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INSCHRIJVINGSPRIJS 

I ja a r  3 .5 0  fr.
6 maanden 2 .0 0  fr.
3 maanden 1 .00  fr.
I ja a r  binnen stad 3 .0 0  fr.

Men schrijft in bij de 

D rukke rs- U itgeve rs  

W* 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 ODSDIENST, M O E D E R TR R L, V R D E R LR N D  
G E M E E N TE B E LA N G E N

Aankondigingen 0 . 15 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.

C7lal ig N ie u w ja a r

Aan alfe onze lezers bieden wij uit 

ganscher herte onze beste nieuwjaar- 

wenschen.

Aan alle onze vrienden en kennissen, aan 

onze vijanden zelve —  indien liet zake is 

dat wij vijanden tellen —  zeggen wij welge

meend : « goed en zalig nieuwjaar! »

Aan u, handelaars, neringdoeners, fabri

kanten,wenschen wij allen mogelijken voor

spoed in uwe zaken, in uwen handel.

Aan alle de klassen der samenleving, aan 

de werklieden, aan de landbouwers, aan de 

burgers, wenschen wij vrede in hunne huis

gezinnen, geluk in hunne ondernemingen, en 

bovenal de kostbare en heilzame gezondheid.

Doch wij maken van deze gelegenheid 

gebruik, om aan onze stadsgenooten onzen 

rechtzinnigsten dank aan te bieden voor 

hunne warme ondersteuning.

Pas vier maanden in ’t leven, geniet

« Boos Iseghem » van wegens onze bevol

king eene goedkeuring zoo aanmoedigend, 

dat wij in onze stoutste verwachtingen be

drogen zijn. •

Wanneer wij in beraad lagen of wij

« Boos Iseghem » de wereld gingen inzen

den, raadden ons goede vrienden aan zulks 

niet te doen. « Met zooveel moeilijkheden 

zult gij te kampen hebben,dat de moedigsten 

zelve zullen ontmoedigd worden. Uw blad, 

zal aangerand worden op alle manieren, uwe 

inzichten zal men steeds verkeerd uitleggen, 

meer dan een zal uw blad niet durven koo

pen, in het openbaar niet durven lezen, uit 

vrees van vervolgingen ! »

Zoo spraken onze vrienden.

Maar wij zijn vooruitgegaan, met hope in 

de toekomst.

En thans stijgt een blijde kreet uit onze 

herten ! In meer dan duizend huisgezinnen 

wordt alle weke aan ons blad welkom gezeid. 

In meer dan duizend huizen strijden wij den 

goeden strijd, dringen wij met onze gedach

ten binnen, verspreiden wij eerlijke politiek, 

verdedigen wij de belangen van onzen gods

dienst, van ons vaderland, van onze gemeen

te.

Met open vaandel hebben wij de alleen- 

héferscherij aangerand die zich zoo noodlottig 

in onze stad deed gevoelen, en hebben wij 

de volle zege niet behaald, toch mogen wij 

reeds gedeeltelijk triomfe roepen.

Ongetwijfeld hebt gij nog eenen jager op 

eenen vogel zien mikken die in de lucht 

vloog. Gij hebt het schot hooren knallen, 

niet altijd viel de vogel neer, maar gij hebt 

gezien dat die vogel ronddraaide, nog een 

einde verre voort vloog, om dan te vallen, 

zich weder op te heffen, om aan de achtervol

gingen van den jager te ontsnappen, maar 

om zich nooit meer in de hoogte te kunnen 

verheffen.

Hier is het ook alzoo !

De alleenheerschappij heeft lood in de 

vlerken ! Nog eenen tijd kan dat duren, nog 

pogingen kunnen aangewend worden om een 

polilieke gekwetste te redden, ’t zal vergeef- 

sche moeite zijn.

En thans mogen wij hopen dat Iseghem 

betere dagen, gelukkiger tijden zal beleven. 

Thans zien wij boven onze stad eene nieuwe 

zon aan ’t dagen, die met hare weldoende 

stralen, twist en tweedracht zal doen eindi

gen; haat, nijd, dwaze en domme vervolgin

gen zal doen staken.

O mocht dit bewaarheid worden ! ’t Is de 

innigste, de overtuigste wensch die wij he

den uitdrukken voor ’t geluk, voor het heil, 

voor den voorspoed van onze beminde moe

derstad, ons geliefde Iseghem.

HET KRUIS
O kruise, den Vlaming, door moeders hand,

Op ’t voorhoofd gedrukt en in ’t herte geplant,

O kruis voor de nachtrust ! O kruis voor het werk ! 

O kruis voor den haardsteê ! O kruis op de kerk ! 

Geen hand zal u schennen, geen storremgeweld 

Dat ’t kruisbeeld in Vlaanderen ooit nedervelt.

Eens velde de vijand het kruisbeeld hier neer,

Toen grepen de knapen naar vaders geweer,

En moeder verborg hen, haar vliemende smart ;

En vestt’ hun al beven het kruis op het hart:

« O gaat nu mijn kinderen en strijd voor Gods kruis 

Hoe verre u ten zege, en breng u weer t’huis ».

Niet één heeft het hoofd voor den kogel gebukt,

Ze vielen, het kruis op hun lippen gedrukt,

Het kruis op hun borst was wel rood met hun bloed 

Maar sterven voor ’t kruis dat is Vlamingenmoed !

« O moeder en ween niet in ’t eenzame huis,

Uw kind is gestorven in d’armen van ’t kruis ».

O kruise, dat waakt aan den kant van het woud,

O kruise van hardsteen, met letteren van goud,

Gij zijt met den Vlaming in ’t graf neergedaald,

En rijst uit het graf nu, en zegepraalt!

O kruis, in het bloed onzer vadren geplant,

Bewaar steeds en zegen ons Vlaanderland.

Politieke Eerlijkheid.
Verleden Zaterdag werd ik geroepen naar 

een huis uit den volkrijksten onzer landwij- 

ken!

Mijn bezoek afgeleid hebbende, bleef ik 

eenige oogenblikken in gesprek met de leden 

der familie.

Al met eens, zonder dat ik mij daar in het 

minste aan verwachtte stelde de vader, een 

brave en eenvoudige werkman mij de vol

gende vraag : « Wat zegt gij nu van al het

gene onze groote mannen thans te Brussel 

uitsteken ? »

Ik gebaarde niet te verstaan wat hij be

doelde en ik vroeg hem nader te willen uit

leggen wat hij zeggen wilde.

—  « ’t Is van het alleman soldaat, zei die 

werkman, dat ik spreke. Met de laatste kie- 

zingen heeft men overal, in alle steden en 

gemeenten van geheel het land, aan de men

schen beloofd de krijgslasten niet te verzwa

ren. Meer nog, men zei vlakweg, men drukte 

zulks in gazetten en schriften: indien gij stemt 

voor liberalen en socialisten, gij stemt voor 

uwe zonen naar de kazerne, voor alleman 

soldaat; nooit werden de kiezers zoo schan

delijk bedrogen. Als er in het toekomende 

nog kiezingen zullen plaats hebben, gaan de 

menschen die ernstig zijn niet meer luisteren 

naar alle deze beloften. Men gaat die mogen 

doen voor de jongens en de zotten ! »
*

* *

Ik kwam t’huis, nog peizende op de 

woorden van dien werkman, wanneer ik op 

mijn tafel « Boos Iseghem » vond liggen.

Rechtuit gesproken, mijn hert heeft getrild 

van genoegen, wanneer ik kennis nam van de 

fiere houding van den Heer Demeester in den 

Katholieken Arrondissementsbond te Rous- 

selare. En ’t was een gelukkig oogenblik dat 

ik beleefde, wanneer ik de trotsche woorden 

las, door eenen eerlijken voorzitter uitge

sproken.

Heer Demeester, gij hebt wel gedaan. 

Geen deftig mensch zal ooit uwe handelwijze 

durven beknibbelen.
*

* *

In politieke moet men zoo eerlijk zijn als 

in zijnen handel en wandel.

Dat is de waarheid. Maar hoe weinig wordt 

daar rekeningvan gehouden! Ikdieeenslacht- 

offer ben van oneerlijke politiek weet daar

van te spreken.

Beloften tijdens de kieszittingen gedaan, 

bijzonderlijk beloften van groote aangelegen

heid, moet men houden. Gaat men anders te 

werk dan verliest eene partij het vertrouwen

zijner mannen, dan ontmoedigt men de leiders 

en de strijders, dan verwekt men niet alleen

lijk misnoegdheid en spijt, maar ook nog 

onverschilligheid, en erger nog, menigmalen 

vijandschap.

Zoo stellig beloven dat men nooit alleman 

soldaat gaat willen, en voor het eerste werk 

dat men na de kiezing uitvoert, het alleman 

soldaat maken, is eenvoudig de katholieke 

kiezers voor den aap houden.

De gevolgen van deze manier van hande

len, zullen, vrees ik, veel slechter en erger 

zijn of dat het vele menschen peizen. Er 

heerscht onder de katholieke bevolking on-

* zer streek eene groote misnoegdheid, het ver

trouwen dat zij immer in hunne volksverte

genwoordigers stelden,heeft eenen harden en 

gevoeligen schok ondergaan, daar men den 

twijfel heeft doen ontstaan over gedane be

loften en over het eerlijk woord. En wanneer 

men. in latere tijden, met nieuwe beloften 

voor den dag zal komen, zal er niemand naar 

luisteren, zal er niemand gehoor aan geven, 

en de menschen zullen simpel weg zeggen 

« wij kennen dat ! wij hebben nog de ge

schiedenis van alleman soldaat niet vergeten.»
* '

* *

Dat de houding van den heer Demeester 

te Rousselare, eene les weze voor onze par

tij en tot nut strekke aan de katholieke lei

ders en hoofden.

Politiek moet eerlijk zijn of men moet geen 

politiek voeren !

Politiek moet deftig zijn, en ’t is u in po

litiek niet meer toegelaten, dan in gelijk wel

ke andere zaken, de menschen te misleiden, 

te bedriegen, te foppen.

Is de nieuwe legerwet nu noodig, kunnen 

wij zonder niet meer voort, is hier ter sprake 

niet : ik bedoele hier niets anders dan gedane 

beloften, en de uitvoering welke men er aan 

geeft.

En van deze gelegenheid maak ik gebruik 

om den Heer Demeester van Rousselare, ge

luk te wenschen over zijn voortreffelijk op

treden.

Zoo ik hem ooit ontmoete, ’k zal hem ge

negen groeten, mijn hoofd voor hem ontdek

ken, hem de hand drukken, en hem zeggen: 

« Gij zijt een eerlijk man ! » N em o.

Het Minimumloon
In ons nummer van Zaterdag laatst schre

ven wij den volgenden artikel:

Sedert eenigen tijd wordt er alhier veel gesproken 

en geschreven over het minimumloon dat door de 

stad zou moeten ingevoerd worden voor de open

bare werken.

Het is zeer spijtig dat, in zoo eene zaak die uit- 

sluitelijk economisch is, en waar alle persoonlijkhe

den niel het minste te passé komen, men het noodig 

vindt over te gaan tot verwijtingen en scheldwoorden.

Het is reeds verschillige jaren dat het Werklieden- 

syndikaat die zaak bestudeert. Wij zijn in ’t bezit, 

schrijft de voorzitter, M. E. Allewaert, van al de 

minimums in West-Vlaanderen betaald.

Waarom dan den Gemeenteraad daarvan niet inge

licht ?

En waarom zoo in eens eischen uwe sinds lang 

bestudeerde voorstellen zonder uitstel of onderzoek 

te aanveerden, wanneer het syndikaat de vraag om 

minimum zelf zoo lang heeft uitgesteld. Het bestaat 

reeds overal, zegt gij ; dus hebt gij de laatste ge

weest om het te vragen. ,

Wij vinden niet dat 40 centiemen te veel genomen 

is voor een volslagen werkman.

Inderdaad, wanneer wij zien hoe metsers en die- 

ders, aardewerkers en kassijleggers, ’s winters in de 

koude en de sneeuwvlagen, ’s zomers in de bran

dende zonne, dikwijls in modder en in regen, lasti- 

gen en zwaren arbeid verrichten, dan zeggen wij : 

geen menschen pp de wereld verdienen betér hun 

dagelijksch brood dan de werkmenschen. Den stui

ver dien zij in ’t zweet huns aanschijns pogen te win

nen, moet hun door niemand verjeund worden. Nie

mand moet afgunstig zijn Van den arbeider ; elkeen 

die niet te lui is, mag zijne plaats innemen ; er is

geene concurrentie. En degenen die steigeren op 

het geven van eenen behoorlijken loon zouden wij 

eens aan den arbeid willen zien ; na eenige uren 

zouden zij ’t moe zijn, al beliep het minimumloon 

zelfs een frank per uur.

Maar van eenen anderen kant zijn de volgende 

beschouwingen te maken :

Waarom, indien men het rechtmatig oordeelt 40 

centiemen te betalen voor stadwerken, betaalt men 

zijne eigene dienstknechten maar half zoozeel ?

Of moet men min de stadsgelden zwichten dan 

zijne eigene penningen ?

Waarom nog, al is hunne zake nog zoo billijk en 

recht, nemen de syndikaten zulk eenen bitsigen toon 

aan om iets te vragen ?

Men zou waarlijk zeggen dat de leden van den 

Gemeenteraad, bijzonderlijk die der minderheid, 

door hen aanzien worden als vijanden van alle werk- 

inansverbeteringen.

En men kan niet dulden dat eene zaak van zoo 

groot gewicht, niet op staanden voet wordt opgelost.

Men vergeet, dat van de beslissing van den Ge

meenteraad, de algemeene opslag van loon afhangt, 

niet alleen in de bouwnijverheid, maar ook dat in de 

andere stielen het voorbeeld van de stad zal aange

haald worden om verhooging van loon te bekomen.

Indien deze algemeene loonsverhooging kan ge

geven worden, wij vragen niet beter. Maar men 

moet ook indachtig zijn dat het betalen van hooge 

loonen in verschillige nijverheidsvakken dezelve ook 

zou in gevaar zetten te kwiste te gaan. Zoo de bor- 

stelmakeis en schoenmakers ook in eens een mini

mum van 40 centiemen eischten voor daghuurwerk 

of eene evenredige som voor stukwerk (’t zijn im

mers ook werkmenschen, nint waar ?), zullen de 

bazen dit kunnen betalen ?

Waarom kalmte en rijp overleg, in zulk eene ern- 

tige zaak beknibbelen.

Die verwijtsels van kalvers, onkundigen, onbe- 

kwamen, nietdurvers, enz. waarmede de Gemeen

teraadsleden bejedend wierden, zijn heel misplaatst.

Gij maakt van die kwestie eene oorlogsmachien 

om de leden der minderheid aan te vallen, ’t Eenig- 

ste nochtans dat men hen kan ten kwade duiden is 

dat M. Seynaeve uitstel gevraagd heeft voor het 

aannemen der cijfers, ten einde de burgers, die na

tuurlijk in deze zaak belang hebben, ook te laten hun 

woord zeggen. Deze immers hebben zoowel als de 

werklieden de gemeenteraadsleden naar het stadhuis 

gezonden ; wat meer is, zij betalen de belastingen 

waarmede de stadswerken uitgevoerd worden, en zij 

zouden volgens het sijndikaat geen recht hebben tot 

spreken ? Toch wel ; want zie, in naam van al de 

burgers, keuren de kopstukken der katholieke partij 

door hunne manier van doen de handelwijze van 

M. Seynaeve, die voor hen nochtans geen vriend is, 

ten volle goed en zij sturen een schrijven naar het 

schepencollege onderteekend door de H. H. J. Van 

Haverbeke, Camiel Bourgeois, Cyr. Sintobin, E. H. 

Van Coillie, waarin zij vragen niet van de zaak 

grondig te onderzoeken, maar waarin zij uitdrukke

lijk den prijs van 35 cm. vaststellen in tegenstrijd 

met deze van 40 cm. gevraagd door de syndikaten. 

Dat poogt de Voorzitters van het syndikaat te ver

draaien maar ziehier een uittreksel van dien brief 

waardoor dit klaar bewezen is :

« Over een zestal maanden zijn de bazen timmer

lieden en metsers overeengekomen een minimum

loon toe te passen van 35 cm. per uur. Indien de 

stad dit minimum wil brengen op 40 cm. zoo be

vinden wij ons voor dit fe it: dat de werklieden voor 

alle andere werken denzelfden prijs zullen eischen ;

( want moest het gebeuren dat èèn of meer mannen 

voor rekening van de stad werken aan 40 cm. ande

re werklieden van denzelfden winkel zullen natuur

lijk ook 40 cm. eischen voor het werk dat zij ver

richten ).
« De bazen hebben in eenen omzendbrief aan de 

bevolking laten weten, dat zij hunnen prijs ( aan de 

burgerij gerekend ) op 45 cm. moesten brengen, en 

hierdoor hebben zij menige onaangenaamheden ont

moet ; moeten zij nu nog eens hunnen prijs verhoo- 

gen, dat zal zonder twijfel nog meer opspraak lijden 

en dit voor gevolg hebben : dat er ofwel weinig of 

niets meer gebouwd is, ofwel dat de stielgenooten 
v a n  d e  omliggende gemeenten, aan mindere prijzen 

het werk zullen komen afnemen.
« Wij achten het ons als plicht, de bazen in deze 

opmerkingen te steunen (overtuigd dat wij handelen 

in het belang der gansche burgerij) en vragen dat 

het schepencollegie in het vaststellen van een mini

mumloon voor de werken der stad, voor basis zou 

nemen de overeenkomst over zes maanden gesloten, 

en die voor beide partijen in de beste verstandhou

ding aanveerd werd. »
Mr. Carpentier, die ook bestuurlid is van den 

burgersbond, heeft van dit schrijven goed ingelicht 

geweest en hij had zulks gemakkelijk kunnen belet

ten, maar begaat de dwaasheid twee leden zijner on

wrikbare meerderheid : Mren Vandekerchove en Bral



dit smeekschrift te laten medeteekenen, en in de zit

ting van den Gemeenteraad, na het aflezen van den 

brief met de handteekens erbij, zou hij willen die 

heeren hun handteeken doen loochenen ! Kon men 

wel ooit meerderen dwang uitoefenen op mannen zij

ner eigene partij ! Maar met recht voelden die hee

ren zich gekrenkt in hun eergevoel en voor geen 

hondert burgemeesters zonde zij de schande onder

gaan hun woord te eten, eenen ja voor eenen neen 

te zeggen, en zich belachelijk te maken in de oogen 

van al hnnne medeburgers !

’t Is dus niet Mr Seynaeve maar wel Mr Carpentier 

zelf, die bij gebrek aan omzigtigheid en behendig

heid de schuld was dat het voorstel der werklieden 

onmogelijk seffens kon gestemd worden. Mr 

Verhamme deed zulks uitschijnen, en ’t was buiten 

deze van M r Carpentier, die zich onthield, met al

gemeenheid van stemmen, ook met deze der geken

de volksvrienden Mr den Baron en Mr Van Naemen, 

dat het voorstel tot verdaging van Mr Gust. Rosseel 
aanveerd werd.

En daar, het is maar de minderheid alleen die te

gen de werklieden stemt ! Dit is schandig liegen en 

het werkvolk ophitsen tegen deze die vooruit en 

vooral den werkmam met al de kracht van hun woord 

en hun hert op het stadhuis verdedigen.

Maar gij zoudt het anders begeeren en gij neemt 

uwe begeerten voor de wezentlijkheid.

Gij huichelt me de waarheid, verdraait en ver

keert ze naar uwen zin ! Onder uwe pen wordt de 

waarheid leugen en bedrog,die gij moet doen dienen 

om politieken haat op kommando uit te voeren. Hoe 

christen ! Gij wilt kost wat kost van Mr Carpentier 

eenen volksvriend maken die hij nooit geweest heeft 

en nooit zal zijn. Gij zoudt willen dien politieken 

drenkeling omhoog helpen met de redplank van het 

minimumloon. Het gezond oordeel en ’t gezond ver

stand der werkmenschen staat verre boven het on- 

noozel gezeever van den schrijver van de Waarheid, 

beneden en tegen alles !

En nu, om van de zake zelf voort te spreken, 

moet ik zeggen dat de leden van den Gemeenteraad 

verantwoordelijk zijn voor de belangen van de stad, 
ofwel zij dienen tot niets.

Indien zij verantwoordelijk zijn, dan zijn zij ook 

meester, en niemand, zelfs geene christen syndika- 

ten, hebben ’ 1 recht hun eischen op te leggen.

De tijd is nog niet gekomen, mij dunkt, dat de 

syndikaten boven de gekozenen door gansch de be

volking van stad meester moeten spelen.

Zeker zal het wat pijnlijk gevallen hebben voor 

hunne leiders van aan gansch Belgie de overwinning 

niet te hebben kunnen laten uitklaroenen. Dat zal 

de oorzaak geweest zijn hunner gramschap.

Ziet eens, zoo zou men overal gedrukt en ge

schreven hebben, wat dat de mannen van de Gilde 

van Iseghem kunnen! Leve’tsyndikaat van Iseghem! 

De Gemeenteraad kon niet te rap zijn om seffens, 

seffens het hoofd te buigen onder de bevelen van 

Mijnheer Allewaert !

Eilaas, zoo is het niet gegaan ! Hnnne teleurstel

ling is hun bitter gevallen, hunne woede konden zij 

moeilijk verkroppen.

Zulke handelwijze schaadt eerder de zaak dan ze 

te helpen, en zoo zou het komen dat, juist omdat 

men wil het mes op de keel zetten, een maatregel, 

hoe goed ook, niet wordt genomen. Als iemand 

zoekt wel te handelen, wil hij daarom toch niet ge
dwongen zijn.

Wij verhopen nochtans dat er, spijts die betreu- 

rensweerdige manier van doen, eene vredelievende 
oplossing zal gevonden worden.

En nu dat de leden van den Gemeenteraad ge

toond hebben dat zij willen in volle vrijheid een be

sluit nemen, wij wenschen dat, in ’t voordeel onzer 

werklieden het minimum van 40 cm. worde aan

veerd, niettegenstaande den brief geteekend door de 

bestuurleden van den Burgesbond die met Mr 

Carpentier de eerste schuld zijn van den tegenwoór- 

digen toestand, maar die in ’t blad der syndikaten 

gezwicht worden. Waarom? V e r i t a s .

Wij ontvangen van M. E. Allewaert den 

volgenden brief. Alhoewel wij hoegenaamd 

niet verplicht zijn hem op te nemen, aange

zien er over derde personen, namentlijk de 

leden van de minderheid van den Gemeente

raad gehandeld wordt, zullen wij hem inlas- 

schen om aan onze lezers te laten oordeelen.

Iseghem, 31 December 1912.

Heer Uitgever,

Veritas heeft Mijnheer Allewaert geroe

pen ; Mijnheer Allewaert is hier om___ U

te dienen.

In uw nummer van Zondag laatst word 

ik persoonlijk aangevallen. Dan hoop ik wel 

mij persoonlijk te kunnen verdedigen. Ge 

zult het zeker niet kwalijk nemen dat ik 

gebruik maak van mijn recht, en eisch dat 

ge mijn antwoord zoudt opnemen in uw 

eerstkomende nummer, zelfde plaats, zelfde 

letter als ’ t artikel « Minimumloon ».

Uw schrijven Veritas verdraait en verkeert 

zoodanig de waarheid over het minimumloon 

dat het eene kolossale rond-de-pot-draaierij 

wordt waarin gij zelf blijft steken. Die met 

aandacht uw artikel heeft gelezen, moet toch 

bekennen dat gij gewoon zijt van draaien, 

en iedereen kan dat niet, ’t is eene begaafd

heid (?) want van begin tot het einde spreek 

alles zijn zelven tegen en gij getuigt het alleen 

gemunt te hebben op de Christene Vak

verenigingen en hunne leiders.

Ik zal bewijzen :

« Wij vinden niet, zegt Veritas, (wie is 

die wij en in wiens naam spreekt gij ?) —

dat 40 ct, te veel is voor een volslagen 

werkman ». En gij geeft nog eene geheele 

bewijsvoering tot dat gij komt dat een frank 

niet te veel zou zijn !

En wat verder, de molen begint al te 

draaien !

Veritas schrijft : « Men vergeet dat van 

de beslissing van den Gemeenteraad, de 

algemeene opslag van loon afhangt, niet 

alleen in de Bouwnijverheid, maar ook dat 

in de andere stijlen het voorbeeld van de 

stad zal aangehaald worden om verhooging 

van loon te bekomen ».

Gevoelt g’hem draaien ? Ze verdienen 

het in de Bouwnijverheid, zegt Veritas, doch 

in de andere stijlen zullen zij het dan ook 

vragen ; hij wilt beweren dat de leiders dat 

niet inzien, en met het minimumloon toe te 

passen, al de andere nijverheden zullen te 

kwiste gaan.

Veritas vraagt hierom kalmte en rijp over

leg en scherm om dezen wit te wasschen 

die uitstel gevraagd hebben voor het aan,- 

nemen der cijfers.

Maar zeg eens Veritas, als 40 ct. nog 

veel te weinig is voor de Bouwwerklieden, 

waarom, ik vraag waarom de stemming over 

de cijfers moest uitgesteld worden ? Zij en 

zullen toch niet veranderen met verdagen !

Kalmte en rijp overleg !

En wij hebben die verdagers gehoord en 

hunne geschriften gelezen, en ze waren ten 

volle met ’t werkvolk, ’t was al dat den 

hemel geven kon. Ze waren op de hoogte 

van alles ! En van d’ eerste serieuse zake 

die voor de pinne komt voor ’t werkvolk 

staan met hunnen mond vol tanden.

Minimumloon ! Ze weten niet eens wat 

het is en hoe het wordt toegepast! Ze wisten 

zelve niet dat de Provincialen Raad zijn 

reglement had veranderd ! En zij zijn zoo 

op hoogte ! Zij wisten ook niet dat het mini

mumloon voor stadswerken overal iets hoo- 

ger is of de gewone loon ? Zij wisten nog 

min dat bij gemis aan een minimumloon 

voor de stadswerken de werken aan de vaart 

nu moeten betaald zijn aan 45 ct.

En met kalmte en rijp overleg hebben zij 

de begrooting dier werken gestemd, dus 

gestemd voor 45 ct. !

En nu moesten zij op de cijfers '$aii 

40 ct. stemmen, voorgesteld door de Chri

stene werklieden, en met kalmte en rijp 

overleg verdagen zij die cijfers ! Ziet ge ze 

draaien? Als het voor de voorstellen der-,, 

werklieden was draaiden ze zeere, zulle! i -

Zij hadden over alles kennisse, zij 

moesten er dus ook hebben over het mini

mumloon, juist gelijk zij met kenisse van 

zaken spraken over het stadswerkloozen- j 

fonds, als zij daar zoowel zonder kennisse 

het slecht stelsel der socialisten verdedigden . 

Waarom, als er kwestie was van minimum

loon, hebben zij hun ook niet ingelicht, of 

hebben zij slecht ingelicht geweest en waren 

zij het met de socialisten eens om ons voor

stel, dit der Christene werklieden, te doen 

verwerpen ?

Die draaierij moet toch ergens eene oor? 

zaak hebben !

’t Was misschien als vergelding voor den 

steun die zij van de socialisten gekregen 

hadden bij de laatste gemeentekiezing ?

En als goede gemeenteraadsleden, van 

alles op hoogte zijnde en wetende wat zij 

zeggen en doen, was het hun plicht van op 

de eerste zitting de cijfers te stemmen te 

zamen met M. den Burgemeester die wist 

wat hij deed en van alles op de hoogte was.

De schuld moet dus op niemand anders 

als op die mannen worden gelegd die enkel 

stelselmatig oppositie hebben gemaakt om

dat de vraag van de Christene werklieden , 

uitging.

En zij draaien nog meer!

Veritas zegt het: « En nu om over de 

zake zelf voort te spreken, moet ik zeggen 

dat de leden van den Gemeenteraad verant

woordelijk zijn voor de belangen der stad, 

ofwel zij dienen tot niets ».

Hewel, ik zeg U, Veritas, die wij daar 

dienen tot niets ! Eerst de 45 ct. stemmen 

voor de kaaiwerken, en nu de 40 ct. die gij 

zelf geheel redelijk vindt nu verdagen, is 

geen verantwoordelijkheid beseffen. Ba neen, 

zij dienen tot niets !

En hier nu de bekentenis ! ’t Is Veritas 

zelve die ’t zegt: « Indien zij verantwoor

delijk zijn, dan zijn zij ook meester en nie^ 

mand, zelfs geene Christene Syndikaten, 

hebben ’t recht hun eischen op te leggen ».

« De tijd is nog niet gekomen, mij dunkt, 

dat de syndikaten boven de gekozenen door 

gansch de bevolking van stad meester moe

ten spelen ».

Perdai ! ’t Is eraf ! Hoort gij het Christe

ne Werklieden ? De Christene syndikaten 

hebben aan die Heeren niets te vragen ! Als 

’t hun past, a. u. b. zullen zij het wel toe

staan ! Wat peist ge maar dat ze zijn dè !

W ij meenden tot nog toe dat een gemeen

teraad voor last en taak had, te vragen en 

wenschen van de bevolking, van een deel 

der bevolking, van den werkliedenstand bij 

voorbeeld, te onderzoeken.

W ij meenden, en hoe onnoozel zijn wij 

helaas!, dat de werklieden bij een ge

meenteraad hulp moeten zoeken, als die 

heeren ons helpen kunnen !

Wij meenden in onze onnoozelheid, dat 

gemeenteraadsleden zich ook met ons, werk

lieden moesten bezig houden. Maar.... ’t 

schijnt dat ze meester zijn ; ze dragen ver- 

; antwoordelijkheid schrijven ze ; welnu ver

antwoordelijk zijn ze ook om de wijze
waorop ge meester speelt. Meester zijn__

dat is doen wat ge w ilt en niet wat ge doen 

moet. Móest een fabriekpatroon zoo spreken 

en handelen ’t ware alle dage stakinge !

En Veritas denkt ook dat die verdaging 

mij is pijnlijk gevallen !

Oeh M. Veritas, blauwe schenen loopen 

en builen is een deel van ’t ambacht der 

vrije mannen, wij zijn dat gewoon, en toch 

’t is mij pijnlijk gevallen evenals voor de 

werklieden, die nu klaar en duidelijk heb

ben gezien wie hun in den Gemeenteraad 

openhertig verdedigd en wie er alleenlijk 

zit om zijn portemonnaie te beschutten.

En volgens M- Veritas zouden er zitten 

in den Gemeenteraad die er enkel op uit 

zijn een ander kwaad te maken, om oppo

sitie te maken, Schoone verdedigers der 

stadsbelangen 1 Dezulke zijn mannen van 

de vooruit en gelukkig Iseghem met zulke 
bestuurders !

En na dat Veritas al meer of rond ge
draaid is, lioort wat hij nu zegt :

«W ij verhopen nochtans dat er, spijts 

die betreurenswaardige manier van doen, 

eene vredelievende oplossing zal gevonden 

worden.

Spijts die betreurenswaardige manier van 
doen ! Van wie is dat !

’t En is toch van de werklieden niet, 

want zij hebben niet anders gedaan dan de 

vraag ingediend, niemand hebben zij iets 

|opgedrongen, enkel de stemming gevraagd. 

|0£ is liet van die wij daar ? Die nu spijtig 

zijn over hunne handelwijze en veel liever 

zouden hebben dat over dit alles gezwegen 
w.Vrdt :

Ij 2 ’ hebben hun achterste verbrand en ze 

kunnen nu op de blazen zitten voor hun 
straffö ! :

En nu don laatsten draai ! ’t Is M. Veri
tas die spreekt :

« En nu dat de leden van den Gemeente

raad getoond hebben dat zij willen in volle 

vrijheid een besluit nemen, wij wenschen 

dat, in ’t voordeel onzer werklieden het 

minimum van 40 ct. worde aanveerd, niet

tegenstaande den brief geteekend door de 

bestuurleden van den Burgersbond die met 

M. Carpentier de eerste schuld zijn van den 

tegenwoordigen toestand, maar die in ’t 

blad der syndikaten gezwicht worden. 

Waarom ? »

Daarmede is Veritas zoo rondgedraaid 
dat hij nu lioopt dat do oppositie zal uit 

jzijn en dezen die te voren wit gestemd heb

ben nu zullen zwart stemmen.

Doch licht is hier noodig, Veritas, wat 

klaarder zijn hé.!

’t Is noch M, Carpentier, noch den Bur- 

gorsbond die in de vergadering van den

7 November, wanneer het den eersten keer 

voor de pinne is gekomen, de verdaging 

hebben gevraagd.

De ware schuldigen zij deze die in die 

eerste zitting de verdaging voorstellen, dus 

’t vuur aansteken hebben en sedert er maar 
gedurig brandende vocht hebben bijge

goten ! Dat zijn de schuldigen, Veritas en 

niemand anders !

Is het nu gij of is het die wij daar ?

En Veritas tracht die verdagers nu wit 

te wasschen. Maar ’t is te veel aan te was- 

Sclien, beste Veritas, en ’tza l beter zeepzop 

of ’tuwe moeten zijn om alles wit te krijgen!

’t Moet ook zijn, volgens uw schrijven, 

dat de verdagers hun nu wTel hebben over- 

peisd en goed den stamp in hun achterste 

hebben gevoeld, want ge zegt dat liet nu uit 

is met oppozeeren en gij verhoopt dat alles 

zal gestemd geraken !

Welke comedie is dit nu allemaal ? ’t Is 

om er nooit uit te geraken !

Docli niettegenstaande die wenschen zeg 

ik met « ’t Isegliemsche Volk » we blijven 

eischen.

En gij denkt met al uw draaien ons tegen 

te houden ! Ons tegenhouden ? Dat kunt 

ge niet meer M. Veritas ; de Christene 

werklieden tegenhouden, met hunne vele 

rechten die zé nog op te vorderen hebben ? 

Probeer eens om een expresstrein tegen

te houden !

We eisclien een menscliwaardig bestaan; 

dat is niet alleen een beter loon, Mijnheer, 

dat is daarbij betere huisvesting, gezondere 

huisvesting ; dat is meer vrijen tijd, opdat 

de christen werkman het huizelijk leven 

zou kunnen genieten en waardeeren, opdat 

hij evenals de burgers, die burgerdeugden 

zou kunnen bezitten.

Dat is : door vakscholen, vereenigingen 

en inrichtingen van allen aard — en al 

bestond dat nu maar enkel in ’t Gildhuis — 

van onze werklieden knappe arbeiders 

maken die hun grooter loon verdienen. Van 

onze christene werklieden, ontwikkelde 
menschen maken op alle gebied, die be

kwaam zijn te redeneeren over alle belang

rijke zaken en zich niet laten lijmen door 
beloften en zeem zoete woorden. Wistet 

gij, M. Veritas, maar gij weet het niet, hoe 

onze christene arbeiders veranderd zijn, ge 

zoudt zelf kunnen oordeelen in welken 

schaterlach de werklieden schoten wanneer 

zij uw beroemd artikel lazen waarin ge 

tezelfden tijde voor en tegen ’t m inimum

loon zijt.

De christene werklieden zien klaar in uw 

spel M. Veritas. Ge wilt wantrouwen 

zaaien tussclien de werklieden, ge w ilt ver

deeldheid bewerken onder de werklieden 

gelijk of gij het gedaan hebt onder de 
burgerij.

Doch mis geredeneerd, Mijnheer Veritas; 

de christene werklieden zijn georganiseerd, 

ze gaan vooruit schouder aan schouder, 

gelijk een levende cinema. Mijnheer, en 

weet gij wat ’t effekt is als gij met een 

steuntje tegen liunnep muur werkt ? p a t ge 

fiaai moet oppassen dat ge ’t op uwen neps 
niet weerkrijgt,

Wij willen liooger loonen in alle nijver

heidstakken ; een werkman moet voldoende 

winnen om zijn huishouden in gewone om

standigheden recht te houden. Eene hand 

die werkt is niet gemaakt om te bedelen.

Wij willen beter-voeding voor vrouw en 

kinders, want te veel slechte gevolgen zijn 
er door de onvoldoende voeding.

Dat willen wij, christene werklieden, 
allen,

Wij willen ook min herbergbezoek, geen 

dronkaards liooren bij ons te huis ; min 

gezeur op loon en verdere benoodigheden ; 

maar stevige en vaste organisatie en 
bondsleven.

Gij wilt de werklieden verdoelen ! Mis 

M. Veritas en we wachten tot de burgerij 

ook stevig en op christen grondslag zal 

georganiseerd zijn ; dan zult ge ook daar 

gestraft worden om uw verdeelerswerk dat 

de kracht van samenwerking vermindert 

en breekt. Inrichtingen hebt gij niet, alles 

wat ge doet is een wiel voor de oogen 

draaien, doch als de menschen ’t spel zullen 

moede zijn, zal liet tegen u keeren, M . Veri
tas, ge zult het zien.

En nu ten slotte, M. Veritas, ge schijnt 

zoo een beetje compasse te hebben met 

M. Allewaert. G ’hebt veel goedheid, M ijn

heer, en ’k bedank u over uw goede gevoe

lens. En al hebt ge veel moer verstand dan 

ik — g’hebt voorzeker langer gestudeerd, 

M. Veritas — toch ben ik zeker dat ge een 

naasten keer wel zeven keeren zult peizen 

vooraleer ge zulke boterhammen schrijft.

’t Was maar flauwe deeg, Mijnheer Veri

tas, flauwe deeg waarmee de werklieden 
spotten,

M. Veritas, ik groet U,

Em. A llkw aeut .

Het rijk van den drank
De stemming der nieuwe wet op de 

herbergen heeft eene.zekere opschudding 

gemaakt in het land. Bijzonderlijk bij de 

brouwers is de ontroering groot.

Velen onder hen immers zijn lieden wier • 

fortuin grootendeels bestaat in het bezit van 

een aantal herbergen. Van den verkoop in 

die herbergen gedaan hang.en het bestaan 

en de fortuin af van den brouwer.

Het alcoolkapitaal, waarvan hieronder 

spraak, is dus het vermogen van den voort

brenger van den drank : den stoker of den 

brouwer.

Ziehier welke woorden uitgesproken wier- 

den in een congres, onlangs te Dresden 

gehouden in de zaal der « Internationale 

Tentoonstelling van Gezondheidsleer » door 

een protestantsch dominé, D r Burk :

« Waarom men hetalkoholkapitaal bekam

pen moet. Met een woord, omdat het moet 

worden aangezien als een onzedelijk middel 
tot geldwinning.

« Wat ! hoor ik de heeren van het 

alkoholkapitaal heftig brullen : Behooren

wij, brouwerijeigenaars en grootdistillateu- 

ren, wij wijnfabriekanten, behooren wij niet 

tot de eerste maatschappelijke kringen ?



Worden wij niet door het vertrouwen onzer 

medeburgeis tot de hoogste eerambten ver

kozen ? Graven en barons behooren tot 

onze kringen en ons, steunpilaren van troon 

en altaar, komt men in ’t zicht slingeren : 

Gij oefent een onzedelijk bedrijf u i t !

Inderdaad ! Een scherp oordeel spreek ik 

uit, maar ik zal het bewijzen. De zedelijke 

waarheid ziet geen personen in, zwijgt zelfs 

niet voor tronen en maakt geen onderscheid 

tusschen hoogedele grootdistillateuren, geld- 

machtige brouwerijactionnarissen en den 

geneverdrinkenden proletarier of den ruwen 

drinkebroer.

W ij spreken niet omdat wij daarvoor 

betaald werden of er persoonlijk voordeel 

kunnen uit rapen, gelijk de «Alkoholinteres- 

senten » die met de vrees op het lijf zitten 

dat soms hun dividenden mochten dalen. 

Alles wat wij mogen verwachten is spot en 

hoon, achterstelling en belastering, ondank 

en miskenning van onder en van hooger. 

Maar de nood van ons volk ligt ons ter harte, 

de liefde tot de waarheid, die niet mag 

dulden dat ons volk zijn gevaarlijkste uit

buiters als vrienden aanziet, het sociale ver

antwoordelijkheidsgevoel, dwingt ons tot 

spreken ; ons rechtsgevoel staat er tegen op 

dat ons arme volk geplunderd worde door 

degenen die op zijn onwetendheid, zijn licht- 

geloovigheid, zijn lichtzinnigheid speculeeren 

om er geld uit te slaan.

Wel berust de verleidende macht van het 

alkoliolismus onmiddellijk op de gewoonten 

en de traditioneele drinkzeden. Maar indien 

de goede wil er was bij de invloedrijke kapi- 

tgalmachtige standen ware het na weinige 

menschengeslachten met den alkohol wel

licht gedaan. Maar daar verrijst een zwarte 

duivelsche gestalte die haar klauwen legt op 

het schoone lijf der slapende Germania en 

die zegt: Mij behoort gij toe met lijf en ziel. 

Die gestalte is het alcoholcapitaal dat leeft 

en sterft met het alcohotismus.

—  Het is onbeschaamd dit ons ten laste 

te leggen, hoor ik de alcoholkapitalisten 

zeggen : Wij zijn steeds voorstaanders ge

weest van de matigheid.

—  Woorden, woorden! Die heeren weten 

wel dat « die matigheid » hunne zaken geen 

schade mag doen. Daarbij een matigheids- 

preek is onzin in den mond van een 

« alkoholinteressent ». Daar denkt hij niet 

op als hij zijn coupons afsnijdt. Een sto

kerij- of brouwerijbestuurder wordt betaald 

om de dividenden op gelijke hoogte te 

houden of nog te doen rijzen. Anders zal hij 

niet lang zijn plaats bekleeden: Hoe meer er 

gedronken wordt, hoe hooger de aktiën stijgen 

en hoe meer offers de menschenmoordende 

alkohol ontvangt. Moest men in Duitschland 

matig zijn volgens het standpunt van den 

« Bond tegen het misbruik der alkoholin- 

houdende dranken », dan valt alle genever- 

verbruik weg en ieder brouwerijeigenaar 

mag de 9/10 van zijn herbergen sluiten.

Dus zelfs van het standpunt der matigheid 

uit moet men het alkoholkapitaal bestrijden.

Verder, is het met statistieken bewezen 

dat hoe hooger het alkoholverbruik en 

diensvolgens de winst der stokers, brou

wers, wijnfabriekanten, hoe hooger het getal 

der moorden,aanslagen tegen de zedelijkheid, 

hoe meer ontaarding.

Men ga eens na in gevangenissen, in 

zinneloozengestichten,in dronkaardsfamiliën. 

Welnu er bestaat een bedrijf, dat de zakken 

vult met die ellende der massa’s. Er zijn 

lieden, die daarmede rijk mogen worden. 

Heeft een kapitaal, een bedrijf, dat overal 

waar het zijn giftprodukten zendt, dezelfde 

zedelijke, godsdienstige en sociale verwoes

tingen verricht, een zedelijk recht tot bestaan? 

Ik zeg neen ! Het alkoholkapitaal heeft er 

levensbelang bij dat het alkoholisme blijve 

bestaan. Daarom is het een onzedelijk 

kapitaal.

Natuurlijk wil het Alcoholkapitaal zich dat 

niet aantrekken. Al die vreeselijke gevolgen 

bedreigen huVi eerbaar bedrijf in schande te 

brengen. Daarom moet men die verzwijgen 

of verdraaien. En daarom mag het volk vol

strekt niet de waarheid hooren.

Het Alkoholkapitaal kan dus maar groeien 

op den grond der onwetenheid en der licht

zinnigheid, lijk' de moerasbloem op den 

modder. Waarheid en Volksontwikkeling 

ware zijn dood. Dus heeft het niet alleen 

levensbelang erbij dat het alkoholismus 

blijve bestaan, maar het kan zijn lichtschu

wende bestaan maar met zedelijk slechte 

middelen verdedigen.

Daarom is het een onzedelijk kapitaal. 

Daarom moet men het bekampen.
*

* *

Zekerlijk worden die misdadige gevolgen 

door de heeren, die hun geld plaatsen in 

brouwerijen en stokerijen niet rechtstreeks 

gewild. Dat ware er nog te kort aan ! Maar 

dat alles koopt en verkoopt hij met zijne 

aktiën.

Zoo ook waren de slavenhandelaars in 

de Zuid-Amerikaansche plantagen enkel be

kommerd om krachtige en goedkoope werk

krachten te krijgen, zonder daarom al de 

gruwelijkheden van het slavendom rechts- 

streeks te willen. Men moet er zoo diep niet 

ingaan ! Dit ging de slavenjagers aan. 

Gelijk de slavenbezitters niets wilden ge

meens hebben met de menschenvangers, zoo 

willen de grootdistillateurs, de bier- en wijn

barons geen gemeens hebben met de ge- 

wetenlooze verkoopers, die hun fabriekaat 

aan den man of de vrouw brengen, geen 

gemeens met den geneverdrinkenden prole

tariër, die zijn half weekloon aan het 

Alkoholkapitaal verbrast. Daartegen beweer 

ik : Is het onbetamelijk naar genever te rieken, 

het kan niet zedelijk zijn hem te maken, hem 

aan te prijzen en ervan te leven.

—  Maar de menschen zijn toch vrij te 

drinken of niet te drinken ! —

Dit is valsch. !n Duitschland bestaat een 

maatschappelijke drinkdwang, tegen den- 

welken zich slechts karaktersterke menschen 

kunnen vrijwaren.

—  Jamaar, er bestaat nu eenmaal zulk 

een behoefte tot drinken, die betreurens

waardig kan zijn, maar....

—  Zoo kan dan ook een bordeelhouder 

redeneeren. Daarbij deze vinden in den 

Alkohol 'hun besten helper. Het Alkoholka

pitaal poogt met alle middelen te beletten dat 

de zuiverende stroom der matigheid door den 

Augiasstal van het Alkoholismus en de daar

mede zoo nauw in betrekking staande ontucht 

geleid worde. De dividenden immers en de 

aktiën zouden kunnen medestioomen !

Wat men ook denke over bovenstaande 

gedachten, een dingen is zeker : ’t is dat de 

drank niet alleen de dronkaards in ’t ongeluk 

helpt, maar dat de menschen te veel door 

de omstandigheden verplicht zijn te drinken 

tegen hunne goesting.

Eene pint bier kan deugd doen aan een 

werkman gedurende den arbeid. Maar voor 

één glas dat goed doet, hoeveel meer andere 

worden er niet gedronken waar de gezond

heid van maag en de helderheid van geest 

door te lijden hebben. Doch daar kunnen de 

brouwers niets aan doen : elkeen moet ver

standig genoeg zijn om niet meer te drinken 

dan hij het vermag.

Wat nu aangaat het verbruik in de kroe

gen, zeker is het dat hoe meer gebrast wordt, 

hoe profijtiger voor den brouwer. En ’t volk 

dat best kan verkoopen, gelijk met welke 

middels, handelt meest in ’t voordeel van 

den brouwer. In zijn eigen dus is de brou- 

werstiel verre in weerdigheid onder bijvoor

beeld deze van den geneesheer, die zijn leven 

slijt in hulp te brengen aaii den lijdenden 

mensch. De brouwers, integendeel, mogen 

zich de getuigenis geven dat, door hun bier, 

duizende menschenlevens wierden verkort, 

ontelbare ellenden veroorzaakt, kostelijken 

tijd verkwist, en onschatbare sommen nut

teloos. ja, ten schade en ten schande wier

den verzwolgen. De waarheid boven alles.

Stadsnieuws
G e d e c o r e e r d .

De Heor Francois Bral-Donego is be
noemd als « Ridder van liet Orde der 
Kroon ».

Deze schitterende onderscheiding door 
onzen geacliten stadsgenoot bekomen, is 
verdiend, en allé Isegliemnaren zullen in het 
geluk en in de vreugde der familie Bral 
grootelijks deelnemen.

E n  lu ide , lu ide , roept Boos Iseghem :
« H eer F ranco is  B ra l, onzen besten 

ge lukw ensc li, onzen herte lijkste  en welge- 

meendsten P ro fic ia t ! »

M a a t s c h a p p i j  « B o o m t e e l t k r i n g  ».

Morgen Zondag, om 3 ure namiddag, 
openbare Voordracht over Boomteelt, ter 
herberg Het Damberd, gegeven door den 
heer L eox  D e lo o f ,  leeraar te Gentbrugge.

Onderwerp : Vermenigvuldiging der
fruitbopmen.

In g an g  vo lkom en vrij.

V rien d e lijk  verzoek aan dezen die het Concert 
van Kerstdag in F landria  hebben bijgewoond, eens hunnen 
regenscherm te w illen  nazien, d aar eene misgreep  
heeft plaats gehad.

Onze nieuwe Deken.
N auw e lijks  is E erw . H . Loys begraven 

of w ij vernemen met b lijdschap  en ontroe

r in g  de benoem ing van E e rw .H . Desaeglier, 

Superio r van het K le in  Sem inarie  als deken 

van de dekenij Rousselare.

H e il onzen n ieuw en deken !

W ie  E e rw . H . De Saeglier kent, weet 

hem ook te schatten. A ls  professor eerst en 

dan b in s t korte ja ren  als Superio r van ons 

K le in  Sem inarie , heeft hij in  het gesticht 

wonderen v e r r ic h t ; eene geheel gedachten 

om w ente ling  b rach t hij te weeg, en u it al 

zijne krach ten  streefde hij er n aa r zijne 

studenten te vorm en to t ware k ris tenen  en 

V lam ingen. Z ijn  w erk  is ge luk t en u it 

Rousselare zien wij een gansclie bew eging 

gaan bij onze studenten, die zich in  alle 

gestichten, aan  de Hoogeschool, en zelfs in  

de kazerne laa t gevoelen.

Is  hij geen Superio r meer, toch b lijft  hij 

d ich t bij zijn Sem inarie  da t hem im m er duur 

aan ’t h a r t zal liggen en voor hetw elk  hij 

a lt ijd  zal werken en ijveren.

A ls  deken is liet een groote w in s t die 

oiïtze dekenij doet, een m an met zulke begin- 

seien, m et zu lk  eene w erkdad ighe id  en 

zooveel liefde zal onze dekenij vooru itlie lpen 

en doen bloeien, w ant reeds als Superio r 

wTas zijne w erk ing  en inv loed  in  de stad 

Rousselare overgroot, en b in s t de ziekte 

van E e rw . H . Loys was het de Superio r 

die alle zaken in  handen had en regelde.

W ij wenschen E e rw . I I . D e Saeglier 

ge luk , en hopen hem lange ja ren  als deken 

te zien , tot he il van onze dekenij, to t he il 

en w e lvaart onzer stad.

H eil aan onzen n ieuw en deken !

E en Student .

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

IN UW HOOFD.

Eene verwaarloosde valling zet zicli over 
an 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 Iseghem bij 

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

CINEMA-PALEIS
Zaal F landr ia  - -  Iseghem

Progam m a voor Zondag 5 en M aa n d a g  6 
Januari 1 9 1 3

-„Hendrik IV en den Houthakker. —  De droom 

van t^ick Winter. —  Louisa Miller. —  De Indiaan- 

sche Vrouw uit Arizona. —  De geëlektrizeerde 

villa. — De Boschwachter. —  ’t Zijn me nu alzoo 

dienstboden. —  De Dochter van den Voddenkoop

m an .—  Max Linder is aan de beterhand.

Er zullen nog twee stukken bijgevoegd worden 
uit Pathé Weekblad.

Burgerstand van Iseghem
G eboorten :

4 0 4  Marcel Vandommele van Richard en Irene 

Vervaecke, Rousselarestaat 4 0 5  —  Marie-Louise 

Breemeersch van Remi en Emma Montheyne, Mee- 

nenstraat, 4 0 6  —  Maria Berlamont van August en 

Silvie Bostoen, St Pieterstraat, 4 0 7 —  Blanche 

Soete van Cyrille en Marie Catteeuw, Kotje, 4 0 8  

André Buyse van Aloise en Maria Mestdagh, Bosch- 

molens. 4 0 9  —  Michel Strynk van Achille en 

Pharailde Vansteenkiste Baertshof, 4 1 0  —  Gode- 

lieve Velghe van Alfo.ns en Withouck, Winkeihoek, 

4 1 1  —  Marie Kesteloot van Remi en Maria Baert, 

Krekelstraat, 4 1 2  — Jules Werbrouck van Gustave 

en Leonie Derieux, Heye, 4 1 3  — Julien Kerckhof 

van Emile en Josephine Dewiele Baërtshof 4 1 4  —  

Laura Deschamps van Alberic en Emilie Bouckaert 

Gentstaat.

OVERLIJDENS :

248 Lia Vanassche 6 m. van Cyriel en Ociavie 

Vanhoutte, Hondekensmolen, 249 —  Barbara La- 

meire 70 j. huishoudster, echtg. van Carolus De- 

busschere Kortrijkstraat, 250 —  Marie Simoens 

80 j. wed. Frederic Ghektere, Kotje 251 Sabina 

Vandecasteele 51 j. huish. wed. H. Delberghe en

G. Judocus, Heye. 252 — Dejonghe 50 J. winke

lierster, wed. Cam. Demeulemeester, echtgenoote 

van Corneille Van Putten, Marktstraat.

Scheepvaart van Iseghem
van 28 tot 31 December 1912

W illy  et Wctlther, met houtvoor de Gebr. 

Vanhaverbeke, en borstelstokken voor Ch.Dhaenens 

en J. Debosschere. —  Passe-Partout, met lijn

zaad voor Constant Vandemoortele. —  Steenhan
del, met bloem voor de W e Dejonghe.

Beweging der Scheepvaart 1912
Getal Schepen Lading Tonnen

144 Kolen 25.565
60 Zaad 9.443
45 Bouwstoffen 5.795

24 Bloem 802

22 Hout 2.690

1 1 Boomen 2.951

2 Kokes 440

3 te Iseghem geladen

met lijnkoeken 770

311 Te zamen 48.456

Gedurende het jaar 1911 waren er 270 schepen 

met 32.238 tonnen lading, hetzij eene vermeerde

ring van 41 schepen en 16.218 tonnen.

V oge lp ik
Zondag 12  Januari 1913 ter herberg De Molen

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

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

Coucke, 20 fr. vooruit en het inleggeld erbij.

T A A R T E B A K
Zondag 5 Januari, ter herberg De Stad Rous

selare, bij Frangois Spriet-Sans, Rousselarestraat.

Zondag 12 Januari, ter herberg 't Huis van 
Commerce, bij Joseph Nollet-Binquet, Kortrijkstr.

Zondag 12 Januari, ter herberg Het Handels
hof, bij Robert Devos-Dupont, Statiestraat.

Zondag 12 Januari, ter herberg Café de l’cive- 
nir, bij Evarist Debrouwere, Statieplaats.

Zondag 19 Januari, ter herberg De Kriekke, 
bij Camiel Vanbalberghe, Dweerstraat.

Zondag 19 Januari, ter herberg Burgerswel- 
zijn, bij Jos. Blomme, Kruisplaats.

Zondag 5 Januari, ter herberg Au bien Venu, 
bij Eugeen Vierstraete, Boschmolens.

Zondag 12 Januari, ter herberg De Nieuwe 
Post, bij Lemiere-Verhaeghe, de Pélichystraat.

Zondag 12 Januari, ter herberg Café Francais, 
bij Constant Loosveldt, Groote Markt.

Y ermakelij kheden

Op Zondag 12 Januari 1913, prijskamp op den 

B1LLARD ter herberg I n  ’t  B r u s s e l s  H o f , bij 

Gust. Naert, aan de vaart.

Chocolat Martougin
DEN BESTEN

Marktprijzen
ISE G H E M

Suikerijboonen 4 Jan. 27 Dec. 
Beschikbare wagon 12 75 | 43 00

» schip 13— | 13 25
groeite 1913 wagon 15 25 | 15 25

» » scliip 15 50 j 15 50

Meststoffen, 4 Jan.

Sodanitraat beschikbaar Oostende 27 25
Zwavelzuren ammoniak 37 00

4 Januari.
Boter de kilo 310 3 20
Eieren de 20 2 75 3 00

R O U S S E L A R E  

Oude Tarw e 

Roode 

Rogge 

H aver 

Boonen 

A ardappe ls  

Boter per k ilo

24 I)ec.

20 — 20 50 
19 — 19 50 
17 — 17 50
21 —  22 —  

22 — 23 —

30 Dec.

19 — 19 50 
18— 18 50 
17 — 17 50 
23 — 24 —
20 —  21 —  

(1 — 0 50 
310 3 30 
312 3 38

G7 25 
5 0  —

20  _  40 —

13 — | 12 75
13 25 | 13 —
15 50 | 15 50
15 75 | 15 75

Dec. 23 Dec.

19 50 | 19 —
17 25 | 17 25
22- 22 —
07 50 I 07 50
57 - 1 5 7 -

4 — | 4 -
310 310
3 — 1 3 —

0 -  7 50 
3 — 3 30 

E ie rs  per 25 3 38 3 04
K oolzaado lie  100k. 07 50 
L ijnzaado lie  » 57 —
V iggens 21 — 41 —

Suikerijboonen
Besch. wagon 

» schip 

groeite  1913, wagon 
» » sch ip

K O R T R I J K  

Tarwe 

Rogge 

H aver

K oo lzaado lie  100 k il. 

L ijnzaado lie  »

A ardappe ls  »

Bo ter per k ilo  

E ie rs  per 26

Bij verandering van Woonst
Uit ter hand te koopen eene partij 

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

is over te nemen. — Voordeelige 

konditien.

NIEUWJAAR
Ter Drukkerij van « Boos Iseghem » 

volledige keus van

YISIETKAARTEN
met al de laatste modellen en nieuwig

heden, 

Nieuwjaarbrieven, te beginnen van 

5 centiemen ’t stuk. 

Agendas, Mementos, Scheuralma- 

nakken, enz. enz. in alle prijzen.

Bijzonder groote keus van P A P E T E R IE S  
voor N ieuwjaargeschenken.



Geen Grijs Haar
MEER!!!

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

E is c h to p  
den hals :

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

Engeische Baardtinctuur aan 2 Ir. per fiacon

Te koop bjj Apothekers 
Drogisten , H aarsn ijders en Reukw inkels

In ’t groot: Parfumerie D' SsJp, Wachtebeke (Belgje)

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

O ui !
Mais ! 

Ses Costumes a

55 fr.
sont des

merveilles.

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

voor Heeren en Damen

M a r k t s t r a a t , I S E G H E M
Groote keus van Engelsche stoffen

L a a ts t; N ieuwigheid —  Genadige Prijzen

Huis van eerste orde 
ROU W K OST 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 het maken van 

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

Herstelling en Vernieuw ing met uitgevallen H aar.

TE KOOP

IJdele Cigarenkistjes
ten bureele van ’t  blad.

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 h?t vast!

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

S T A N D A E R T
F=» I L_ L .  E  K  e : rsl

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

STAND&ERT’S BOHSTTÜBLETfEK
Met deze twee voortreffelijke remediën, 
nooit geen S L IJ M , nooit geene GAL 
meer! Ik bekommer mij niet öTïi 
de besmettelijke ziekten noch hei 

> slechtste winterweer.

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

E1 IXIR D’RNVERS
Goed van sm aa l(  <#ü$> Goed voor de m aag

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

Eetlustwekkend — Krachtherstellend bij uitmuntendheid.

Mag in ahe 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 V Y N CKE-LOWl E
Elix ir  dr invers —  R O U S S E LA RE .

DRU KKERIJ-BOEKBINDERIJ

W  24. Venkel ê  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.

Bureel* ^  Schoolgerief S tem pels in Caoutchouc.

Roode Pillen
I— D U  P U  IS, 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 PILLEN

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

TE VERKRIJGEN BIJ :

J. VERHAMME en A. RODENBACH, 

Apothekers, I s e g h e m .

SUCREMA
De beste 

melasse 
voeders 
voor

Vee

Paarden

Verkens

A 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 molk en boteraf-
zondering, niest spoedig; geeft 
aan de poerden eene maximum 
geschiktheid tot oplevering van 
arbeid, voorkomt do buikkram
pen en darmontsteltenissen; is 
uitstekend tegen den droes.

Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, (> tot 7 vet, 40 kokos- 

C !  T T Ï Ü I ^ Ï ^  koeken> en (i,) aildere kracht voeders. Rijker dan dc
| J  U  m T  u A v V v U  kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat- 
— ----------- —--------- ---  sten gewicht voor gewicht, en geeft nog betere uit

slagen. Geeft vaste boter.

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

Fabricanten en invoerders van allerhande voeder koeken en meelsoorten.

Kandel in (HICOREÏBÖÖNËN-
K O L E N  &  K O K S

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 .

ELIXIR CANROBERT
ferrugineux, antichlorotique, tonique apéritif.

De Elix ir  C an ro be r t  bevat alleen de noodige bestanddeelen om het 
bloed zijne volledige kracht te verschaffen.

De Elix ir  C an ro be r t  is zeer aangenaam van smaak, en wordt door 
kmders zoowel als door volwassenen, gretig en zonder schade ingenomen.

De Elixir  C an ro be r t  is een uitstekend middel voor het verzachten der 
pijn in de zij, en hertkloppingen, die den longlijder zeer afmartelen.

De Elixir  C anrobert ,  door zachte doch gedurig aanhoudende werking 
om het bloed te zuiveren en te versterken, is ook best geschikt voor Maaglijders 
welke altijd hierdoor eene onmiddelijke beternis ondervinden, en bij voortdurend 
gebruik volkomen genezen worden.

Pri js  der  flesch : 3  f r .  75 .

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.

B O R S T S IR O O P T T frT  50 de flesch.

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

Xe bekomen bij JOSEPK V^RHRJVjlV^, apotheker
M a r k t s t r a a t ,  I S E G H E M


