bij zijn besluit : het oud belastingsreglement 

zonder wijzigingen in stand houden.

Er zijn menschen die tegen hun gedacht 

en het gezond oordeel niet alleen niet willen, 

maar zelfs niet kunnen handelen. Als zij voor 

eene zaak staan die hun recht en juist voor

komt, hun mond kan niet anders spreken 

dan hun hert. Dat zijn rechtschapen mannen 

die voor niets ter wereld een JA voor een 

NEEN zouden zeggen.

En zoo gebeurde ’t dat het voorstel door

ging van M. Seynaeve, dat zeer voordeelig 

is voor de kleine burgerij. Inderdaad, velen 

bouwen maar uit nood, omdat hunne zaken 

het vereischen, en zonder dat zij veelal over 

de daartoe noodige sommen beschikken. 

Indien nu de kosten van trottoirs en kalsijde 

aanstonds geheel en gansch moeten uitbe

taald worden, dat kan eene som van honder

den franks beloopen. die zwaar vallen, en 

waarvoor degene die bouwt niets in ver

gelding krijgt. Meest allen zuilen veel liever 

die kosten per jaardoodingen betalen dan 

alles in eenen keer.

En ’t is omdat de Gemeenteraad ook van 

dat gedacht was dat de heer Burgmeester, 

zich heeft gekrenkt gevoeld in zijn gezag.

Niemand had dat voorstel voorzien, en, 

daar het uitkwam van M. Seynaeve, wilde 

M. Carpentier het niet aannemen, en het 

moest verworpen worden !

Neen, zoo koaden de zaken niet blijven 

duren.

Voegt daarbij dat M. de Burgmeester 

alleen van zijn gedacht was met te willen 

seffens het minimum van 40 centiemen voor 

de stadswerken invoeren ?

Wij vragen ons af hoe het komt dat de 

meerderheid op dit punt vóór de zitting 

geene beslissing had genomen ? Dan hadde 

zij het besluit eenparig in den Gemeenteraad 

kunnen doordrijven.

Wel is waar, hadden MM. Vandekerck- 

hove en Bral den brief geteekend van den 

Burgersbond waarbij de cijfer van 35 c. 

aanbevolen was, en tegen hun handteeken 

konden zij niet handelen.

Maar nogmaals, van waar komt die 

oneenheid, en het gemis aan voorafgaand 

besluit? W ij, die dachten dat M. de Burg

meester steeds rekende op den onwrikbaren 

steun zijner meerderheid, en die ten anderen 

zeer wel moest ingelicht zijn over den brief 

van den Burgersbond, waren niet weinig 

verwonderd wanneer wij die bespreking 

hoorden.

Zeker heeft de heer Burgmeester hier eene 

buitengewone en gemakkelijke gelegenheid 

te bate genomen om de gunsten van het 

werkliedensyndikaat te winnen, bijzonderlijk 

als hij wist dat zijne onwrikbare meerderheid 

op dit punt anders zou stemmen dan hij, en 

dat, te dien gevolge de 40 c. niet zouden 

aanveerd zijn.

Ook gebood hij te stemmen tusschen 35 

en 40 c. Wat de uitslag ook was, zijne 

volksgezind stemmen zou hem bij ’t werk

volk in goeden naam brengen___toen al met

eens —  Deus ex machina —  M. Rosseel, 

onverwachts en niets anders te rade gaande 

dan zijn gezond oordeel, voorstelde het be

sluit tot op verderen datum te verschuiven 

voor het nemen van inlichtingen.

Maar wij gelooven niet dat dit laatste feit 

M. Carpentier niet bewogen heeft om zijn 

ontslag als Burgmeester van Iseghem te 

geven. Immers dat ware niet ernstig.

Op ’t oogenblik dat wij deze regels schrij

ven weten wij niet hoe de zaken nu zullen 

gaan. Geheel wel, beter dan vroeger, dat 

is zeker ; maar wie zal het bestuur in 

handen nemen ?

In de veronderstelling dat M. Carpentier 

zijn ontslag intrekt, hetgene heel wel zou 

kunnen gebeuren, dan zal hij geleerd hebben 

dat kalme en gezonde reden moet de regel 

zijn der beraadslagingen van de leden van 

den Gemeenteraad. Deze is geene school 

waar de onderwijzer alles alleen te zeggen 

heeft en alleen meester is over een hoop 

droeve jongens.

Blijft M. Carpentier bij zijn besluit, dan 

heeft de oppositie zooveel redens niet meer van 

bestaan. Inderdaad, het was tegen de alleen- 

heerscherij en de overdreven koppigheid van 

M. Carpentier dat de laatste gemeentekiezing 

gericht was, en wij zijn overtuigd dat, met 

het veranderen van burgmeester, er onder 

de leden der nieuwe lijste zouden zijn die 

niet meer zouden begeren oppositie te 

maken. Waarom anders?

Nooit bestond er een hoofdzakelijk ver

schil van princiep tusschen de meerderheid 

en de minderheid van den Gemeenteraad.

Een nieuwe burgmeester die zou willen

te werke gaan met toegevendheid, verdraag

zaamheid en inschikkelijkheid zou er voor

zeker in gelukken den steun van al de leden 

van den Gemeenteraad te bekomen, gelijk 

inderdaad M. Carpentier hem bekwam wan

neer hetgene hij voorstelde recht was en 

redelijk. WELDOEN.
—---------------

INGEZONDEN

Iseghem den 18 December 1912 

Mijnheer de Uitgever van Boos Iseghem.

Te lande, waar ik woon, heeft het nieuws 

van het ontslag van M. Carpentier als Burg

meester van Iseghem ons niet ten minste 

verwonderd.

Gij weet, zoowel als ik, dat de landbou

wers in de laatste gemeentekiezing, in groot 

getal voor d’oude lijste gestemd hebben; 

maar zij hebben dit gedaan, omdat zij als 

goede katholieken, stemden voor de mannen 

voorgedragen door de geestelijkheid.

Doch dat wil niet zeggen dat de volksge

zindheid van M. Carpentier daarom grooter 

is te lande of bij ’t werkvolk. Verre van daar.

Alle jare zien wij onze lasten verhoogen, 

en men belooft ons nog nieuwe taksen erbij, 

waarin de boeren natuurlijk, gelijk altijd, 

hun deel zullen moeten betalen.

Ik vind dat er al lasten genoeg zijn, en, 

indien de beurze ’t niet vermag, dat men de 

uitgaven wat vermindere, en tering naar 

nering zette. In onzen handel, in onze onder

nemingen moeten wij dat ook doen.

Daarbij wij kennen M. Carpentier sedert 

lang, en wij weten dat hij, ter gelegenheid 

eener gemeentekiezing, zijn ontslag heeft ge

geven als voorzitter van onzen bond. ’t Is 

moeilijk tegen stroom opvaren. Zijn vad<?r 

gaf ook na korten tijd zijn ontslag als sché

penen, omdat hij andere gedachten had dan 

het meestendeel van de menschen.

Moet men zulk een groote held zijn om 

burgemeester te zijn van Iseghem ?

Kijk naar Rousselare.

M. Mahieu heeft de pretentie niet een 

overvlieger te zijn,en er zijn geen burgmees

ters die liever gezien zijn dan hij. Hij kan 

horken naar anderen.

Hoe gaat het hier nu draaien ?

Ik peize, Mijnheer de Opsteller, dat M. 

Carpentier zulk geen arlekin zal zijn van 7ijn 

ontslag in te trekken. Een treffelijk man 

heeft maar een woord.

En ik denke nog dat al de menschen van 

stad en te lande zouden heel te vreden zijn 

van M. Jules Vandekerckhove te hebben als 

burgmeester en M.C* Gits als schepen.Alzoo 

ware ’t gedaan met de ruzie in Iseghem, en 

iedereen zou blij zijn en content dat er vrede 

is. « Vrede voor alle menschen van goeden 

wille », zegt de pastor op Kerstdag.

M. Jules Vandekerckhove, die gedurig 

met alle soorten van menschen moet omme- 

gaan, en die zijne eigene zaken op zulke 

schitterende wijze heeft kunnen doen geluk

ken, is de man om Iseghem te bestieren : 

Hij is van elkeen geern gezien, hij is gul- 

hertig, milde en niet het minst hooveerdig. 

En ik durf wedden dat, moest hij als burge

meester ingehaald worden, er geen huis is 

waar de vaandel niet zou uitzitten.

Aanveerd, Mijnheer de Uitgever, mijne 

beste groeten. Een Landbouwer.

Mijnheer Van Naemen

M. Van Naemen is Maandag laatst naar 

het Bureel van den Burgerstand gegaan 

om zijne inschrijving van woonplaats te doen 

veranderen.

Hij gaat zich vestigen in zijne geboorte

stad, S'-Niklaas.

Met spijt zal de Iseghemsche bevolking 

dit vertrek vernemen.

M. Van Naemen was hier algemeen ge

acht en bemind. Hij was dienstveerdig, ter 

beschikking van eenieder.

Alle gegronde klachten vonden steeds 

gehoor bij hem, en immer was hij gereed 

om eenieder aangenaam te zijn.

Hij was bijzonderlijk een man van vrede. 

Hadde men naar hem geluisterd, het geschil 

tusschen Armbestuur en Geneesheeren werd 

vereffend, maar hij was verplicht door eenen 

alleenheerscher, zijne vredelievende voor

stellen in te trekken. Spijtig is het dat men 

naar M. Van Naemen niet heeft geluisterd, 

onze Stad zoude nooit den droevigen toe

stand gekend hebben waarin wij alhier 

sedert maanden leven.

In den Gemeenteraad zal M. Van Naemen 

vervangen worden door M. Petrus Dejonghe.

Minimumloon
Hoe moest een katholiek gemeenteraads

lid stemmen op de laatste zitting van 12 
December in kwestie van liét minimumloon?

Burgerlijke en geestelijke overheid moe
ten hand in handwerken voo r ’t stoffelijk 
en zedelijk welzijn van de stad. Duizend
maal hebben wij dit gelezen in door en door 
katholieke bladen, en gehoord in plechtige 
redevoeringen.

Het is geheel raar dat de geestelijkheid 
haar gedacht opentlijk uitdrukt in zaken 
van stadsbestier. Wanneer zij dit doet, 
schijnt dit van zooveel te grooter belang, 
en haar gedacht heeft dan zooveel te meer 
invloed. E . H . Pastor Van Coillie heeft zijn 
handteeken gezet onder een smeekschrilt, 
uitgaande van denkatholiekenBurgersbond, 
en naar het schepencollege gezonden, uit
drukkelijk vragende het minimumloon 
voor de stadswerken te stellen op 35 cent. 
De voorzitter van het christen syndikaat 
heeft hetzelve gedaan om 40 cm. te beko
men. De gemeenteraadsleden liehben tot 
nn toe geen cijfer vastgesteld, en hunne be
slissing uitgesteld, daar er toch voor liQt 
oogenblik geen stadswerken uitgevoerd 
worden. Voor de gemeenteraadsleden per
soonlijk is het noch profijtig nocli schade
lijk, dat dit minimum 35-40 of 45 cm. weze. 
Zij handelen voor ’t gemeenebest.

Alleenlijk om reden van dezen uitstel 
worden zij hevig aangevallen in de katlio- ! 
lieke vergaderingen en dagbladen, waar de 
priesters liet lioog woord hebben; men ver- \ 

wijt ze voor kalvers, benauwderiks en ver
drukkers van ’t werkvolk. Wat zou het ge- : 
weest zijn hadden zij moeten de 40 c. ver
werpen en de 35 vaststellen ? Dan zou het 
er zeker gegaan hebben van wolven, tijgers 
en uitzuigers van ’t werkvolk ?

W ij zijn benieuwd te weten met welke be- ; 
namingen die lasteraars hunnen opperherder ; 
bestempelen, den wijzen en ondervindings- 
rijken man, voor wien de Isegliemnaren, 
rijken, burgers en werklieden, allen scha
pen gelijk zijn, en voor wien recht en reclil- ; 
veerdigheid alle andere beschouwingen 
te boven gaan '!

Afscliaöïng van het

Y ergunningsrecht.
Dinsdag 10 December heeft M. Levie, 

minister van geldwezen, in de Kamer, het ; 
wetvoorstel neergelegd waarbij het vergun
ningsrecht afgeschaft wordt.

Terstond in commissie onderzocht, werd 
het voorstel reeds ’s anderdaags, Woensdag 
door de Kamer aangenomen met 93 stem- ; 
men en 2tj onthoudingen.

Donderdag werd liet voorstel door den 
Senaat aanveerd met 57 stemmen tegen 2 
en 18 onthoudingen.

Vrijdag werd de wet in den « Moniteur » 
afgekondigd en werd alzoo uitvoerbaar van 
stonden aan.

Dus, te rekenen van Zaterdag laatst moet i; 
geen enkele herbergier nog vergunnings
recht betalen om genever te verkoopen :
’t is afgeschaft. Voortaan zijn alle herber
giers daarin op denzelfden voet geplaatst.

Door wat wordt het vergunningsrecht 
vervangen ? W ant merkt wel op dat deze 
belasting ontvangen werd ten voordeele 
van de gemeenten, en niet ten voordeele 
van den Staat. De gemeenten zouden 
geprotesteerd hebben, had men het 

vergunningsrecht moeten afscliaffen 
zonder iets in de plaats te stellen.
’t Had een gat in hunne lcasse gemaakt.

1° In  vervanging van het afgescliafte 
vergunningsrecht zal de genever bij het u it
gaan der stokerij 10 centiemen per liter 
meer belasting betalen. De vreemde bran
dewijn wordt ook in evenredigheid belast.

2° A l degenen die, te rekenen van heden 
herberg willen houden, zullen er de aan
vraag moeten van doen aan den ontvanger 
der belastingen. Die zekere zware straffen 
onderging na de stemming der wet, of 
slechte huizen hield, alsook degenen die 
hunnne belastingen niet betaalden, zullen 
deze toelating niet bekomen.

H erberg iers h ier opgepast ! A rt. 15 §  I der w et 
ve rm e ld t: —  Mogen, noch in persoon, noch 
door tusschenpersoon geestrijke of gegiste 
dranken in ’t klein slijten :

i .  Z ij die niet ten volle hebben a f betaald 
hunne belastingen geboekt in de kohieren 
der reclitstreeksche belastingen van het 
voorgaande ja a r , of de gem eente- en provincie- 
taksen op de drankslijterijen voor hetzelfde 
ja a r .

Dus, moet g ij de gemeente patent van 5 
fr. seffens voldoen, of g ij vcdt in de strafbe
pa ling  van 25 tot 100 fr. boete.

I)e nieuwe herberg zal ook moeten vol
doen aan zekere voorwaarden van gezond
heid die door de gemeente, of bij gebreke 
der gemeente door de regeering in algemee- 
ne verordening zullen bepaald worden.

Alvorens te mogen zijne herberg openen 
zal te rekenen van lieden alle nieuwe her
bergier een taks moeten betalen die ver
schilt volgens de bevolking die hij bewoont. 
Die taks is natunrlijk niets jaarlijkscli.

De openingstaks is vastgesteld als volgt : 
300 fr. in gemeenten min dan 5000 inw.
4(10 » »' van 5000 tot 15,000 »
500 » » van meer dan 15.000

tot 30,000 inwoners.

750 » » van meer dan 30,000
tot (>0.000 inwoners. 

1000» » meer dan 00,000 inw.
De drankhuizen in tenten, wagens, kra

men enz. gehouden zullen 500 fr. betalen.
Eclitgenooten, kinderen, naastbestaan- 

den die in dezelfde herberg als herbergier 
opvolgen aan overleden man of vrouw, de 
kinders aan hunne ouders of bloedverwan
ten, moeten geen taks betalen.

De herbergiers die in dezelfde gemeente 
van huis veranderen, zijn insgelijks vrij van 
den taks. De herbergiers die naar eene 
aanpalende gemeente gaan wonen, moeten 
daarvoor ook den taks niet meer betalen. 
Die eene bestaande herberg o Verneemt en 
vroeger geen bedrag hield, is daarom van 
den taks niet ontslegen. Eene herberg die 
gesloten werd en heropend wordt is als 
nieuwe herberg aanzien.

Herbergiers, opgelet!
Vele herbergiers weigerden de jaar- 

lijksche taks van 5 fr. te betalen hun 
door het Gemeentebestuur opgeleid.

Wie niet betaalde werd tot nu toe 
gerust gelaten. Het getal der niet be- 
taalders is zeer groot.

Maar nu valt er op te letten !
De nieuwe wet op de herbergen en 

de verkoop van dranken verplicht u, 
herbergiers, en dat voor den laotsten 
dag van deze maand, den taks van 5 fr. 
te betalen.

Doet gij het niet, men zal den 
art. 15 § 1 der wet toepassen, die 
wij doen uitschijnen in ons uittreksel 
der wet hierboven, met de boete van 
25 tot 100 fr. en uwe herberg sluiten, 
totdat gij boete en patent betaald hebt; 
en zulks gaat gebeuren met de eerste 
dagen van nieuwjaar.

Wij weten wat wij schrijven, wij 
zijn wel ingelicht.

Dus, Herbergiers, opgelet en betaalt 
onmiddelijk de 5 franken.

Stadsnieuws
B e r i c h t .

Onze lezers zullen bemerkt hebben dat 
telken male er eene bijeenroeping van den 
Gemeenteraad gedaan wierd, het ons onmo
gelijk was dit in ons blad te vermelden : 
immers de uitnoodigingsbrieven wierden 
iederenkeer denZaterdag avond uitgedeeld,
— eenige uren nadat de beide Iseghemsche 
Gazetten verschenen waren.

Wij hebben veel redens om te peizen dat 
er in den loop van de toekomendè week 
eene vergadering van den Gemeenteraad 
zal plaats hebben ; en in ons toekomend 
nummer zullen wij er een uitgebreid verslag 
van geven.

E e ne  n ie u w e  f a b r i e k .
Naar men ons uit goede bron verzekert 

zou het kasteel c Ter Wallen » van M. Van 
Naemen verkocht zijn aan fransclie fabrie
kanten die aldaar eene spinnerij zouden 
oprichten.

Dat nieuws zal voorzeker welkom zijn bij 
onze werkersbevolking, want liet opricliten 
van eene nieuwe fabriek is altijd voordeelig 
voor handel en nijverheid.

I ngezonden.

Iseghem, den 20 December n j i 2 
Heer Uitgever

Eene bijzondere omstandigheid liet mij 
toe gister avond tegenwoordig te zijn in de 
algemeene herhaling van « Les Martyrs » 
van Donizetti, dat op Kerstdag, 25 dezer, 
om 3 1/2 ure namiddag in Flandria zal uit
gevoerd worden ten voordeele van het 
mensclilievend werk der Bescherming der 
Kindsheid.

Ik  bid u, Mijnheer de Uitgever, te w il
len aan uwe lezers aankondigen dat de uit
voering belooft allerbest te zullen lukken : 
nooit was voorheen zoo iets in Iseghem 
te hooren.

Inderdaad, men is getroffen van dit won
derschoon muziek dat zooveel te meer be
weegt daar het ons een der liertroerendste 
tijdstippen van de geschiedenis van het 
menschdom voorstelt; de glorierijke tijd 
der martelaars te Home.

De kooren, samengesteld uit onze beste 
muziekliefhebbers en talentvolle zangsters, 
begeleid door een welgeoefend orkest, en 
bestuurd door den immer wakkeren en ge- 
moedelijkcn heer Camiel Ameye, vormen 
met de alleenzangen, voorgedregen door 
bekwame solisten, een prachtig stuk uit, 
dat een diepen indruk op de toehoorders 
zal maken.

Daar het een weldadigheidsfeest gel d t, 
zal do toegang tot de zaal slechts voor de 
uitvoerders alleen vrij zijn. Alle anderen 
zelfs de leden van den kunstkring, de A lb. 
Rodenbaehsvrienden die aan de uitvoering 
geen deel nemen worden vriendelijk ver
zocht in lijds voor kaarten te zorgen, en 
zich daartoe rechtstreeks te wenden in  
Flandria.

Aanveerd, Heer Uitgever, mijne dank
bare groeten. K l a v ie r .



w r r r  n rrrt o e ;?
Bij G É R A R D ,  Hotel du Coq d ’Or,

Groote M arkt, eene partij BOWLING 
spelen.

Zie verder de te winnen prijzen 
voor deze week.

□  oor  den t r a m  o v e r r e d e n .
Zondag avond, rond 7 '1/2 ure, kwam de 

tram Ardoye-Rousselare van liet gehucht 
de « Tassche », naar Rousselare gereden. 
Op omtrent 1000 meters van het gehucht 
kwam een persoon de spoorbaan overgegaan 
en werd door het macliien ten gronde ge
worpen. De machinist stopte onmiddelijk. 
lie t  slachtoffer was onkennelijk van het 
bloed en zijn rechter voet was nog slechts 
met eenige vezels vast. Men legde hem in 
een wagon en bracht hem naar den depot 
van den tram, waar een geneesheer hem de 
noodige zorgen toediende. Hij zette den 
Voet voorts af. De gekwetste werd naar het 
hospitaal overgebracht, waar men eene 
schedelbreuk bestatigde. Maandag mor- 
gend is hij tot bezinning gekomen en ver
klaarde Yictor Maes-llosselle, wonende 
in de Ilousselarestraat te Iseghem.

H ij is aan zijne wonden bezweken.

□  oodel i jke val.
De genaamde Karei-Lodewijk Lagae, 

rentenier, geboren te Gullegliem in 1835, 
en wonende alhier in de Ilousselarestraat, 
is in zijne woning van den kamertrap geval
len. De ouderling werd den schedel geklo
ven en is drie uren nadien overleden.

Dood gevonden.
Woensdag morgend heeft men alhier in 

eene gracht, op de wijk « De Winkelhoek » 
het lijk gevonden van M. Alois Desehryver, 
landbouwerszoon alhier, 32 jaar oud. Hij 
leed sedert eenige maanden aan zenuwziekte 
’s Nachts had hij. in eene sargie gehuld, het 
ouderlijk huis verlaten en zoo rondgedoold ; 
zelfs was hij tot op grooten afstand aan eene 
herberg gaan kloppen. Waarschijnlijk zal 
hij dan verder in de gracht gevallen zijn, 
waar hij ingesluimerd en versteven is, want 
er was geen water genoeg om erin te 
verdrinken.

Alois Descliryver werd algemeen geacht 
en wordt diep betreurd. Wij bieden zijne 
achtbare familie onze innigste deelneming.

EEN EN ANDER
N i e u w ja a rs  k aar t je s .

Jaarlijks woiden, hoeft het herinnerd, 
millioenen zulke kaartjes verzonden, wat 
aau het postwezen verbazend veel werk 
geeft.

W ie wensclit dat zijne kaartjes zoo snel 
mogelijk tor bestemming aankomen, steke 
ze niet in de bussen maar geve ze in de 
postkantoren af aan de winketten, en wel 
in twee pakken, kruiselings met bindtouw 
ombonden het eene bestaande uit de kaart
jes voor do stad of het postkanton, het 
andere, uit die voor elders.

Hoogst wenschelftk is het, de postzegels 
in den rechter bovenhoek van het adres te 
plakken.

Het publiek gelieve ook, zoo mogelijk, 
rond nieuwjaar de verzending van prospec
tussen, prijslijsten, omzendbrieven, enz. te 

staken.

De  v erz en d in g en  p e r  sp oo rw eg .
Men weet dat de nieuwe maatregelen, 

doorliet spoorwegbestuur genomen betref
fende het samenvoegen der kleine pakjes, 
algemeene klachten verwekt hebben. E r zou 
nu op dat punt gedeeltelijke voldoening 
gegeven worden aan de verzenders. E r is 
inderdaad besloten dat het vervoer aan 
farief 2 van pakjes, min dan 3 kilos wegend, 
in  gansch het iand zal mogen geschieden 
aan den prijs van 35 centiemen, in plaats 
van 50 centiemen.

Sterfgeval
De E. H . Proot, gewezen pastoor van 

Wilskerke, is Dinsdag overleden in den 
ouderdom van 70 jaar.

Burgerstand van Iseghem
Geboorten :

392 Claia Hespeel, d. v. Lodewijk en Herminie 

Declercq, Kotje. —  393 Ivonne Vandromme, d. v. 

Alois en Emilia Vanquathem, Drooge Jan. —  394 

Alidor Labeeuw, z. v. Leopold en Helena Nonkel, 

Mentenhoek. —  395 Rachel Azou, d. v. Hector en 

Emelie Verscheure, Brugstraat.
OVERLIJDENS :

Sephcrin Bogaert, 73 j., boerenwerkman, Oude- 

manhuis. —  240 Levenloos kind, mannelijk.

241 Carolus Lagae, 77 j., rentenier, echtg. van 

Barbara Verbrugghe, Rousselarestr. —  242 Sophie 

Samyn, 83 j., huishoudst., wed. v. Charles De- 

jonghe, Oudemanhuis. — 243 Alois Deschryvere, 

28 j ., landbouwer, z. v. Felix en Julienne Carpen- 

tier, Sloore. —  244 Marie Busschaert, 53 j . , land

bouwster, Schaepdam.

Scheepvaart van Iseghem
van 14 tot 21 December

Palriotisme, met lijnzaad voor Alf. Dasson- 

ville, Lendelede.—  Mijn Verlangen, met ciment 

voor de W° Alidor Vandewalle. —  Léon-Marie, 
met ciment voor Franijois Décaigny, Emelghem. — 

Caual de Roulers, met bloem voor C. Vande- 

moortele en Henri Pattyn, Emelghem.

Y er makelij klieden
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 ifi 

December.
De speler die in de drie dagen het meeste getal 

punten zal tellen in eene partij met 18 bollen zal 
een solioone VERRASSING  ten geschenke krijgen.

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

Chocolat Martougin
DEN BESTEN 

CINEMA-PALEIS
Zaal F landr ia  - -  Iseghem

Verleden week hebben wij met volle zaal-toe- 

zichters, eene buitengewone en aangename cinema- 

voorstelling bijgewoond; ook de aanwezigen drukten 

luidop hunne bewondering en voldoening uit over 

de meesterlijke films Pathé, die zoo klaar en als 

echte levende beelden op het doek worden weder

gegeven.

Het programma wordt waarlijk iedere week van 

langst om belangrijker.

Voor Zondag 22 en Maandag 23 December, 

hebben wij het volgende programma :

i .  Het Hart ontwaakt ; 2 . De Aap xan
den F o tog raa f ; 3. De samenzweering
van Fiesco : j .  Het Indiaansch Bleekge-
zicht ; 5. De kleine Moritz trouwt met
Rosalie ; 6. De Dochter xan den Inbreker;
7 . De S laper; 8. Eene kuiperij aan het
Hof xan Hendrik V III  ; .9 . De lotgexallen
xan John P ing.
Plaatsen aan : 0 .20 , o.3o, o.5o en 1  fr.

Halve prijs op al de plaatsen voor de Kinderen.

Het Bestuur van de Cinema verzocht ons zijne 

geachte bezoekers ter kennis te brengen, dat zij de 

eerste plaatsen van 1 fr. en deze van 0.50 fr. 

merkelijk hebben verbeterd en vergroot, en gansch 

de zaal thans trapsgewijze hebben geschikt, zoodat 

men van op al de plaatsen alles zeer duidelijk kan 

zien. Het wierd hoogst noodig, want de plaatsen 

begonnen waarlijk te ontbreken als men wat op het 

laatste was !

S T E E K T  W E L  D E Z E  W A A R H E 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 .

T A A R T E B A K
Zondag 22 December, ter herberg De Kouter, 

bij A. Desmet-Dejaegher, Rousselarestraat.

Zondag 22 December, ter herberg Petit Café, 
bij de W e 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 22 December, ter herberg In  de roode 
Poort, bij Adolf Devos-Pillen, Koornmarkt.

Zondag 29 December, ter herberg De Rlüjn- 
zonen, bij Jules Naert, Meenenstraat.

Zondag 29 December, ter herberg Aigle d’Or, 
bij Al. L’herminez-Lemettre, Rousselarestraat.

Zondag 29 December, ter herberg Café de la 
Gare, bij H. Demuynck-Vansteenkiste, Statiestraat.

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 Jeróme Vuylsteke, Emelghem-Dam.

Zondag 5 Januari, ter herberg De Stad Rous
selare, bij Frangois Spriet-Sans, Rousselarestraat-

V og e lp ik
Zondag 12 Januari 1913 ter herberg De Molen

wal, bij Cyr. Hoohepied-Ingels, 10 fr. vooruit.

Zondag 26 Januari 1913 ter herberg IIe Schut
tershof, (bij het kerkhof) bij A. Grymonprez- 

Coucke, 20 fr. vooruit en het inleggeld erbij.

B IJ  U IT S C H E ID IN G .

O]) D o n d e r d a g  2 6  D e c e m b e r  1 91  2 ,
om 1 ure des namiddags, in den Cercle 

Sportif, te Iseghem, Nieuwstraat, ten ver

zoeke van F l o r e n t  D e b l a u w e ,

V  E  N D  I T  I E
van

Meubels en Herberggerief
namelijk :

4 tafels, -40 stoelen, lierbergiersstove, 

strijkstove, 2 groote spiegels, kaders, spoel

en verleekbakken, ijzeren fontiere, 100 

bierpinten, likeurruimers, champagnegla

zen, 200 tallooren, 7 saladieren, 7 plats, 

6 saucieren, koffijgerief, kommen, messen, 

lepels en fourclietten, sulferpotjes, spuw

bakken ;

4 beddebakken met ressort, 2 bedden in 

windhaar en veel andere voorwerpen.

S T A D  I S E G H E M
Ruimdienst, Reinigheidsdienst en Standgelden

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen der 

Stad Iseghem, maakt bekend dat er op Z a t e r d a g  
2 8  D e c e m b e r  1 9 1 2 ,  om 10  ure voormid-- 

dag, ten Stadhuize zal overgegaan worden tot eene 

afzonderlijke

AAN BESTEDING
1 ) Van den vrijen ruimdienst met de 

reukelooze toestellen der stad ;

2 ) Van het vervoer der vuilnissen xan 

den reinigheidsdienst der s tad ;

3) Tot de verpachting der meet-,weeg- en 

standrechten op de jacirlijksche en wekelijk- 

sche markten dezer stad voor het ja a r  i <ji 3.

De kohieren van lasten en voorwaarden liggen 

ter inzage der belanghebbende in het stedelijk 

sekretariaat alhier.

Bij Bevel :
De Sekretaris, Burgmeester & Schepenen,

A. WERBROUCK. E. CARPENT1ER.

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.

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 gen  vóór  K ers td a g

Hoe meerdere hoop, hoe beter koop !

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, ÏVlementos, Scheuralina- 

nakken, enz. enz. in alle prijzen.

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

qui aura lieu a la NOËL, 25 Décembre 1912, a 3 1/2 heures, salie FLANDRIA

(L’exécution sera terminée vers 6 heures)

l re P a r t i e

G l u c k .

IP H IG É N IE  EN T AU RIDE ,

poème lyrique tiré de 1’opéra de

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

2. La prophétie de Ccissandre,

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

déclamation lyrique, avec mélodrame a 1’orchestre.

3. Lamentation. —  » 0  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 a Diane « O Diane soit nous propice. »

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

7. Hymne. —  Chaste fille de Latone.

8. Marche religieuse.

9. Iphigénie, prenant Purne contenant les cendres d’Oreste.

Fragment lyrique, extrait de Poeuvre «E lec tre» d ’ALFRED P o iz a t .

10. Scène et Chceur du sacrifice.

Avec le gracieux concours de Mademoiselle M aria  M o n t o is y . 

Récitations par Mademoiselle A m e y e .

2 me P a r t i e

POLYEUCTE,

Oratorio en 3 Parties, tiré cle 1’opéra «Les Martyrs» 

de D o n i z e t t i .
l re P a r t ie  —  LES CHRÉTIENS 

Les chrétiens sont refugiés dans les Catacombes. —  A-u théatre 

la scène se passé dans une caverne.

1. Prélude, pour orchestre.

2. Chceur des Chrétiens, «O , voute 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 front 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  —  EPILOGUE

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. 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 M M . C le m e n t- B ra b a n t  (Polyeucte) —  de 

r ' . 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 ser°nt actées par ordre de date et d’arrive'e.

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 21 Dec. 14 Dec. 
Beschikbare wagon 13 75 | 13 50

» schip 1 4— | 13 75
g'roeite 1913 wagon 15 50 | 15 f>0

» » schip 15 75 | 15 75

Meststoffen, 2 1 Deo; 

Sodanitraat beschikbaar Oostende 27 2.)
Zwavelzuren ammoniak 37 00

21 December.
Boter de kilo 2 80 3 00
Eieren de 26 3 5() 3 70

R O U SSELA RE 10 I)ec. 17 Dec.

Oude Tarwe 20 — 20 50 |19 50 20 —
Roode 18 — 18 50 | 1850 19 —

Rogge 17 — 18— |17 50 18 —
Haver 21 50 22 — |21 — 22 —
Boonen 22 50 23 50 |23 __ 24__

Aardappels 6 50 ï -  I 6 — 7 —
Boter per kilo 2 00 310 | 3 — 3 20
Eiers per 25 3 90 4 45 | 3 64 3 90
Koolzaadolie 100k. 67 - 07 —

Lijnzaadolie » 57 — 57 —
Viggens 18 — 38— |20 — 40 —

Suikerijboonen
Besch. wagon 13 50 1 13 35

» schip 13 75 1 13 50
groei te 1913, wagon 15 50 1 15 50

» » scltip 15 75 1 15 75

KORTRTJK 1i(3 Dec. 9 Dec.

Tarwe 20 - I 20 50
Rogge 18 — 1 8 -
Haver 21 50 1 21 50
Koolzaadolie 1(11) k il. 67 — 1 67 50
Lijnzaadolie » 57 - 1 63 50
Aardappels » 4 25 1 4 25
Boter per kilo 3 25 1 3 20
Eiers per 20 3 75 1 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 ats tj N ieuwigheid —  Genadige Prijzen

Huis van eerste orde
IIO U W KO ST U M EN  IN  24 UREN .

Gu staaf  V a n d e p u tte
C O I F F E U R  

Stat iep laats ,  I S E G H E M
Beveelt zich aan voor liet maken van 

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

Herstelling en Vernieuw ing met uitgevallen H aar.

IJdele Cigarenkistjes
TE K o o r

ten bureele  van dit blad.

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, 

’t Brusselsch Hof, I/S.

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

DENTOGÈNE
voor 1 , 2 5  f r .  te  koop in al le apotheken .

T e  Is e g h e m  :

MM. A. RODENBACH en J. VERHAMME.

Oh! la! la!
Nu heb ik het vast!

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

S T A N D A E R T
PILLEKEN

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

STÈNDftERT'S BORSTTABLETfEN
Met deze twee voortreffelijke remediën, 
nooit geen S L IJ M , nooit geene GAL 
meer! Ik  bekommer mij n ie t~om
de besmeitelijke ziekten noch het 

.slechtste winterweer.

Te Iseghem te verkrijgen  in de Apothekerijen  
Rodenbach en Verham m e.

ttlX IR  D’RNVERS
Goed van sm aal( Goed voor de m aag

B A L S A M
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 ra ag t  vooral

Champagne F. BOUCLIER PÈRE &  FILS, Reims
’t  is den besten en bestkoopsten.

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

EMILE VYNC E-LOWIE
Elix ir  d'Anvers —  R O U S S E LA R E .

DRUKKERIJ-BOEKBINDERIJ

W A. Venkel é Z*
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.

)els in Caoutchouc.

Roode Pillen
I—  D U P U I S ,  JUMET.

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 zuiveren zacht het lichaam;

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  Fr. de doos ; 0 . 7 5  fr. de halve doos.

TE VERKRIJGEN BIJ :

J. VERHAMME en A. RODENliACH, 

Apothekers, I s e g h e m .

SUCREMA
0e  beste 

melasse 
voeders 

voor

Vee

Paarden

Verkens

\ O O R D E E LE N  : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De, S U C R E M A  prik 
kelt den eetlust, werkt zeer 
gunstig op de melk en boteraf- 
zondering, mest spoedig; geeft 
aan de peerden eene maximum 
geschiktheid tot oplevering van 
arbeid, voorkomt de buikkram
pen en darmonteteltenissen; is 
uitstekend tegen den droes.

Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, 6 tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en 60 andere kraclitvoeders. Rijker dan de 
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat- 
sten gewicht voor gewicht, en geeft nog betere uit
slagen. Geeft vaste boter.

SUPERC0C0

Gebroeders LAGRANGE, 26-32, Zwijgerstraat, ANTWERPEN
Leveranciers van het Ministerie van Landbouw en van het Leger. 

Fabricanten en invoerders van allerhande voederkoeken en meelsoorten.

Handel in (HIC0REIB00NEN
KOLEN &  KOKS

Magazi jn  van alle slach van 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 .

Geen. Grijs Haar
M EER!!!

D e  N i e u w e  London>

brengt het publiek ter kennis dat hij 

zich komt te stellen als

Schrijr\werker-JV\eubelnnal(er
Rousselarestraat (P a te rs k e rk )  IS E G H E M

f i .

English Gentlemen’s 
-  -  -  T a i lo r  - -  -

O tri!
Ma is ! 

Ses Costumes a

55 fr.
sont des

merveilles.

doet de grijze haren Linnen en
kele dagen verdwijnen, maakt het 
baar glanzend en zacht, belet het 
uitvallen en neemt de polletje* 
van het hoofd weg.

E ischt op n 
den hals :

In flacons van fr. 1,50 on fr. 2.50

Engeischa Baardlinctuur aan 2 fr. per flacon

. . Te koop bij Apothekers  
Drog isten , H aarsn ijders  en Reukw inkels 

In ’t groot: Parfumerie 0' Snip, Wachtebeke (Beltfe)

W erkdadigheid zonder
Zeep DADA weerga tegen zomersproeten

H e t  stuk 0 , 7 5

o — uwicu
en huidaandoeningen. De 
beste voor het behoud eener 

frissche gelaatskleur.

Onfeilbaar voor de gene
zing van kloven, maakt de 
huid blank IN EEN  
N AC H T .

Crème DA.DA
T ub e  0 . 7 5

P o e d e r D A D A
De doos 2 . 5 0

\\ ordt verkocht te Isegliem

f ' Allerfijnst, en op ’t gelaat 

blijven ; onontbeerlijk voor 
elke toilettafel.

A potheek  R O D E N B A C H  
C o if fe u r  V A N  D E N  D R I  E S S C H  E


