
l e Jaargang Zaterdag 26 Juni 1913 Nummer

Boos
INSCHRIJVINGSPRIJS  

I jaar 3.50 fr.
6 maanden 2.00 fr.
3 maanden 1.00 fr.
I jaar binnen stad 3.00 fr.

Men schrijft in bij de 
D ru k k ers-Uitgevers  

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.

verschijnende eiken Zaterdag

G O DSDIENST, IV^OEDERTRRL, V R D E R LR N D  
GEN^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.

V R E D E
De nieuwe militaire wet is gestemd !
Zonderling geval.
Gedurende de dertig jaren dat ik den 

politieken strijd van ons land aandachtig 
volge, hebbe ik nooit iets gezien, nooit iets 
tegengekomen dat mij zoo verwonderd heeft 
en verbaasd.

Onze tegenstrevers hadden in groote 
letters op hun programma geschreven :
« Alleman soldaat ! » In hunne bijeenkom
sten, in hunne vergaderingen, in hunne mee- 
tingen, in hunne dag- en weekbladen ver
klaarden zij opentlijk dat zoodra zij het 
bewind van het land in handen gingen 
krijgen, zij onmiddelijk den algemeenen 
dienstplicht gingen uitroepen. Zij steunden 
er gedurig op dat eenieder zijn vaderland 
moet kunnen verdedigen, dat niemand ten 
koste van geld zich mochte doen vervangen, 
en dat het vaderland recht had op alle zijne 
kinderen, om het te verdedigen wanneer een 
gevaar zijn bestaan of zijne vrijheid bedreigde.

En wanneer in de wetgevende Kamers 
het « alleman soldaat » wordt voorgesteid, 
zien w ij een groot getal politieke tegen
strevers tegen een wetsontwerp stemmen, 
dat zij altijd voor het beste, en het eenige 
goede hadden verdedigd.

Van eenen anderen kant, zijn w ij, katho
lieken, standvastig opgetreden tegen alle 
verhooging van militaire lasten. De leus 
der katholieken was heel het tegenstrijdige 
der leus onzer tegenstrevers. Riepen onze 
politieke vijanden luidop «alleman soldaat!» 
nog veel hooger, nog veel luider, nog veel 
krachtiger en machtiger galmde het steeds 
uit onze borsten : « Geen cent, geen man, 
geen kanon meer ! »

En nogthans, het is w ij, katholieken, wij 
alleen, die het alleman soldaat hebben 
gestemd !

Hoe sommige zaken toch kunnen gebeuren!
★

* *

O, ’k weet het wel, en eenieder weet het 
hoe men tot dat punt gekomen is.

W ie alleman soldaat w il, riep en schreef 
men verleden jaar, stemme voor liberalen 
en socialisten. W ie de krijgslasten wil zien 
verminderen, moet zijne stem aan de katho
lieken geven.

Werd de waarheid dan verzwegen ? 
Bestond er op dien oogenblik een gevaar 
dat ons Belgie moest voorkomen ?

W ij weten het niet, maar nauwelijks was 
de kiezing van 2 Juni voorbij, nauwelijks 
waren w ij zegevierend uit den strijd geko
men,^of men laat ons weten dat zware en 
zwarte ongelukswolken boven onze hoofden 
hangen, dat de vrijheid van Belgie groot 
gevaar loopt, dat andere mogendheden er 
op uit zijn om onzen dierbaren grond in te 
palmen. En men laat ons weten dat het 
hoogdringend is dat onze militaire wet worde 
veranderd, en dat men geen oogenblik meer 
mag aarzelen alleman soldaat te maken,

Hoe stom stonden wij alsdan, katholieke 
kiezers, bij het hooren dezer woorden !

En wij vroegen ons af, of het wel waar 
was wat men ons zeide, of het geen valstrik 
was dat men ons spande, en in alle geval 
bleven wij van gedacht dat die houding 
twijfelachtig was, en w ij waren misnoegd !

*
* *

Misnoegd, dat zijn doorgaans alle katho
lieken. Dat men de zaken draaie en keere 
zoo men w il, dat men alle mogelijke en 
onmogelijke uitleg geve, de verzwaring van 
krijgslasten staat ons katholiek volk niet aan.

Het mort in stilte, omdat het door zijne 
mannen werd gestemd; maar had ooit zulke 
wet ons moeten opgedrongen worden door

liberalen en socialisten, gansch het katho
lieke land door, had het volk zich gerecht 
om luidop verzet aan te teekenen, om zijne 
verontweerdiging en misnoegdheid te laten 
kennen. Spreekt aan wien gij w ilt, bijna 
allen —  nu nog meer dan vroeger, daar 
men weet welke zware lasten men gaat 
heffen —  keuren de nieuwe wet af.

De burgers betreuren dat hunne zonen, 
die hunne grootste steun uitmaken voor het 
uitbreiden van den handel, het ouderlijk 
huis moeten verlaten, op den oogenblik dat 
zij het meest diensten kunnen bewijzen.

De landbouwers die maar moeilijk meer 
werkvolk vinden, zullen met tranen in de 
oogen hunne zonen zien vertrekken.

De werkmenschen gaan nooit zwaarder 
lasten betaald hebben. Hunne kinderen zien 
weggaan, die doorgaans maar korte jaren 
voor het huisgezin arbeiden ; geen onder
steuning meer krijgen van den Staat, daar 
omtrent alle vergoeding wordt atgeschaft.

Kortom, de misnoegdheid heerscht bijna 
overal !

*
* *

En niet zonder reden !
Waarom is het noodig dat alle landen 

zoo een ontzaglijk groot getal soldaten onder 
de wapens roepen ? Waarom die forten, dis 
verschansingen, die geweeren, die kanon
nen ? Waarom die duizenden soorten van 
moord- en ontploffingstuigen ?

Kan er voor de landen niet bestaan wat 
voor enkele personen bestaat? Kan het 
gerecht geen uitspraak doen in geschillen 
die tusschen de natiën ontstaan, gelijk men 
uitspraak doet voor de menschen in ’t bij
zonder ?

Ik mag geen mensch een klets op zijn 
kake geven, of ik word voor de vierschaar 
gedaagd, en gestraft. En de volkeren mogen 
bloed vergieten bij stroomen, malkander 
uitmoorden en dat is wel !

Jongelingen van twintig jaren, worden 
tegen malkaar opgeruischt, schieten malkaar 
dood zonder ooit te weten waarom, en die 
wordt het meest geroemd, het luidst gehul
digd die het grootste getal menschen dood
schiet, die het grootste getal jeugdige volks- 
bloemen van den stengel ru k t!

En nogthans w ij volgen allen de leering 
van eenen God, den God van vrede.

Wanneer over 1900 jaren, binst den 
donkeren Kerstnacht, het Godlijk kind ter 
wereld kwam om ons zijne leering te ver
konden: wederklonken alsdan slechts enkele 
woorden. Hoog in de wolken zweefden 
Gods engelen, en boven het nederig stalleke, 
boven de schamele kribbe, wedergalmde 
hun gezang : « Glorie aan God in den 
Hoogen, en vrede op aarde aan de menschen 
die van goede wille zijn ! »

Bij de geboorte van Christus, was de 

eerste wensch die er gedaan werd ten voor

deele van het menschdom,een wensch van vrede.

Immers de vrede is het hoogste goed.
De vrede in het huisgezin is een altijd

durend geluk.
De vrede op de gemeenten verzekert 

standvastig ruste en naastenliefde.
De vrede onder de landen is de altijd 

wellende bronne van voorspoed en geluk, 
van welvaart en genot, van den bloei der 
kunsten en wetenschappen, van den groei 
van handel en nijverheid, van vooruitgang 
en rijkdom.

Vrede onder de menschen zoude altijd 
moeten bestaan. En de rijke gelijk de 
arme, zoowel de geleerde als de ongeletterde 
moet voortaan het zijne bijdragen, opdat 
kalmte en ruste onder de volkeren zouden 
mogen heerschen, opdat geen jeugdige 
wezens meer malkaar zouden verdelgen en

vermoorden, opdat er geen soldaten meer 
zouden noodig zijn, opdat men geen bloe
dige oorlogen meer zoude leveren, opdat 
wij allen gelukkig zouden mogen leven in 
eene standvastige en nooit genoeg geprezen 
wereldvrede. N E M O .

Aan m i jnen  vr iend  Juu l  !

’n Trouwe vriend is ’n echte d ia m a n t !

i.

Als ’t bakje zaad staat boorde-vol,

Dan komen bonte vogels dol 

F.n bliksem-vlugge toegevlogen,

Ze smullen blij met groote oogen 

Totdat hun buikje is kogel-rond ;

Totdat men speurt des bakjes grond !

II.

Dan laat men de ijdle schotel staan 

Om naar ’n beter oord te gaan,

Want dartle vogels gaan rondzoeken,

Ze snuistren graag in kant en hoeken 

En waar er niets te peuzlen valt 

Daar nooit ’n enkel deuntje schalt.

I I I .

Zoo ook het met de menschen gaat:

Als m’op de ladder hooge staat 

En zilverstukken klaar laat klinken,

Dan ziet men aller oogen blinken ;

 ̂ Elk zingt en springt, elk danst en feest,

Elk schinkt en drinkt en vleit om ’t meest.

IV

Maar als m’in schaamle hutjes woont,

Ais vodden-koning bij ons troont,

Dan ziet men al die zeemers stuiven :

Want valsche vrienden zijn geen duiven !

Dan komt alleen de ware vrind 

Ons harte maken welgezind !

’n Trouwe vriend op deze aarde 

Gelijkt ’n echten diamant,

Die voor zen over-groote waarde 

Gezocht wordt zelfs in ’t vreemste land !

Blauwvoet.

Aan ” Het Iseghemsclie Volk,,
Eene taks van 400 fr. w ieid door den 

Gemeenteraad gestemd op het openen van 
nieuwe herbergen.

Noch de Voorzitter, noch de Sekretaris 
wisten dat er eene circulaire bestond die 
over zulke zaken handelde.

Men weet in ’t Ministerie dat het drank- 
bestrijdend (geen brouwersbestrijdend) Ise- 
ghemsche Volk tegen dien taks niet is, maar 
zich toch uiterst tevreden toont dat hij tot 
nu toe alhier nog niet toepasselijk is.

Daarvoor verdient dit blad een diploma 
van iever voor de uitroeiing van het drank
misbruik, — en vele leden van de gewezen 
meerderheid zullen waarschijnlijk eene 
decoratie ontvangen van vlijt en oppassend
heid in ’t bij wonen der zittingen.

En a propos van goedkeuren, wieiden de 
reglementen over de markten, opgesteld 
door onze geleerde bollen, niet allen als 
onwettig afgekeurd door de Bestendige 
Deputatie ?

*
* *

W ij vernemen, in ’t zelfde blad, dat twee 
honderd lands grond geschonken zijn aan de 
stad rond de nieuwe pomp in de Dweers- 
straat. Het Iseghemsclie Volk is slecht 
ingelicht. Die grond ligt al den westkant 
van den Boulevard.

*
* *

Josué hield het licht der zonne tegen. 
Hier, maar op eene andere manier van 
tegenhouden, zou dit blad willen het licht 
van den electriek tegenhouden, en beletten 
dat het straalt tot aan den Abeele. Immers 
alle licht dat niet komt uit en door zijn wil 
moet verdoofd worden. Nu, zij zullen ’t alge
lijk hebben, niet waar ? Spijtig dat het niet 
k «n t  van uwe opstellers.

*
* *

Burger antwoordt zelve op hetgeen het 
blad titelt : Nieuwe Wegen. Wij zeggen er 
bij : wanneer stichten de christene syndi
katen ze lf eens eene n ijverhe id? De patroons

den duivel aandoen is, ’t is waar, nog 
’t gemakkelijkste.

Maar wij zouden wel eens willen zien dat 
er in de Gilde eene borstelmakerij, eene 
weverij, of eene sclioenhandel opgericht 
wierde, die op ’t vreemde moet uitleveren. 
Waarom niet? Vooruit doet het wel, en wint 
veel geld, zoo ’t schijnt.

Allons, in plaats van gelieele dagen te 
cliicaneeren, eens hand aan ’t werk geslagen; 
de patroons zullen er niet het minste kwaad 
om zijn. B . 1.

B R IE FW ISSE L IN G
Isegliem, don 23 Jun i 1913.

Mijnheer de Uitgever van

Boos Isegliem,

Het heeft mij waarlijk genoegen gedaan 
dat do brief welken ik UEd. ingezonden 
had, niet onopgemerkt is voorbij gegaan. In  
uw geëerd blad van Zaterdag laatst, alsook 
in Het Iseghemsclie Volk, is er antwoord 
gekomen, gelijk ik het had .gehoopt.

Uw briefwisselaar schijnt/geen goede 
vriend te zijn van de Christene Syndikaten ; 
nochtans spreekt hij mij tegen, en dat in 
overeenstemming met het Iseghemsclie Volk 

dat hun orgaan is. D it is een bewijs dat de 
burgerij van beiden evenveel mag ver
wachten.

Men geeft mij toe dat ik niet het minst 
opkom tegen de vereenigingen van werk
lieden, gelijk van welke gezindheid. Inder
daad, geloof mij vrij, moest ik werkman 
zijn, ik  zou zeker ook deel maken van een 
syndikaat, want de wereld gaat niet meer 
als vroeger.

Dan kende de werkman geene andere 
economische verbindtenissen dan die welke 
hij had met zijnen patroon. Was hij er bij 
tevreden, hij wrocht er voort. Had hij er 
van te klagen, t’einden geduld, hij trok er 
van door, en zocht beter. Indien, door de 
vereeniging, de misbruiken waarvan de 
werklieden konden slachtoffer zijn, door de 
syndikaten kunnen belet of voorkomen 
worden, hoe w ilt gij dat, zelfs een burger, 
geen gelijk geeft aan de werklieden die zich 
vereenigen ?

Maar dan ook, niet waar, moet men toe
geven, dat de patroons, en, is ’t noodig, al 
de bazen eener stad goed vinden zich op 
hunne beurt te vereenigen, ten einde van 
hunnen kant te voorkomen dat zij tot speel
bal dienen der werkliedenvereenigingen.

Let wel op, heer Uitgever, dat ik hier 
niet zeg : de werklieden of de patroons 
hebben recht tot vereeniging. Waartoe zou 
hun dat recht ten bate komen, indien dit 
recht hun geen voordeel bij bracht ?

Ten anderen niemand betwist beider 
recht van vereeniging, en degenen die zooals 
op 20 Jun i laatstleden, in de Kamer der 
Volksvertegenwoordigers, meenden te mo
gen onverschillig zijn aan vakvereenigingen ; 
zijn eens duchtig op hunne plaats gezet, 
geworden, katholieken even als liberalen^

Dus, Heer Uitgever, als de patroons ei‘ 
voordeel inzien zich te vereenigen, waarom 
zou de vereeniging hun ook niet mogen 
aangeprezen worden ?

In  zelfde nummer van Het Iseghemsclie 

Volk lezen wij immers ook :

« In  het nummer van 11 Mei schreven we 
een artikel aantoonende dat de vlashande- 
laars, om zoo te zeggen in een ringmuur 
göperst zitten en dat bij velen het gedacht 
is opgekomen van vereeniging. Over korten 
tijd zegde mij iemand : « de marchands ! er 
zijn geen meerder stomkoppen dan zij, ze 
laten zich platduwen lijk een luis ! »

Dan wierp ik het gedacht eener christene 

vereeniging in ’t midden, omdat deze en 
deze alleen waarborgen geeft van vrede aan 
iedereen.

Wellicht zal menigeen zich afgevraagd 
hebben : Vereeniging, al wel ! Maar waar 
heen ? Ziet eens rondom u, vriend lezer, 
naar al die beweging in alle de landen van 
de wereld, in alle standen der samenleving ! 
Ziet eens naar die sterke Duitsche patroons- 
vereenigingen, waar iedere bond is saam- 
getrokken in een federatie, de federatie in 
een landelijk verbond ! Ziet eens naar de 
Nederlanders, hunne sterke middenstands
organisatie. Ziet de spinners, die zijn ver-



eenigd per land  en dan  alle landen te samen 

in  éénen bond , die ja a r lijk s  vergadert (nu 

dees ja a r  te G ent).

Z ie t eens naar die m achtige vereenigde 

k rach ten  der "Engelsclien. Z ie t de vereeni- 

g ingen in  Belgie : de vereen ig ingen van 

advokaten , doctoors, onderw ijzers, nering- 

doeners, am bachtslieden , w erklieden, enz., 

enz. W a a r  gaat da t naartoe ? »

D a t  is wel gesproken ten voordeele eener 

vereen ig ing  van Vlashandelaars en n iet van 

w erk lieden . A nders versta ik  geen vlaam sch 
meer.

In d ie n  nu  die vereen ig ing van patroons 

to t stand kw am e, daar zouden vele schoone 

en nu ttige  zaken kunnen  verrich t w orden , 

onder andere deze welke Veritas a a n s t ip t :

1) T rachten m in  kam elo t te m aken , 2) nette 
w aren verzenden, 3) zich goed van m ateriaa l 

in r ic lite n , 4) meer vakkenn is  aan de w erk 

lieden bezorgen. D a t z ijn  v ier zaken van het 

a llergrootste belang, die ik  ten vollen 

goedkeur.

M aar is d it  een an tw oord  op hetgene ik  

schreef ?

Nii m aak t men den goedkoopen a rtike l. 

Nu k unnen  onze fab r ikan ten  leveren in  den 

vreemde, om dat de loon lager is dan elders. 

D e goedkoope a rtike l is en zal eeuwig 

gevraagd en verkocht b lijven . E n  ind ien  

onze fabriekan ten  moesten liooge daghuren 

betalen, zij zouden dien hande l n ie t meer 

kunnen  u ithouden . H eeft men da t weêrle id !

N ogm aals , ik  herhaa l het, wenscli ik  dat 

de w erk lieden den hoogst mogelijken loon 

zoudeD verd ienen.

M aar wie zou het op hem durven nemen 

van eene p laa tse lijke  n ijverhe id  dood te 

leggen door liet eisclien van onmogelijke 
loonen ?

W anneer de n ijverhe id  voorspoedig is dan 

vraag  ik , ge lijk  g ij, da t de werklieden 

zouden dee lachtig  zijn in  den w elstand, dat 

zij ook iets zouden mogen sm aken van den 

koek, en da t zij die door hunne handen en 

hun  zweet de n ijverhe id  m oge lijk  m aken, 

ook aan geen droogenbroodhuur zouden 

betaald  z ijn , w anneer de fab r iekan t over

v loedige w insten  doet. H oe meer de w erk 

man w in t, hoe beter voor alle burgers en 

neringdoeners, bij w ien b ijna  ganscli de 

loon van den arbe ider wekelijks verteerd 

w o rd t voor de noodw endigheden van liet 
leven. ’

M aar als de bazen geene overvloedige 

w insten doen, ge lijk , iedereen weet het, liet 

in  onze stad de gewone regel is , als wanneer 

de patroons, m et al liun w erk , liun  slameur, 

lm n  r isk ie r , liunne  verliezen, hunnen  kom 

m er en angst van dag en nacht, t ’e inden 

’t ja a r  m aar ju is t  genoeg gewonnen hebben 

om behoorlijk  te leven, dan zeg ik  da t de 

synd ika ten  die gedurige en onophoudende 

loonsverhoog ing eischen een gevaar zijn 

voor die bazen, en da t die patroons vroeg of 

laa t zu llen verp lich t zijn  zich te vereenigen 

w illen  zij b lijven bestaan.

I k  neem aan da t in  de kas der synd ikaten 

een deel, een klein deel der b ijdragen dienen 

voor z iekenhu lp , w erk looshe id , enz. ; m aar 

het grootste deel d ien t voor n ie t anders 

dan voor onderstand in w erkstak ingen , —  

en is er een gedurige p r ik ke l toe. H e t geld 

da t m en gestort heeft ziet m en geern eens 

terug.

M en verw ijt m ij van k lassenstrijd  aa'n 

te pred iken . Hetgeen toegelaten is aan de 

w erk lieden , de vereen ig ing , moet verboden 

w orden aan de bazen ? H e t gelijk is van 

w e in ig  te l, het is de sterkste die w in t.

W ie  bew ijst het tegenovergestelde?

Zoowel als iem and ben ik  van m eening 

dat de p rinc iepen  noodzake lijk  z ijn , en een 

ka tho liek  zonder chris ten  p r in c iepen  is 

geen k a tho liek . M aar is liet m aken van 

B urgerssynd ika ten  meer tegens tr ijd ig  aan 

de Christen p rinc iepen  dan het m aken van 

w erkliedenvereenig ingen ? E n  zullen deze 

hunne eischen a lt ijd  grondsteunen op de 

C hris te lijke  reclitveerd igheid ?

W anneer zij zu llen  kunnen  hunnen w il 

opdringen , omdat zij de sterkste z ijn , w an 

neer zij kunnen  den baas ’t mes op de keel 

zetten, en hem  laten  kiezen tusschen loons- 

verlioog ing geven of s tak ing  dan zu llen zij 

z ich  n ie t af vragen : « H ande len  wij volgens 

^de C hris te lijke  reclitveerd igheid ? » Neen, 

zij zu llen zeggen : « W ij kunnen  ’t k r ijgen , 

en w ij zullen ’t k r ijgen . »

Zoo ook zouden de bazen, vereenigd, 
kunnen  antw oorden : « W ij kunnen ’t niet 
geven, en w ij zullen ’t niet geven. »

A anveerd , H eer U itgever, m ijnen dank  

en oprechte groeten. B urger.

*f Js uit ootmoedigheid
Z ijn  eerste b lad , zijne eerste ko lom , 

beg int het Iseghemsche Volk a lt ijd  op 

dezelfde en onveranderlijke  wijze :

L E E S T

in  d it  num m er, de volgende hoogst be lang

rijke  a rtike ls  :

W iè te n  Oom .

C iska  Moeie.

Kozen F ré .

N i elite M ietje.

So itje  Broekzak.

enz. enz. enz.

D a t  is n ie t slecht gevonden. A lzoo vu lt 

men zeer gem akke lijk  eene halve kolom  met

een onuitgegeven a rtike l da t w e in ig  geestes
k rach t vergt.

M en rOept de aandach t der lezers op de 

schoonste en beste artike ls , die voor ’t lezen 
weerd aanzien worden.

Doch te lkenm ale , in  alle de num m ers, tot 

nu  toe geen enkele u itgezonderd, som t men 

alle de artike ls  op uitgenomen een.

De schrijvers van ’t Iseghemsche Volk 
hebben a lt ijd  aan hunne lezers gezeid : dat 

en da t is wel gezeid, wel geschreven, leest 

dat, gij zu lt liet u  n ie t beklagen, gij zu lt 

uwen koste lijken tijd  n iet verliezen.

M aar a ltijd  vergeten zij te spreken van 

den eenigsten en zelfden a rtike l. N oo it 

w ord t er gewag gem aakt van do Briefw isse

lin g  u it  Iseghem .

M en kan  noch beter noch scliooner zeggen, 

met meer w aarhe id  en overtu ig ing  beken

nen : «A lle s  w at wij schrijven u it  Iseghem  is 

’t bezien n ie t weerd, ’t is arme p raa t en 

flauwe zeever ! »

D och is het som tijds u it ootmoedigheid 

n ie t ?

W ie  de schrijvers van ’t IseghemscheVolk 
kent zoude m oe ilijk  d it  laatste gedacht 

kunnen  aan veerden.

De Elektriek aan den Abeele en de 

Dweersdrijverij onzer tegenstrevers

Uittreksels van vier verscheidene nummers van 

Het Iseghemsche Volk, nopens de kwestie van 

den elecktriek aan den Abeele, zijn waarlijk de 

moeite weerd eens te zamen in den klaren gebracht 

te worden ten einde juist ingelicht te zijn over den 

geestes- en gemoedstoestand onzer tegenstrevers.

Deze zaak van uitsluitelijk stoffelijk belang, waar 

geene princiepen in ’t spel komen, waar geen kleur 

insteekt, in haar eigen goed en wel wordt juist 

daarom  beknibbeld en tegengewrocht in dit ultra 

katholiek orgaan waar men zoo hoog oploopt met 

politieke eerlijkheid en waar men op Pharisaischen 

toon uitvalt wanneer men gewaagt van persoon

lijkheden of van niet te verrechtveerdigen oppositie.

In de zitting van den Gemeenteraad van 16 Mei 

laatstleden deed de heer Vanneste het voorstel de 

elektriciteit te leggen van aan de Paters tot den 

Abeele. Geheel klaar deed hij de redens kennen 

strekkende tot aanveerding van zijn voorstel :

1. Het groot verkeer van menschen en van 

rijtuigen ; —  in den avond en zelfs te midden den 

nacht —  nievers meer dan daar wordt er gereden 

met wagens, voituren, auto’s, velo’s. Een bewijs, 

het is dat de Staat zelve noodig geacht heeft deze 

kalsijde te verbreeden ; op geen eene andere plaats 

buiten de stad is dit het geval geweest. Rousselare 

en Rumbeke hebben ook op hun grondgebied 

dezelfde baan verlicht.

2. Voor gelijkige uitbreidig van elektriciteit i' 

dit de wijk waar men meest huizen aantreft, en zoo 

heeft men de kans in voorkomend geval daar het 

grootst getal abonnés aan te werven.

Het is dus redelijk dat van al de buitenwijken 

het deze is van de Paters tot aan den Abeele die 

eerst en vooral met de elektriciteit dient verlicht 

te worden.—  Voor wat de onkosten betreft, M.Ver

hamme deed uitkomen in dezelfde vergadering van 

den gemeenteraad dat deze zouden beloopen tot 

2500 fr. 900 meters zijn aan te leggen van aan de 

laatste bestaande lamp tot aan den abeeelemolen ; 

voor straatverlichting kost dit 1800 fr., voor huis- 

verlichting erbij 700 fr., is te zamen 2500 fr. 

Men neemt aan dat er 15 abonnés komen langs 

dezen weg : een compteur kost rond de 50 frank 

is 750 fr. compteurs ; voor het huren van een 

compteur betaalt de abonné 9 fr. ’s jaars, voor 15 

is 135 fr. Dat maakt dat er op de compteurs alleen, 

de interest van 750 fr. afgerekend en zonder in 

rekening te brengen de winst door de stad te doen 

op het verbruik van elektriciteit door de abonnés, 

dit werk het eerste jaar 100 fc. zuivere winst 

oplevert hetgeen de interest vertegenwoordigt van 

de 2500 fr. noodig voor het plaatsen der elektriek- 

sche verlichting. Zoo zal de stad aan geen centiem 

onkosten liggen en benevens het groot nut dat aan 

den wijk en gansch de bevolking zal verschaft 

worden,zal dit werk met tijd door het vermeerderen 

van het getal abonnés eene ernstig winstgevende 

plaatsing worden, juist lijk of de elektriciteit in 

andere straten winstgevend is. Onder geldelijk 

opzicht bestaat er geen het minste beletsel dit werk 

uit te voeren daar de inkomsten van de stads

elektriciteit voor het jaar 1913 slechts geschat op

68,000 fr. merkelijk hooger zullen zijn. In de vijf 

eerste maanden heeft men reeds meer dan 4000 fr. 

ingewonnen op de voorziene som

Het voorstel van M. Vanneste werd met alge

meenheid van stemmen buiten deze van M. G. 

Rosseel aanveerd, en het was dank aan de minder

heid dat de Abeelewijk de elektrieke verlichting 

toegestaan wierd ; want ten tijde dat de andere 

leden zich geweerdigden de zittingen bij te wonen 

werd hetzelfde voorstel reeds gedaan ; de gewezen 

burgemeester M. Carpentier stelde er zich volstrekt 

tegen, hij en zijne vrienden waren de meerderheid en 

het voorstel wierd verworpen ; maar nu dat die heeren 

t’huis blijven, zal men de zaken wat rapper afmaken 

niettegenstaande de opentlijke en bijzonderlijk de 

verdokene en bedekte tegenwerking van de groote 

mannen die het publiek zouden willen wijsmaken 

dat niets kan noch mag voortgaan zonder hen. 

Elkeen kent de fameuze spreuk dié klonk gelijk een 

vonnis van ’t laatste oordeel daags na de gemeente- 

kiezingen uit den mond van een der kopstukken van 

de fanatieke klieke : « dezen winter zullen de arme 

menschen honger lijden ». De geestestoestand van 

onze tegenstrevers is altijd dezelfde : Ja, Iseghem 

moet gevoelen dat het niet kan bestierd worden 

zonder het weggeloopen grootverstand. Als hij er 

zich niet meer mede bemoeit, moet alles in diugen 

vallen. Alle middelkens, hoe laag, ook zijn daarvoor

goed : gij krijgt er ëen staalken van met de kwestie 

van de elektriciteit ; met het overige is het al 

eveneens : de zaken wil men dwarsboomen en kan 

zulks niet lukken, men stelt ze onder een valsch dag

licht. Beletten den elektriek tot aan den Abeele te 

leggen kan men n ie t: maar hoe gedaan om deze 

hatelijk en bespottelijk te maken die dit werk onder

zochten, voorstelden en zullen doen uitvoeren.

’t Is Het Iseghemsche Volk welk dat proper 

stieljen uitoefent. Het is de tolk van de dweers- 

drijvers die het bovennatuurlijk geluk mogen smaken 

daarin hunnen onnoozelen praat aan zijne verplichte 

lezers op te disschen.

Luisterst en oordeelt :

In ’t nummer van 25 Mei lezen wij :

Men zal de openbare stadsverlichting 
verzekeren tot aan den Abeele. De Bosch- 
molens, Van Acker's reke, Joyens molen en 
andere wijken der stad zullen niet weinig 
tevreden zijn en ook hunnen toer afwachten.

Het inzicht is hier duidelijk : De Abeelenaars 

zijn kontent dat zij den elektriek krijgen, maar wij 

zullen de andere wijken jaloersch maken en ze 

alzoo opruien tegen de gemeenteraadsleden ; zulke 

manieren noemen wij kinderachtig en kleengeestig.

In het nummer van 1 Juni lezen wij nog eens :

Ze willen den elektriek aan den Abeele 
zonder op andere gehuchten te peizen en 
zonder geld nog eens.

’t Is dus hier hetzelfde toontjen : opmakerij — 

maar de geldkwestie komt erbij —  Deze wordt nu 

hun stokpaardjen en in het nummer van 15 Juni 

na veertien dagen grondige studie komt de katte op 

de koorde en wij lezen —  ’t is geschreven van 

eenen wattman of vakman uit de Gentstraat —  

neen uit Gent.

Hoort wat hij zegt :

Ik  ben verbluft over hetgeen ik gelezen 
heb nopens het leggen van den elektriek 
tot aan den Abeele. Wat zullen ze toch 
deerlijk bedrogen zijn, als de tijd zal komen 
van betalen.

Ik  ken Iseghem... Ik  zie van hier de 
ligg ing  der draden. Het is vast en zeker 
dat al de abonnés van aan de Kruisstraat 
tot aan de Paters, dat het Patersklooster 
slecht zullen verlicht zijn, al de lampen 
zullen gloeien en verbrand zijn op korten 
lijd. Gij zult de klachten gaan hooren.

IJe middels daartegen zijn : i )  dat de 
Paters zelve eene installatie maken, hetgeen 
voor hen groot profijt zou zijn, maar aan 
de stad verschillige duizenden franks zou 
doen verliezen ; 2) Een nieuwe draad te
leggen van het elektrieksch gesticht tot in 
de Rousselar est raat. Maar dat zal, aan
3 /r . cle kilo draad, zonder de minste over
drijving 8000 fr. kosten en aldat zonder 
den draad van de Paters tot aan den Abeele.

Daarom sta ik verbluft (welke bluffer!) 

wanneer ik hoor verklaren dat de kosten 
maar van 2600 fr. zullen zijn. I)ie Heer 
heeft ongetwijfeld vergeten een 1 te zetten 
voor zijn 25oo fr.

Wat geduld en g ij zult hooren zien en 
gevoelen —  oogen open.

Daar hebt gij hem geheel en gansch met zijne 

pretentieuze grootspraak, zijne vernijnige en valsche 

aanhalingen,zijne ophitsingen en ongeluksprophetiën!

De Wattman die de draden ziet liggen van 

uit Gent weet al zoowel als wij, hij kent trouwens 

Iseghem, dat de bestaande leiding sedert lang 

te flauw is niet alleenlijk om tot aan den Abeele 

te gaan, maar om de abonnés van aan de Paters 

en zelfs van de Rousselarestraat eene behoorlijke 

verlichting te geven ! Immers, de draad van de 

Kruisstraat en de Rousselarestraat heeft bijzonder

lijk in de laatste maanden een overgroot getal meer 

afnemers gehad dan men eens had verwacht. Men is 

zelfs bezig met raccordementen te doen die veel 

meer kracht zullen verbruiken dan geheel den 

Abeelewijk. De Paters klaagden sedert lang en 

vroegen om verbetering en dreigden en zulks met 

gelijk van af te zien van de stadselektriciteit !

’t Gene de wattman ook weet, ’t is dat juist om 

die reden in de stadsbegrooting van het jaar 1913 

gestemd den 13 April laatstleden er geen cijfer van 

7000 fr. in de buitengewone uitgaven voorzien is 

voor de uitbreiding van de stadselektriciteit en dat 

daarvan rond de 5500 fr., die een maximum is, 

bestemd was juist om dien sterkeren draad te 

koopen en te plaatsen. Deze draad, Mijnheer Watt

man, kost niet 3 fr. maar nog een 2.25 fi. de 

kilo. Op omtrent 1500 kilos draad is dit een ver

schil van meer dan duizend franks —  ’t en komt er 

niet op aan. Nog meer deze draad was reeds ge- 

kommandeerd verscheidene weken voor de gemeen

teraadsvergadering plaats had van 17 Mei, op 

dewelke de elektrieke verlichting tot aan den Abeele 

beslist werd.

Van de bewering als zouden de lampen verbrane 

den van te flauw licht te geven (te weinig voltage) 

moeten wij zeggen dat het juist het tegenovergesteld- 

is ; dat alleen bewijst dat wattman geen vakman is 

en dat men van Gent niet moet komen om zulke 

beestigheden te vertellen, en dat men nog min 

onder de oolijke Iseghemnaars moet gerekend 

worden.

Niets is dus klaarblijkender bewezen dan dat men 

moedwillig en schandalig loog in dit artikel, met 

het eenig doel de leden van den gemeenteraad ver

dacht te maken in de oogen van het publiek : men 

wil ze doen doorgaan voor onbezonnenen, voor 

dwazerikken, voor slechte bestierders.

Een alleen kent Iseghem, en eens dat licht verdwe

nen ligt Iseghem in de duisternissen gedompeld.

Het Iseghemsche Vo//f verwacht op zijn artikel 

de bovenstaande antwoord waarin de echtheid van 

datums en cijfers niet kan betwist worden en ziet 

in zijn nummer van 22 Juni krijgen wij het volgende 

perelken te lezen :

IIet schrijven van onzen vriend Wattman

over den electriek naar den Abeele heeft de 
zes leden van den Gemeenteraad uit hun  
lood geslegen. Klappen van 25oo fr. kosten 
en van 10,000 fr. bedrogen zijn. O z ie ! 
W at gedaan ! Ne kleenen truk. Me gaan  
zeggen dat de nieuwe draad van den elec
triek tot aan de Rousselarestraat niet geleid 
is voor den Abeele, nu dat hij er algelijk 
g in g  moeten komen, en de menschen zullen 
dat wel slikken. Ón peut prober.

F ijn  getrokken h é ! Jammer dat de 
Iseghemnaars zoo oolijk zijn.

Hewel Iseghemnaars, hebt gij wel ooit zulke 

trouwelooze rekels in uw leven tegengekomen lijk 

de opstellers van het Iseghemsche Volk. 
Schaamteloos liegen dat zij het zelf gelooven ! Hunne 

lezers bedriegen met of tegen draad ! Waarlijk die 

menschen verliezen den kop wanneer zij spreken 

over zaken van Gemeentebestier : nietverkropte

spijt en blinde haat alleen kan zoo doen schrijven 

tegen de gezonde rede en dwaasheden uitkramen dat 

het niet meer aaneenhoudt. En gelijk of zij spreken 

over de electriekkwestie, zoo spreken zij over alle 

zaken die de stad aanbelangen. Niets, volstrekt niets 

kan nog van passé gedaan worden. Partijdigheid, 

kleengeestigheid, dweepzucht zijn de drie woorden 

die men eiken Zaterdag zoude moeten in dikke 

letters drukken al boven hetgene men opneemt in 

Het Iseghemsche Yolk  over de Stad Iseghem.

De nieuwe Schoolwet
M. Poullet, minister van wetenschappen en 

schoone kunsten, heeft in de Kamer de nieuwe 
schoolwet neêrgelegd.

Het ontwerp, in zijn geheel, beslaat verschillige 

bladzijden. Hieronder geven wij er de bijzonderste 
bepalingen van :

TITEL I. —  VAN DEN SCHOOLPLICHT

Art. 1 . —  De gezinshoofden zijn verplichl aan 

hunne kinderen, overeenkomstig de bepalingen 

dezer voldoende lager onderwijs te verstrekken of 
te doen verstrekken.

Deze verplichting wordt door hen nageleefd :

1) Door hunne kinderen op eene openbare of 

private school van den lageren of den middelbaren 

graad te plaatsen ;

2) Door hun huisonderwijs te verstrekken.

Art. 2. — De bij vorenstaande artikel opgelegde 
verplichting is geschorst :

1) Wanneer er, ter verblijfplaats van het kind of 

binnen den afstand van vier kilometers van die 

verblijfplaats geene school bestaat;

2) Wanneer de ouders of voogden gewetens

bezwaren aanvoeren tegen het plaatsen van hunne 

kinderen op alle school binnen den afstand van 

vier kilometers van die verblijfplaats gelegen.

3) Wanneer de ouders of voogden geene vaste 
woonplaats hebben ;

4) Wanneer het kind wegens gebrekkelijkheid 

of zwakzinnigheid ongeschikt is voor het bezoeken 

van de lagere school of van de ter plaatse bestaande 
klassen voor abnormale kinderen.

Art. 3. —  De verplichting strekt zich uit over 

een achtjarig tijdvak. Dit tijdvak gaat in na het 

zomerverlof van het jaar waarin het kind den 

leeftijd van zes jaren bereikt en eindigt wanneer 

het kind acht jaren aan de studie gewijd heeft.

De aanvang der studiën mag een jaar vertraagd, 

naar goedvinden van de gezinshoofden.

Art. 4. —  Bij overgangsmaatregel, strekt de 

verplichting, zich slechts uit over een tijdvak van 

zes jaren voorde kinderen die voor 1 Januari 1905 

geboren worden en over een tijdvak van 7 jaar voor 

de kinderen geboren in 1905 en 1906.

Art. 5. —  Er wordt een certifikaat aan lagere 

studiën ingesteld, waarvan de vorm en de voorwaar- 

den van uitreiking bij koninklijk besluit zijn geregeld.

Zij die bij het bereiken van den dertienjarigen 

leeftijd dit certifikaat van lagere studiën bekomen 

hebben, worden ontheven van den leertijd welken 
zij nog moesten uitdoen.

Art. 6 . —  De gezinshoofden die hunne kinde

ren op eene school plaatsen zijn gehouden te zorgen 

dat deze geregeld de lessen volgen, ’t is te zeggen 

niet zonder billijke reden meer dan drie halve 

schooldagen per maand afwezig blijven.

De eenig geldige redenen zijn de volgende : 

ongestelheid van het kind, overlijden van een 

familielid, belet wegens toevallige moeilijke gemeen

schap. Over de verdere bij uitzondering aangevoerde 

omstandigheden zal het schooltoezicht en,desnoods, 
de vrederechter oordeelen.

TITEL II. —  LEERPLAN VAN HET LAGER 

ONDERWIJS 4° GRAAD

Art. 12. —  Het omvat, onder andere, voorde 

meisjes, het naaldenwerk, de huishoudkunde en de 

huiswerken, en, voor de jongens, begrippen van 

landbouw in de landelijke gemeente en begrippen 

van natuurlijke wetenschappen in de andere 
gemeenten.

De groote lijnen van het leerplan van den 

4° graad worden bij koninklijk besluit vastgesteld.

Art. 13. —  De 4° graad of de andere vakleer- 

gangen zullen binnen den tijd van 5 jaar te rekenen 

van de afkondiging van deze wet, in al de gemeen
ten des Rijks ingericht worden.

Desnoods mag het halvetijdstelsel worden inge

voerd. Insgelijks kunnen, in geval van noodzake

lijkheid, twee of meer gemeenten, bij koninklijk 

besluit er toe gemachtigd worden gezamenlijk den 

aanvullenden graad in te richten.

TITEL III. —  WEDDE DER ONDERWIJZERS

Art. M . —  De gemeenteraad stelt de wedde 

van de gemeentelijke onderwijzers vast, welke 
noodzakelijk zal bestaan uit :

1) Eene aanvangswedde van 1,200 fr. voor de 
onderwijzers en van 1,100 fr. voor de onder
wijzeressen.
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2) Eene als volgt bepaalde vergoeding voor
woonst :

In de gemeenten met 5,000 inwoners, en min
der, 150 fr. ;

In de gemeenten met 5,001 tot 40,000 inwoners, 

200 fr. ;

In de gemeenten met 40,001 tot 100,000 in

woners, 300 fr. ;

In de gemeenten met meer dan 100,000 
inwoners, 400 fr.

Die vergoeding wordt op het dubbel gebracht:

a) voor de gehuwde onderwijzers ;

b) voor de onderwijzers en onderwijzeressen die 

schoolhoofden zijn.

De gemeenten worden gerangschikt naar het cijfer 

der bevolking, vastgesteld door de laatste tienjaar- 

lijksche volksoptelling.

Wanneer eene gemeente van meer dan 5,000 

inwoners uit twee of meer wel onderscheiden wijken 

bestaat, mag de koning, op voorstel van den 

gemeenteraad, de bestendige deputatie gehoord, 

beslissen dat de vergoeding voor woonst zal worden 

vastgesteld naar de bevolking der wijk waar de 

school gelegen is. Hebben geene aanspraak op de 

vergoeding voor woonst de onderwijzers en onder

wijzeressen die woning in de school genieten.

Waar man en vrouw op eene school van dezelfde 

gemeente werkzaam zijn, kunnen zij maar aanspraak 

maken op eene enkele woning of op eene enkele 

vergoeding wegens verblijf.

De benamingen : hulponderwijzer en hulponder

wijzers, zijn afgeschaft.

Art. 15. —  Leden van 1 tot 4 van artikel 14 

der regelingswet worden door navolgende bepalin
gen vervangen :

A. —  De wedde der leden van het onderwijzend 

personeel der aangenomen scholen valt ten laste 
van de gemeenten.

B. —  De wedde der leden van het onderwijzend 

personeel der aanneembare scholen valt ten laste 
van de besturen dier scholen.

C. —  Onder beding van het in onderstaand 

alinea D gemaakte voorbehoud, mag die wedde niet 

beneden het bij artikelen 13 en 15 vastgesteld 

bedrag blijven, zoo de onderwijzers gediplomeerd 

zijn of van het examen ontslagen.

D. —  De wedde van de ongehuwde en in ge

meenschap levende bedienden, die hun ambt waar

nemen in de aangenomen en aanneembare scholen, 

wordt geregeld door de overeenkomsten vrijelijk 

tusschen de besturen dier scholen en die onder

wijzers besproken.

Wanneer echter die onderwijzers gediplomeerd 

of van het examen ontslagen zijn, zal de Staat aan 

de gemeenten en aan de besturen van anneembare 

scholen de toelagen vertegenwoordigen van 50 fr. 

per twee- of driejarig tijdvak.

TITEL IV. —  KOSTELOOSHEID VAN HET 

ONDERWIJS 

Art. 22. —  Artikel 3 van de wet van 20 Sep

tember 1884 en 14 September 1895 wordt d o o r de 

volgende bepaling vervangen :

Het lager onderwijs voor de kinderen van 6 tot 

14 jaar, is kosteloos in de gemeente-, aangenomen 

en aanneembare scholen.

Evenwel, daar waar in de behoeften van het 

kosteloos onderwijs door een voldoende getal k.oste- 

looze scholen of klassen voorzien is, kunnen een 

zeker getal betalende klassen of scholen ingericht 
worden.

De gemeente zorgt er voor dat al de kinderen die 

de private scholen niet bezoeken onderwijs kunnen 

genieten hetzij in eene gemeenteschool, hetzij in 

eene aangenomen school.

De kosteloosheid gaat gepaard met de verstrek

king der schoolbehoeften aan de kinderen uit niet 
gegoede gezinnen.

Art. 23. —  De kosten die voortvloeien uit de 

kostelooze verstrekking der schoolbehoeften worden 

ten laste gelegd van de provinciën die het bedrag 

er van aan de gemeenten en de besturen van aan

neembare scholen zullen terugbetalen.

Deze kosten mogen de 2 fr. niet te boven gaan 

per jongen, noch de 3 fr. per meisje.

Art, 24. —  Artikel 76 van de gemeentewet en 

artikel 86 van de provinciewet worden als volgt 
aangevuld :

De beraadslagingen der provincie- en gemeente

raden aangaande het inrichten van school refters, 

schoolkoloniën, uitdeelingen van voedse' of klee- 

dingstukken aan de schoolkinderen, van toelagen 

voor die werken, worden aan ’s konings goed
keuring onderworpen.

De koning zorgt er voor dat tusschen de kinderen 

die het voordeel dier besluiten moeten genieten, 

geen onderscheid gemaakt worde om wille der 

school die ze bezoeken.

Stadsnieuws
O n z e  s t a t i e .

Wij vernemen met genc.egen dat de statiewerken 

goed zullen vooruitgaan, «n dal alles door den Heer 

Bral, schepen van Openbare Werken, die al de 

belangen van stad ten zeerste ter herte neemt, 

gedaan wordt om tot eenen goeden uitslag te 
geraken.

De heer Bral komt overigens van w'ege den Heer 

Minister van Spoorwegen tien volgWiden brief te 
ontvangen :

De voorgevels zullen gemetst worden met voor

uitkomende steenen waar allerlei gekleurde brieken 

zullen ingewrocht worden, ten einde aan het gebouw 

een sierlijk uitzicht te verzekeren.

Op dit gebouw zal geene stagie staan, tenzij op het 

deel dat als woning moet dienen voor den statie

overste, hetwelk in de Wulvenstraat staande, van 

op den Koornmarkt niet zal kunnen gezien worden, 

zoodanig dat de regelmatigheid van gansch het 

gebouw daardoor niet zal geschonden zijn.

Ik durf verhopen dat dit besluit Ued. zal voldoe

ning geven, en bid u, Mijnheer, de verzekering 

mijner hoogachting te aanveerden.

De Minister,

(get.) A. V a n d e  V y v e r e .

Wij zijn gelukkig aan onze lezers bovenstaanden 

brief te kunnen mededeelen, en verhopen dat de 

aangekondigde werken, spijts alle kleingeestige 

tegenkanting, zullen bespoedigd worden in ’t voor

deel van onze nijverige geboortestad.

In F l a n d r i a .
Op morgen, Zondag, om 1 1 1 / 4  ure, zal in 

F land r ia , voor de leden van den Kunstkring de 

« Albrecht Rodenbachsvrienden » en hun huisgezin 

eene morgendbijeenkomst gehouden worden, waaron

der keurig muziek en zang zullen worden uitgevoerd.

N u t t i g e  w e r k e n .
Dank aan de waakzaamheid over de gravierwer- 

ken van de Katteboomstraat gedaan, mogen wij de 

verzekering geven dat deze gravier in merkelijk 

betere voorwaarden zal gelegd worden dan de voor

gaande, waarvan menige zeer te wenschen laten. De 

weg wordt op zijn geheele breedte genomen, de 

dijken goed uitgemaakt; de groote stukken in plaats 

van ze platte leggen zet men recht. M. de Baron 

heeft bereidwillig, op aanvraag van M. Bral, ver

scheidene boomen doen uitsmijten die iets of wat in 
den weg stonden.

Alles gaat goed vooruit en tegen 15 Juli zal het 

werk voltrokken zijn.
★ ★

*
M. Bral, schepen van Openbare Werken heeft 

last gegeven aan de kalsijdeleggers al de straten van 

Iseghem te vermaken. Bij al de inwoners zal dit 

nieuws welgekomen zijn. Men is reeds begonen met 
de de Pélichystraat.

Dit is een werk dat sedert lang verwaarloosd was; 

voor de voertuigen en de velos was het zeer onge- 

makkelijk gedurig over de hoogten en leegten der 

kalsijde geschokt te zijn. Ook in slecht weder bleven 

er vuile plasschen water staan te midden de strate.
*

* *
Wij hebben gezien aan den post dat alles daar 

reeds in orde gebracht Is. De hoeken zijn merkelijk 

afgerond, en het verkeer zal er gemakkelijker 

gebeuren als te voren.

Z i t t i n g  van den G e m e e n t e n r a a d .
Wij vernemen dat in den loop der toekomende 

week verscheidene vergaderingen van den gemeente

raad zullen plaats hebben waarin onder andere 

het abonnement voorloopig zal vastgesteld zijn.

B r a n d .
Onbekende kwaaddoeners hebben Dinsdag nacht 

de kleine kapel, langs de Kortrijkstraat, die zich 

nabij de hoeve Deschryvere verhief, in brand gesto

ken. Ondanks de spoedige tusschenkomst van de 

bewoners der in de nabijheid gelegen huizen, is de 

kapel die eene oppervlakte van vijf vierkante meters 
besloeg, geheel in asch gelegd.

Een onderzoek is geopend en wij verhopen dat 

de waarheid zal uitkomen, en dat de plichtigen 
hunne straf niet zullen ontgaan.

r \ e  beste en sma ke l i jks te  Chocoladen
om rauw te eten, blijven altijd de 

welbekende merken « J E M M A » ,  « L A IT A »  
« Q U A T R E  GOUTS », der

Chocoladefabriek MARTOUGIN, Antwerpen.

Vermakelijkheden
Zondag 29 Juni, jaarlijksche prijskamp voor 

Bl in d e  V inken,  bij E v a r i s t e  C a s ie r ,  Nederweg 
(bij den ijzerenweg). —  20 fr. prijzen.

Scheepvaart van Iseghem
van 21 tot  28 Juni 1913

De jongen A dolf, met brabantsch goed voor 

Frangois Décaigny, Emelghem. —  Le jeune 
Laurant, met kolen voor Gustaf Naert. —  Vol
hard ing, met kolen voor de gebroeders Eugène en 

Albert Verstraete. —  La Eulipe, met hout voor 

de gebroeders Jules en Camiel Vanhaverbeke. —  

Trafalgar, met hout voor de gebroeders Jules en 

Joseph Verstraete. —  Gulden Vlies, met hout 

voor Jules Dalle en Jules Callens. —  Le Globe, 
met steenen voor Gustaf Vangroenweghe en de 

W° Alidor Vandewalle. —  Axenture, geladen met 

svikerijboonen door Constant Gits. —  Eugénie, 
met kolen voor de W e Alidor Vandewalle. —  La 
grande Fam ilie , met kolen voor de W eConrard 

Verstraete. —  Steenhandel, met bloem voor 

Ch. Debosschere en Cyriel Dejonghe. — De drie 
gebroeders, met bloem voor Constant Vande- 
moortele en Henri Pattyn.

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

216 Benjamin Vanbecelaere, z. v. August en 

Marie Vroman, Molstraat. —  217 Gabriella Schel- 

demam, d. v. Henri en Mathilde Naert, Ommegang- 

straat. —  218 Gaspard Porteman, z. v. Edmond 

en Adronie Degroote, Mol. —  219 Maria Balcaen, 

d. v. Joseph en Silvie Missiaen, Ommegangstraat. 

—  220 Etienne Vansteenkistè, z. v. Gomarus en 

Bertha Verbauwhede, Wijngaardstraat. —  221 

Paula Bincquet, d.v. Edmond en Augusta Vinckier, 

Wijngaardstraat. —  222 Maria Houthoofd, d. v. 

Achiel en Silvie Dewulf. Slabbaerdstraat. —  223 

Nestorine Geldhof, d. v. Joseph en Pharailde Ver- 

cruysse, Boschmolens. —  224 Roger Ingels, z. v. 

Amedeus en Rachel Naert, Krekelstraat.

O v e r l i j d e n s  :

125 Leo Vandorpe, 17 j .,  z. v. Jules en Leonie 

Verthez, Mol. —  126 Louise Verstraete, 46 j ., 

herbergierster, echtg. v. Theophile Linseele,-de 

Pélichystraat.

H u w e l i j k e n  :

41 Julien Maes, 26 j., schoenmaker, met Alice 

Vanantwerpen, 22 j., borstelmaakster.

V E R L O R E N
Eenen z w a r t e n  S c h a p e r s h o n d ,  Groenen- 

daele ; hem terugbrengen tegen belooning 

bij CAM. V A N D E N B E R G H E , Markt

straat, Iseghem.

U i t  t e r  hand te  koopen
a )  Omtrent 300 vierkante meters bouwgrond, 

dicht bij de stad ; met eene breedte van 10 meters, 

langs de straat (voor 2 huizen), aan 4.80 fr. den 

vierkante meter, prijs die nergens meer te bekomen 

is rond onze stad.

b) Omtrent 700 vierkante meters erve gelegen 

langs de groote baan, dienstig voor boomplein, 

bleekplein, hovenierland, hangars, stalling, remi- 

serie, enz., in de nabijheid van statie en markten. 

Prijs 2.50 fr. de meter.

Zich  te bevragen ten bnreele van 
« Boos Is e g h e m  » .

O
V E R  T E  N E M E N  bij uitscheiding van 
bedrijf on na gemaakt fortuin, het oud 

gekend en welgekaland huis VANDE WAL- 
LE-H EM ERYCK , Rousselarestraat, 12, 
Isegliem, aan zeer voordeelige voorwaarden.

T " E  K O O P  Tabakmacliien, in goeden 
■ staat bij D e c o c k  Broeders en Zusters 

Rousselaarstraat, 52 Isegliem.

* | " E  K O O P E N  of T E  H U R E N ,  met
® 15 October aanstaande, eene fa b r i e k

met scliouw voor stoomtuig, dienstig voor 
alle nijverheid; lioveniershof en drie woon
huizen daarmedegaande. Zicli te bevragen 
ten bureele van dit blad.

^\E beste maandelijksclie modeboek is 
de Ch i c  de P a r i s ,  ten allen tijde 

ten bureele van ’t blad te verkrijgen per 
abonnement of enkel nummers. Ook te 
bekomen nummers en abonnementen aan 
fabriekprijs met waarborg van regelmatige 
aflevering, op alle modeboeken, illustraties, 
tijdschriften en boeken.

Gustaaf Vandeputte
C O I F F E U R  

S t a t ie p la a ts ,  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 .
H a a r s t r e s s e n  v a n  a f  2  f r .

Herstelling en Vernieuw ing met uitgevallen H aa r.

Chocolat Martougin
D E N  B E S T E N

Marktprijzen
ISE G H E M

Suikerijboonen 28 Juni 21 Jun i
Beschikbare wagon 12 75 | 12 75

» scliip 13 — | 13 —
groeite 1913 wagon 14 00 | 13 75

» » schip 14 25 | 14 —

Meststoffen, 28 Juni. 

Sodanitraat beschikbaar Oostende 25 00
Zwavelzuren ammoniak 34 00

28 Juni.
Boter de kilo 3 00 3 01
Eieren de 26 2-40 2 4-5

RO U SSELA RE 24 Jun i 17 Jun i
Oude Tarwe 20 — 21 — |20 — 21 50
Roode 19 00 19 50 | 19 50 20 —
Rogge 17 50 18 — |1 7 -  17 50
Haver 20 50 21 50 |20 -  21 —
Boonen 22 — 23 — |23 — 24 —
Aardappels 8 — 8 50 j 8 — 8 50
Boter per kilo 3 10 3 20 | 3 00 3 20
Eiers per 25 2 50 2 60 | 2 40 2 50
Koolzaadolie 100 k . 73 00 73 00
Lijnzaadolie » 57 75 57 50
Viggens 16 — 40 — |15 — 40 —

S u ikerijboon en
Bescli. wagon 12 75 | 12 75

» schip 13 — | 1 3 -
groeite 1913, wagon 14 — | 14 —

» » scliip 14 25 | 14 25

K O R T R IJK 16 Jun i 23 Jun i
Tarwe 21 - I 22 —
Rogge 17 — 1 7 -
Haver 20 50 | 21 —
Koolzaadolie 100 k il. 73 — 70 —
Lijnzaadolie » 57 50 | 58 50
Aardappels » 7 50 | 5 50
Boter per kilo 2 90 | 2 80
Eiers per 26 2 30 i 2 20

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 .  ISEGHEM 

Groote keus van Engelsche stoffen

L a a ts tj N ieuwigheid —  Genadige Prijzen

Huis van eerste orde 
ROU W K OSTU M EN  IN  24 UREN .

R. SCHOÜPPE
English Gentlemen’s 
-  -  - Tailor - - -

Beau Choix de

TISSUS ANGLAI8
Haute Nouveauté pour la  

Saison d’Été.

V e n te  a u  m è t r e .

COSTUMES et 
PARDESSUS

en tous g enr es

a des prix modérés 
COUPE ET FAQON TRÉS SOIGNÉES

STEEKT WEL DEZE WAARHEID 

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 

M M . A . R o d e n b a c h  en J . V e r h a m m e .

SUCREMA
De beste 

melasse 
voeders 

voor

Vee

P a a rd e n

V e rk en s

SUPERC0C0

V 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 darmontsteltenissen; 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 betei’e u it
slagen. Geeft vaste boter.

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

Fabricanten en invoerders van allerhande voederkoeken en meelsoorten.

Brussel, den 23 Juni 1913.

Mijnheer,

Als antwoord op uwe vraag heb ik de eer Ued. 

te melden dat ik aan de statie van Iseghem besloten 

heb een gebouw voor de ontvangsten te doen maken 

geschikt in denzelfden zin als dit dat te Thielt zal 

opgericht worden.

Het voorgedeelte van dit gebouw, dat eene lengte 

zal hebben van omtrent 17 meters, zal vlak op den 

Koornmarkt uitgeven.



fllX IR  D’RNVERS
Goed van smaal< Goed voor de maag

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

Eetlustwekkend — Krachtherstellend bij uitmuntendheid.
Mag in alie Hotels en Herbergen verkocht worden, zonder vergunningsrech

V r a a g 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

E M I L E  V Y N C K E - L O W I E
Elixir d Anvers —  ROUSSELARE.

Tandpijn
De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en 

volkomen genezen door den D E N T O G E 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. 

Eisu.t dus de ware

D E N T O G È N E
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.

Geen Grijs Haar
MEER!!!

« D e  N i e u w e  Lon do n»
doet de grijze haren Linnen en
kele dagen verdwijnen, maakt het 
haar glanzend en zacht, belet het 
uitvallen en neemt de pelletjcs 
van het hoofd weg.

dElnCh'a,°P
In flacons van fr. 1,50 en fr. 2 .50

Engeischs Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon

Te koop bij Apothekers 
Drog isten , H aarsn ijders en Reukw inkel? 

In ’t groot: Parfumerie Dr Salp, Wachtebeke (Belgïe)

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
P I L L E K E N

en gedurende den dag neem ik van 
tijd tot tijd eene van
ST&ÜDAERT'S BÖRSTTABLEÏÏÊ
Met deze twee voortreffelijke remediën, 
nooit geen SLIJM, nooit geene GAL 
meer! Ik bekommer mij niet~om 
de besmettelijke ziekten noch het 

I  j slechtste winterweer.

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

Kandel in (_HICOREIBOONEN
P L EIN &  K O K S

M a g a z i jn  van a l le  s lach van L A N D V E T T E I N

Chicorei, Oliebrood & Sucrema

CONSTANT GITS
Statiestraat, ISEGHEM

T e le f o o n  2 4 .

Werkdadigheid zonder 
weerga tegen zomersproe
ten en huid aandoeningen. 
De beste voor ’l behoud 
eener frissche gelaats
kleur.

Onfeilbaar voor de 

geneezing van klovt 1 ; 

maakt de h ui d blank 

IN een NACHT.

Allerfijnst en op *1 
gelaat blijvend onontbeer

lijk voor elke toilettaüel.

H U I Z E N

Voor alle Drukwerken

wend u ter 

BOEKDRUKKERIJ

M O M E L & r
K oornm arkt, ISEG HEM

Zeer verzorgde uitvoering. 

Spoedige bediening.

gematigde 9rijzen.W ordt verkocht te Iseghem Apotheek Rodenbach en Coiffeur Vandendriessche.

ELIXIR CANROBERT
ferrugineux, antichlorotique, tonique apéritif.

P r i js  d e r  f lesch : 3  f r .  7 5 .

B A L S E M  P E R E L S
Beste geneesmiddel tegen allerhande geheime ziekten en kwalen der 

waterorganen. _____ ___  3 , 0 0  f r .  de doos.

BORSTSIROOP: I fr. 50 de flesch.

Zenuwpoeders tegen tand- en hoofdpijn
1 f r .  5 0  de doos.

Je bekomen bij JOSEPH V ^R H FtN W t;, apotheker
M a r k t s t r a a t ,  I S E G H E M

$}ank van %eusselare-$hielt
NAAM LOOZE M A A T SC H A PP IJ

TE ROUSSELARE
Bijhuizen te T H IF L T , ISEGHEM &  DIXMUDE

ylgentsehap der ”  óodété générale de fie lg iq iie  „ te f ir iis s e l.
Krediet openirigen en loopende rekeningen.
Vooruitbetaling en inning van wissels, clièques, enz. op België en ’t vreemde. 
Aflevering en uitbetaling van clièques en kredietbrieven op de voornaamste plaatsen van 

’t buitenland.
Uitwisseling van vreemd geld en vreemde bankbriefkes.
Voorschotten op titels of andere waarborgen.

Uitvoering van Beursorders, betaling van coupons, uitkeering van uitgelotte titels, enz.

GELDPL AAT SI NG EN
aan zeer voordeelige intresten, op zicht of op term ijn  terugbetaa lbaar zonder eenige kosten.

De stortingen mogen door tusschenkomst van het Postbureel gedaan zijn.

Verhuring van Brandkoffers (Coffres-forts)
De Bank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebruike van het publiek ; deze brand

koffers zijn opgericht in onderaardsche, gebetonneerde en met stalen platen geblindeerde kelders 
en leveren de volledigste waarborgen op tegen brand of diefstal : voorzichtige lieden 
vergenoegen zich op onze dagen niet meer met eenen brandkoffer in huis, maar huren, mits 
eenen kleinen pacht, een der brandkoffers in de Bank, waarin zij, in alle gerustheid, hun geld, 
weerden, juweelen, enz. kunnen verbergen. De huurder bezit de twee eenige sleutels die op 
het slot passen van zijnen koffer en sluit dan nog dien koffer met een geheim dat hij kan 
schikken naar zijne beliefte.

IN BEWAARNEMING VAN ALLERHANDE WEERDEN
De Bank aanveerdt ook, in bewaring, mits een klein jaarlijksch loon, alle soorten van 

weerden, acties, obligatiën, stadsloten, enz.

De in bewaring gegeven weerden zijn op tijd nagezien, de coupons afgesneden, de 
trekkingen onderzocht, enz. ; op die manier lieeft de eigenaar zich om n iets te bekommeren ; 
de Bank zelve doet al het noodige in zijne plaats, dit zonder verantwoordelijkheid van 
harentwege.

Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der Bank of in hare 
Bijhuizen te THIELT, ISEG H EM  en D IXM UDE.

De Bank is beheerd als volgt :

B e h e e r r a a d  : Wel Ed. lieer Graaf do SMET <le NA.EVER, Staatsminister, Bestuurder der Société Générale
M. J. J. .1. MATTHIEU, Grondeigenaar te Wijnendaele en Bankier tede Belgique te Brussel

Brussel ; — M. CONSTANT VAN ACKERE, Advokaat te Kortrijk ; — M. JAN MAHIEU-LIEBAERT 
Volksvertegenwoordiger, Burgemeester der stad Rousselare; — M. J. DE MEESTER-MASELIS' 
Groothandelaar en Schepene te Rousselare ; — M. FRANZ LOONTJENS, Advokaat te Tliielt.

R a a d  d e r  C o m m is s a r is s e n  : M. FLORENT DENYS-CARLIER. Grondeigenaar tc Tliielt ; — M JULES 
MISSIAEN, N ijveraar te Iseghem ; -  M. EU GÉNE LEGE1N-M0ERMAN, Nijveraar te Rousselare : -  
M. HYP. ÜUYVEWAARDT-VAN BIERVLIET, Groothandelaar te Rousselare.

B e s t u u r d e r ;  M. JULES BAGAGE. —  B e h e e r d e r  v a n  't Agentschap Iseghem : M. P h .  VERBEKE.

Eoode Pillen
l_. JDUPUIS, J U M E T .

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 P ILLEN

Zij zu ive ren  zach t  het l i c h a a m ;
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 .  de doos ; 0 . 7 5  fr .  de halve doos.

TE VERKRIJGEN BIJ :

J. VERHAM M E en A. RODENBACH, 

Apothekers, Is e g h e m .

2» BLOEDPILLEN
van F. V^rgauw^n,

Apotheker te Brussel, 
tegen verstoptheid, maagziek
ten, hoofdpijn, rhumatism, 
Keeren der jaren, enz.

■ C lo e a lit i l lc it  v u »  F .  V K IK i .V U  V VKSI 
x i j n  l a t iA  l e v e n s  p i l l e n

b e  d o o s  : I fr . 5 0  in  a l d e  g o e d e  a p o th . 
Elke doos Is franco verzonden mits 16 postzegels van 10 centiemen aan M. F. VERGAUWEN, 

apotheker, 160, Anspachlaan, Brussel, te zenden.
Gedeponeerd. E is c h t  w e ld e n  n a a m  v a n  F .  V e r g a u w e n  v o o r d e  ech te  p i l le n  te o H tv a H g e n .

B o rs tp il le n  en B lo e d p il le n  van F. V e rg auw e n  genezen  ie d e r  ja a r  v e le  du lze nde  m e n s ch e n !

O nze  tw ee nationale rem ed iën : 

i- b o r s t p i l l e n ;
van F. Vergauwen,

Apotheker te Brussel, 
te g e n  hoest, verkoudheid, aam
borstigheid, bronchiet en  a lle  
ziekten v a n  luchtpijpen en  borst.

b e  d o o s : I f r . 5 0  in  al de g o e d e  a p o th .

Te  Iseghem  

te bekomen bij 

de Apothekers 

J. Verham m e  

en

f A. Rodenbach.


