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Vérkoopingen, 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.

11 JULI 1312
Er is in de wereldgeschiedenis een feit 

dat schier eenig is en ten allen tijde de 
bewondering van alle volkeren zal afdwin
gen : ’t is de overwinning van het klein 
Vlaanderen op het machtige Frankrijk den
11 Juli 1302 in Kortrijk’s velden.

Vlaanderen zoo dikwijls door twisten onder 
zijne steden gestoord voelde zich dan eens, 
en sloot Gent zich niet aan bij Brugge, bij het 
Brugsche vrije en bij Yper,het was omdat de 
stad in de macht was van de leliaerts die 
niet toestonden dat de Gentenaars hulp en 
krijgers zonden naar de overige Vlamingen.

Eens van hart en eens van ziel trokken 
de Vlamingen ten strijde want zij verstonden 
dat hunne heiligste belangen op het spel 
stonden, dat de grootheid en het leven van 
hun volk bedreigd waren en de vrijheid, 
hun zoo duur aan ’t hart, gevaar liep hun 
ontstolen te worden.

' W at uit liefde en genegenheid gedaan 
wordt, baart heldenmoed, en ziet, hoe klein 
in getal tegenover eene groote macht, hoe 
weinig geoefend tegenover knappe strijders, 
toch hielden de Vlamingen lange uren van 
hevigen strijd stand en eindigden met een 
schitterende zegepraal te behalen.

Liefde was de drijfveer van hunne daden, 
liefde voor het land, liefde voor hun eigen 
vlaamsch bestuur, liefde voor de vrijheid 
en hunne gravelijke familie.

De fransche koning Filips de Schoone die 
zijn legers naar Vlaanderen afzond om 
Vlaanderen weg te vagen en op wreed
aardige manier te straffen, gevoelde maar 
al te wel dat men Vlaanderen niet voor 
niets verdrukte en zijne vrijheid ontstool, 
dat het ridderenbloed kostte om Vlaanderen 
te hoonen en uit te plunderen, dat men den 
vlaamschen graaf met zijne dochter Filippina 
en een tal van vlaamsche edellieden niet 
straffeloos opsloot, noch hoogmoedig de 
Pauselijke brieven in het vuur wierp en 
Rome en den Pauzelijken zetel onteerde.

Vrij was Brugge, vrij de vlaamsche 
steden, vrij het vlaamsche land !

Zege luidde de triomfklok te Brugge, zege 
klepte Roeland, zege zongen alle vlaamsche 
borsten en met lauweren kroonden de moe
ders en de vrouwen de hoofden van hunne 
teerbeminde zonen en echtgenooten, want 
Vlaanderen had overwonnen, Vlaanderen had 
zijn land en zijne vrijheid voor alle indringers
bewaard-

*
* *

Nu de dag nakend is dat deze gloriedag 
wederom zal herdacht worden, moeten wij 
onze voorouders in feest en zang toejuichen, 
moeten wij ons fier gevoelen en toonen te 
behooren tot dit moedig en edel vlaamsche 
volk, wiens hart steeds klopte voor al wat 
goed en eerlijk, wat deugd en verheven 
was, en dat voor zijn land, zijn bloed en 
leven kon ten offeren brengen.

Aan de gevels van al de huizen moeten op

11 Juli de vlaggen wapperen, en dat het een 
heerlijk schouwspel weze te zien hoe Vlaan
deren dat eertijds zijne helden misschien al 
te veel vergeten heeft, aan ’t herleven is, en 
zijne voorouders eene openbare en welver
diende hulde toebrengt.

Mochte de beeltenis van onze voorouders 
meer en meer voor onze oogen rijzen, mochte 
zij er dagelijks voor zweven opdat wij door 
hun voorbeeld zouden leeren den lande en 
volk immer getrouw blijven.

Dat evenals de strijders van 1302 onze 
harten met eene vurige liefde bezield zijn 
voor ons land en volk ; liefde voor den 
vlaamschen bodem waarop onze ouders 
wrochten en zwoegden, waarop zij hun leven

sleten en waarin hun laatste stof verblijft ; 
liefde voor ons volk en getrouwheid aan 
hunne zeden en gebruiken, hun christen en 
deugdzaam leven, aan zijne taal vooral die 
nu maar al te veel misprezen en verdrukt 
wordt,

Een vogel schuifelt schoonst wanneer hij 
schuifelt zoo hij gebekt is —  ook zou het 
hem moeilijk vallen anders te schuifelen : 
zoo voor ons ook ; God miek ons Vlamin
gen, gaf ons de vlaamsche taal die wij 
moeten bewaren, indien wij willen blijven 
het zelfstandig talentvol en moedig volk 
van voorheen.

Heden valt er geen strijd meer te leveren 
met wapens en bloed lijk in 1302; maar 
een strijd, niet min moedig niet min ernstig 
moet geleverd worden voor het behouden 
van onze geliefde moedertaal, voor eigen 
zeden en aard ; want dagelijks nog vooral 
bij onze burgerij neemt de verfransching 
toe, en meer en meer wordt de vlaming die 
getrouw wil blijven aan zijne taal en volk 
gedoemd tot achterlijkheid en gesteld op 
een rang van minder waardigheid.

Weg het Franskiljonisme. W eg, ten bate 
van ons lieve vlaamsche volk, van zijne 
grootheid en zijne toekomst.

’t Herleve ’t vlaamsche volk van 1302.—  
’ t herleve in ons allen, en mochten eigen 
taal, eigen zeden, eigen aard, burgers, w erk
lieden en landbouwers vereenigen tot een 
zelfstandig en fier v o lk : het schoone en 
edel vlaamsche volk. KEREL.

JAN  BREYDEL
i.

Jan Breydel sprak : « Nu zij ’t gedaan 

Met Vlaandrens nood !

Van nacht, o makkers, zal ’ter gaan 

Van kappen, kerven, klieven, slaan !

Voor geenen Franschman kraait de haan 

Bij ’t morgen rood !

Nu liggen zij te bed gestrekt

Met bloed van weerloos volk bevlekt—

Wie zal het wezen, die hen wekt?

De dood !

II.

En wat hij zei, de Brugsche held,

Dat werd volbracht 

Hoe ook de schrik de vlucht versnelt 

Der huurliên van t’uitheemsch geweld 

Zij worden allen neêrgeveld 

Vertreên, versmacht...

« Zeg Schild en Vriend ! » En wie ’t niet kan, 

Dien klieft een slag de hersepan !

Jan Breydels bijl werd bot ervan 

Dien nacht!

III

En toen het daagde riep hij uit :

« Waar zijn ze thans,

Die woeste knechts van ’t sluwe Zuid,

Die wufte ridders, tuk op buit ?

Zij kermden om genade luid...

Maar kan ik Fransch ? —

Zóó moge varen wie als zij

Ons dreigt met schand en slavernij...

Zóó de redden de eer en vrijheid wij 

Des lands !

ONZE W ERKING
De groote bijval dien ons blad steeds bij 

onzo stadsgenoten bekomt wordt door som

migen met kwade oogen aanzien.

Maar daarin ligt juist een bewijs dat wij 

wel handelen.
E r is een chineescli spreekwoord dat 

zegt : « Wanneer gij twijfelt of gij wel doet 

of niet, bezie liet oog van uwen vijand ; 

verraadt liet vreugde, gij doet slecht; is 

het kwaad, ’t is een zeker teeken dat gij 

wel hande lt».
Thans zien wij ook dat onze tegenstrevers 

zeer gram op ons zijn. Men verwijt ons 

reclame te maken door het opnemen van 

artikels die nu eens de belangen van de

werklieden, dan de intresten der burgers 

verdedigen.

Het is natuurlijk dat in die verschillige 

geschriften, ons ingezonden, er botsing is 

van gedachten en van wenschen.

En voor onze dweersdrij vers is het slecht 

dat wij die verschillige zienswijzen in- 

lassclien.

Om wel te zijn, onze gazette zou wreek in 

week uit, nooit iets mogen bevatten dat zou 

kunnen onaangenaam zijn aan zekere kop

stukken die van den Godsdienst misbruik 

maken om hunne heersehzucht te voldoen.

.Yooit zouden wij iets mogen schrijven dat 

niet vleiend is voor die groote heeren.

Maar het is juist daarom niet dat Boos 

Iseghem  tot stand kwam.

W ij willen noch wit noch zwart zijn, zegt 

Het Iseghemsche Volk, en volgens ditzelfde 

blad zouden wij moeten den Godsdienst uit 

onze lioofding weg laten.

Wij bekennen ootmoedig dat gij wel de 

woorden moogt uitspreken van den Pliari- 

zeër, die bad : « Heer, ik ben tevreden en 

ik bedank u dat ik niet ben gelijk dengene 

die daar van achter in den tempel zit : ik 

ben veel beter dan hij, ik geef enz. »

Neen zoo fanatiek als gij en den Phari- 

zeër, zijn wij niet.

Wij nemen niet aan dat al liet mogelijke 

£-oed bij u alleen te vinden is, of dat bij 

andersdenkenden er nooit iets kan gevon

den worden dat deugt. Aan ieder die ’t ver

dient geven wij recht en gelijk ; tegen alle 

misbruiken komen wij op.

En zoo doende, handelen wij niet uit 

belang. Indien er iemand uit belang han

delt, dan zijn het wel degenen die kost wat 

kost, altijd moeten hunne hooge mannen 

gelijk geven, ’tzij dat zij ’t verdienen of niet.

W at belang hebben wij persoonlijk met 

aan ieder eene plaats te geven in onze 

kolommen, met aan allen, die ter trouwe 

en op betamelijke manier hunne zienswijze 

willen uiteen doen, de gelegenheid te ver

schaffen die gedachten aan onze lezers 

mede te deelen ?

Maar liet is daar juist onze sterkte dat 

wij noch voor, noch tegen niemand voor

ingenomen zijn, zonder redens.

Dat lieeten onze tegenstrevers : draaien. 

W ij noemen d a t : rechtschapen begeerte 

om aan ieder te geven wat hem toekomt, 

om aan alles de beste en billijkste oplossing 

te geven.

Dat wordt ons verweten.

Tot spijt van die ’t benijdt, en tot genoe

gen onzer lezers die van alles geem den 

meê en den tegen weten, zullen wij voort 

doen gelijk wij begonnen hebben.
★

* *

W ij beweren niet onfaalbaar in alles te 

zijn, noch te spreken ex ccithedra.

Bij voorbeeld, over de militaire kwestie 

of over liefdadigheid kan onder ons zelve 

verschil van meening zijn, en wij bevestigen 

niet dat, als een onzer opstellers gesproken 

heeft, de zaak daarom is afgedaan, — en dat 

al degenen die van ’t zelfde gedacht niet 

zijn daarom moeten aanzien worden als 

ketters.

Aan onze lezers, die wij verstandig ge

noeg achten om een oordeel te strijken, 

laten wij over zich, met de gedachten die 

wij hen voorleggen, eene opinie, eene over

tuiging te vormen. En die overtuiging zal 

zooveel te vaster zijn, dat zij hun niet 

wordt opgelegd, bevolen of ingestampt, 

maar dat zij zal spruiten uit overleg, studie, 

en vrije keus.

Verders hebben wij nooit ons plat geleid 

voor het gouden kalt.

Zekerlijk kunnen rijke menschen ook 
bekwaamheid hebben en de vaste begeerte 

hunne medeburgers ten dienste te staan , 

maar de eerzucht speelt bij hen meest altijd 

de eerste rol.
Wanneer wij integendeel ondervinden, 

dat mannen, die zelfs misschien niet van 

ons gedacht zijn, oprecht willen hun beste 

doen, en waarlijk verdienstelijk handelen,

al waren ’t nog zulk geene overvliegers, dan 

steunen wij hen door onze goedkeuring uit 

al onze krachten. Grootsprekerij en bombast 

bespotten wij, valschheid en bedrog bren

gen wij in ’t daglicht, maar wij huldigen 

werkzaamheid en onbaatzuchtigen iever.

B. I.

Verentweerdiging !
Onze heilige gazette Het Iseghemsche 

Volk was verleden zaterdag schrikkelijk 

verontweerdigd.

Het had in Boos Iseghem  iets gezien, iets 

wreeds, iets schrikkelijks, iets dat men nog 

nooit in geen enkele gazette gezien had, 

iets afgrijselijks.

Het had in Boos Iseghem  gezien dat een 

herbergier van Cachtem weten liet dat de 

ommegang twee dagen vroeger begon dan 

gewoonlijk, en het had ook eene annonce 

gevonden van eene herberge van Gent.

W at schrikkelijke dingen !

Welke wraakroepende misdaad ! Van 

verschot, liet ik Het Iseghemsche Volk, de 

heilige gazette, uit mijn handen vallen, en 

w at zag ik ?

In  groote letters, staat daar eene aan

kondiging, in ’t fransch en in ’t vlaamsch :

Brasserie « La Baguette »

Brouwerij « De Wisse »

Bier in flesschen: Goed bruin bier 15ct.enz.

Hoe men den schijnheiligaard en den 

Pliarizeër kan uithangen !

Ik  leg die heilige gazette weg en zette 

mij te snuisteren in eenen hoop oude gazet

ten die daar op mijn tafel al dooreen lagen. 

En ’k leze:

Gemeente Ledegliem 

Peerdenkoersen

Op Ommegang Dinsdag 2 Oogst 1910 

om 3 ure.

1000 Fr. Prijzen.

Alomgekende graankiekens — Schuimen

de Bruisschaard — Elektrieke Peerdemolen 

Muziek- en Dansfeesten zullen er niet te 

kort zijn .

En in welke gazette, hoor ik u reeds 

vi’agen, staat deze aankondiging te lezen ? 

Ongetwijfeld in een liberaal blad ? Of in 

eene gazette door socialisten uitgegeven ?

Gij zijt mis, beste lezers, dat staat te 

lezen op het 3tle blad, 2de kolom van den 

D ageraad, die op 30 Ju li 1910, te Rousse

lare is verschenen.

En De Dageraad  die nog geen heilige 

gazette is, staat nog thans reeds in geur van 

heiligheid.

En dat roept en tiert op Boos Iseghem !

Scliijnheiligaards en Pliarizeërs, ’t is niet 

noodig dat ge uw gezichte d u ik t ! Gij wordt 

te wel gekend !

Het Strooi en de Balke
In  onze gazette werden over eenige dagen 

twee prijskampen aangekondigd voor B lin

de Vinken.

Dat staat Het Iseghemsche Volk niet aan. 

Het werpt zijn armen omliooge, en met een 

schijnheiligen zucht, roept het uit : O

volksverheffing !

Luistert eens, nooit tevredene gazette.

Zijn er menschen die liefhebberij hebben 

voor blinde vinken, zij doen daarvan watr 

zij willen en zij hebben gelijk. Wanneer di& 

menschen eene gansche week gewrocht 

hebben, zij hebben zekei wel het recht voor 

eenige uren hun vermaak te zoeken in het

geen hun het meest aanstaat. De liefhebbers 

van blinde vinken zijn doorgaans kalme en 

bedaarde menschen, wij hooren nooit dat 

het vechters zijn of ruziemakers, dat hunne 

vreedzame vinkenzettingen aanleiding ge

ven tot wallebakkerijen, en nog veel min 

dat hunne liefhebberij schade of letsel aan 

hunne gezondheid bijbi-engt.

In  den tijd nam Mijnheer de Baron een 

groot behagen in de blinde vinken. Hun 

sport mochten zij uitoefenen in de boomen



van liet kasteel, daar was hij tegenwoordig, 

en zoo onze inlichtingen juist zijn, lieeft 

Mijnheer de Baron aan onze vinkeniers een 
vaandel geschonken.

Dat doet daar al niet aan ! Het nooit 

tevreden Iseghemsclie Volk kan dat niet 

verkroppen, omdat de vinkeniers lninne 

liefhebberij aankondigen in Boos Iseghem.

Als Het Iseghemsclie Volk tegen iets wil 

schrijven, daar is stoffe genoeg. Het is 

dom en stom gebleven wanneer de Act ion 

Cathólique  eene groote baankoers inriclitte 

op processie zondag. Dat was nogthans iets 

anders dan volksverheffing !

Voor heden bepalen wij ons daarbij, maar 

wij behouden voor later nog al ’t een en 
’t ander dat ook aangebrand riekt.

HANDELSVERKEER
I I I .  OPGANG

3 .  D e  M a r k t .
Doch, op afwachting dat die plechtige ontwikke- 

ljngsstonde zou aanbreken, hadden kooplieden en 

handelaars, in de middeleeuwsche steden, waar zij 

opkwamen, —  evenzeer als gedurende het voor

gaande familietijdvak —- nog maar bitter weinig 

met de lokale markt in te zien. Hun had de jong 

opwassende nijverheid nog geene zelfstandige plaats 

in haar raderwerk voorbeschikt. Gering in aantal, 

binst de eerste eeuwen vooral, vormden zij veeleer 

een gesloten beroepsstand uit, die men de Gilden 
genaamd heeft in tegenstelling met de Ambachten 

der lokale verkoopers, meesters en handwerkers. 

Die gilden waren bestuurd door hunne eigene dekens 

en bijzitters, geordend door hunne eigene regelmen. 

ten en gekenmerkt door hunne eigene voorrechten 

en organisatie. Aan het echte gemeenteleven bleven 
jzij volstrekt vreemd en onverschillig, en eerst, met 

den tijd, zou die toestand eene radikale omwenteling 

kunnen doorstaan, toen kooplieden en groothande

laars de machtige en invloedrijke aristocratie der 

gemeente zullen geworden zijn. Ondertusschen ech

ter, zou heel het vroege marktverkeer ten slotte 

hierop blijven nakomen, dat er enkel en alleen uit 

eerster h and  gekocht en verkocht werd, en dat 

alles wat ter plaatste voortgebracht was, ter plaatse 
ook verbruikt moet worden.

Zoo was het insgelijks, dat zelve het geld, die 

andere en voornaamste bevoordeeligingsfaktor van 

het handelsverkeer, nog slechts een ondergeschikten 

en verdoken invloed op de markt vermocht uit te 

oefenen, zoodanig dat het meestal maar diende, nu 

«ens om de weerde van eene of andere koopwaar 

met meer zekerheid te kunnen schatten, andermaal 

om twee of meer ongelijke goederen met meer 
gemak te kunnen meten.

De buitenmensch, inderdaad, die ter markt kwam, 

met den overschot van zijnen oogst of den afval van 

zijnen kweek, keerde vandaar naar zijn hofstedeken 

ierug, beladen met het huisgerief of het veldalaam 

dat de stadsnijverheid als laatste en verfijnste

nouveauté » verveerdigd en opgepoetst had. De 

ambachtsman, die zijn persoonlijk handwerk op de 

openbare plaatsen of rond den dorpel van zijne 

woning ten koop stelde, stond die gereedelijk af, 

rn ruiling tegen het handwerk van den ambachtsman 

zijn gebuur en medeburger, wiens deur recht over de 

zijne gelegen was, of wiens kraam naast het zijne 
was opgeslagen.

Burger en landbouwer, meester en handwerker, 

ambachtsman en ambachtsman, kooper en verkoo- 

per, stonden de eersten naast en tegenover den 

anderen op dergelijke wijze, dat de eerste begeerde 

wat de tweede aanbood, en dat de tweede aanbood 

wat de eerste van doen mocht hebben, ’t Was de 

eeuw, bij uitmuntendheid, van den rzn'/handel, 

maar ’t was ook de gulden eeuw van de broederlijke 

en solidaire leuze : Leven en laten leven !

Het is waar, de uitstraling van deze leuze is, nood

zakelijker wijze, topografisch beperkt geweest. Het 

stedelijk marktverkeer, het leven en laten leven, lijk 

wij inderdaad hierboven aangeteekend hebben, was 

nauw en jaloersch binnen de palen van de gemeente 

opgehouden en bewaakt. Doch die beperking, die 

door den tijd en de omstandigheden reeds ten vollë 

verklaarbaar en gerechtveerdigd was, heeft er slechts 

kunnen toe bijdragen, om de broederlijkheid en de 

•goede verstandhouding der toenmalige burgers van 

een zelfde gemeente in een helderer daglicht daar te 
stellen.

Ten onrechte immers, zou men hier die burgers 

aan ikzucht komen bestijgen. Waar eene sociale klas 

hare rijkdommen en voorrechten voor haar eigen en 

uitsluitelijk gebruik en genot zou willen monopoli- 

seeren, kan ongetwijfeld het verwijt van egoïsme en 

onmenschlievendheid een gegronden steun vinden. 

Doch integendeel, waar eene socialische klas zwoegt 

en strijdt om haar eerlijk behouden bestaan, met 

een woord, om haar leven, kan dergeiijke beschul

diging in alle rechtveerdigheid niet staande gehou

den worden. En vooral, wie zou er wel deze 

beschuldiging met min reden verdienen, dan deze 

arme ambachtsman, deze schamele kramenier, die, 

nauwelijks uit het knellend juk der grondslavernij en 

der lijfknechtschap verlost, te midden eene nog 

erbarmelijke beschaving al de krachten van zijne 

spieren moest samentrekken, om den harden levens

strijd behoorlijk te kunnen doorworstelen, en met 

zijn labeur in zijn bestaan en dit van zijn huisgezin 
të kunnen voorzien ?

Neen ! Indien wij den middeleeuwschen burger, 

van den beginne af, weers van alle vreemde mede

dinging of concurrentie zien doorstaan, kan zulks, 
noch onze kritiek uitlokken, noch onze verwondering 

opwekken. Zijn exclusivisme, immers, laat zich niet 
alleen historisch maar ook nog ekonomisch opklaren 

en doet zich voor als een heel natuurlijk en noodza
kelijk verschijnsel.

Tegenover den rondzwervenden koopman, heeft

hij aldus steeds een scherp afgeteekend en diep 

ingeworteld wantrouwen gekoesterd. De ambachts

man, zijns gelijke, uit andere zelfs naburige steden, 

heeft hij nooit met zachtere gevoelens bejegend. Ja ! 

Alle uitheemsche goederen en produkten, van 

welken oorsprong en met welke bestemming ook, 

vonden de zwaarlijvige stadspoorten, om zoo te 

zeggen, onverbiddelijk en ondoorkoombaar dichtge- 

grendeld.

Eenmaal enkel ’s jaars, met de plechtige foire 
of jaarmarkt, werden die poorten, wel is waar, aan 

de voeren der reizigers en kooplieden opengedraaid: 

maar men zal goed opmerken, dat slechts deze 

voorwerpen er binnen gerochten, waarvan ter plaatse 

zelve eene allezins drukke behoefte of buitengewone 

vraag heerschte, en vooral dat deze die er binnen 

gedogen werden aan uiterst gestrenge wetten en 

verordeningen onderworpen lagen. Men ging zelfs 

zoo verre, bijzondere stadsbedienden te benoemen 

en af te veerdigen om op die eigensoortige handels

zaken een zeer waakzaam oog te houden, en, wat 

erger is, om desnoods rechtstreeks erin tusschen te 

komen.

Maar dan nog, hoe nauwkeurig, hoe tyrannisch, 

al die voorzorgen en bepalingen ook mogen voorko

men, toch waren zij op hun eigen niet bestand 

zekerlijk, noch om de behoefte aan een bepaald 

aantal van uitheemsche produkten uit te roeien, noch 

om de vrage ernaar op merkelijke wijze te doen 

dalen. Altoos, op onze dagen nog, maar hoeveel 

meer in eene opkomende beschaving, heeft de eene 

menschengroep, heeft de eene gemeente in ’t bijzon

der, volgens den rijkdom van haren grond, volgens 

den koorts van haren arbeid, of de macht van hare 

kapitalen, een min of meer aanzienlijken, in alle 

geval verschillenden voorraad, dan eene andere 

aangeworven ; en diensvolgens moet die tweede 

steeds noodwendigheid of begeerte gevoelen naar 

dit deel dat uitsluitelijk of bij voorkeur door de 

eerste opgedaan wordt.

Welnu, ook en zelfs dit, heeft de middeleeuwsche 

gemeente, in haren uitsluitingsijver getracht te voor

komen of te keere te gaan, en naarmate nieuwe 

produkten uit den vreemde op hare jaarmarkten ten 
koop aangeboden werden, naarmate vindt men in 

hare plakkaerten  en markt vreden de opeenvol

gende maatregelen terug, die zij, ten dien einde, 

uitverkondigd heeft. Zoo gebeurde niet zelden, dat, 

bij gebrek aan vertegenwoordigers van een of ander 

bedrijf, patent of belastingen opgeheven of zekere 

voorrechten uitgeloofd werden, met doel een mees

ter gf ambachtsman van het vak aan te lokken, om 

zich ter plaatse t,e komen vestigen. Zoo ook in 

bepaalde nijverheidstakken, die een min of meer 

gewichtig verbruikskapitaal vereischen om in gang 

te geraken, nam de gemeente zelve, voor eigen reke
ning de uitbating op haar eigen over, en bouwde 

molens en ovens, richtte spinnerijen en weverijen, 

bleekerijen pn ververijen op, of ontginde de omlig
gende bosschen en steengroeven.

Aldus, dank aan die zorgvuldige, natuurlijk te ver 

gedrevene, uitsluiting van alle vreemde personen en 
goederen, — uitsluiting die hedendaags nog hare 

weêrga vinden kan bij de xenophoben van China, — 

laat zich het plaatselijke marktverkeer, zonder moeite, 

in enkele trekken aflijnen : Nauw opgesloten binnen 

de muren van een zelfde stad, kwamen ter p la a t
selijke m ark t enkel voortbrengers en verbruikers, 

die medeburgers waren van elkaar, bijeen ; en even 

als handwerkers en ambachtslieden van hetzelfde 

bedrijf naast elkaar in dezelfde straat woonden, zoo 

nog stonden verkoopers en krameniers, van hetzelfde 

prpdukt, de eene nevens den anderen, op de open
bare plaats^!).

Heel de gemeente, aj^us, was uit de hoeve als 

tot één grooten m arkt uitgebreidt gerocht, en de 

serven en lijfeigenen der fam ilie  waren rond 

den vervallen burcht van den ouden kasteelheer tot 

de landbouwers, ambachtslieden en zelfs reeds 

klein handelaars van het nieuwe tijdvak opge
wassen.

(liet vervolgt) BEN.

Uit Heule
Het was volle foest, verleden woensdag, 

in hot Pensionnaat van Heule.

Het groot onderwijsgesticht voor meisjes 

van gansch ons Bisdom, vierde zijn vijf en 
zeventig jarig  bestaan.

U it alle hoeken van Vlaanderen waren 

oud leerlingen naar hetlievePensionnaat ge

komen en meer dan vijf honderd damen en 

jufvrouwen waren overgelukkig, tal van 

oude vriendinnen en kenissen van vroeger 
terug te vinden.

Gansch het pensionnaat, dat reusachtig ge

bouw, was versierd met vlaggen en wimpels 

verdween onder groen en bloemen en lever

de een verrukkend schouwspel op.

Om 10 ure, werd de Plechtige mis van 

dankzegging opgedragen door don Heer 

Bestuurder, A. Dierick, een Isegbemnaar.

Monseigneur de Bisscliop, een blijk van 

genegenheid en erkentlijklieid willende 

geven aan het uitmuntend Pensionnaat 
woonde de inis bij.

Na de Hoogmis, was het feestvergadering. 

Spel en zang wisselden goed malkander af, 

en deden vreugde en blijdschap in alle 
herten ontstaan.

De feestcantate door den Heer Bestuurder 
gedicht, werd wonderschoon uitgevoerd, 

door de leerlingen van het Pensionnaat, en 
bekwam den grootsten bijval.

Dan gaf de Eerweerde Moeder, Zuster 

Andrea, die vele familieleden in Iseghem 

telt, een verslag over al hetgeen er gedu

rende vijf en zeventig jaren, merkensweer-

dig in liet klooster was voorgevallen. Zij 

sprak van het ontstaan Van hun gesticht 

van zijn uitbreiding, van zijn lijden en 
strijden, maar ook van zijnen zegenrijken 

voorspoed onder Gods heilzame leiding.

Om \ uur werd een prachtig feestmaal 
opgediend. Onder wijde tenten op de 

speelplaats opgeslagen, namen Monseigneur 

de Bisschop, een zestigtal priesters en de 

oud leerlingen plaats. Guldhertig, vriende

lijk, geestig ging liet daar.

Onder do toejuichingen van dielionderden 

oud leerlingen nam monseigneur de Bisschop, 

het woord, om te zeggen lioe gelukkig hij 
was zich in dit schoon pensionaat te vinden, 

dat aan de bevolking van zijn bisdom zoo vele 
uitstekende diensten had bewezen.

Hij sprak den lof uit van het onderwijs 

door de menigvuldige gestichten van Heule 
gegeven, en hij smeekte Gods zegen af over 

’t? werk van Heule over bestierder, over 

meesteressen en over de oudleerlingen die 

thans de bloem zijn van Vlaanderens 

vrouwen.

Deze oversclioone aanspraak roerde diep 
alle herten.

Na het banket, werd nog lang voort ge

feest, en wanneer de oud lee.ilingen’s avonds 

liet gesticht verlieten, wat aller wensch 

binnen vijf en twintig jaren te mogen terng- 

keeren om liet honderdjarig bestaan van 

lietroemrijk Pensionaat van Heule te vieren.

U i t  B isseghem
Zondag namiddag was gansph de gemeente in 

volle feest ter gelegenheid der plechtige inhuldiging 

van M. Petrus Thiers als burgemeester. Van 

’s morgends vroeg werden de feesten door kanon- 

geschut en klokkengelui aangekondigd en elk stelde 

zich aan het werk om zijn huis te versieren, te 

bevlaggen en met gelegenheidsdichten op te 

smukken,

Begunstigd door het schoon weder was de toeloop 

zeer groot.

Om 2 ure namiddag kwamen de ruiters en 

rijtuigen van de gemeente en omliggende op de 

dorpplaats te zamen. Rond 4 ure begon de optocht 

van den stoet die langs den Kortrijkschen steenweg 

tusschen twee hagen van opeengepakte toeschouwers 

de bijzonderste straten van het dorp doortrok. Drie 

muziekmaatschappijen namen er deel aan alsook 

verscheidene praal!wageris,

Om 6 ure, werd in de zaal der kantwerkschool 

een prachtig feestmaal aan den heer burgemeester 

aangeboden. 108 personen namen er deel aan. Om

7 ure werd op de dorpplaats door de maatschappijen 

vsn ffeule, Marcke en Bisseghem verschillige puike 

muziekstukken uitgevoerd. Des avonds waren al de 

huizen verlicht en het feest werd d<jor een prachtig 

vuurwerk gesloten.

Lang nog zullen al de Bisseghemnaars dit heuge

lijk feest, aan hunnen nieuwen welbeminden burge
meester aangeboden, indachtig zijn.

ROOKT enkel de goede nieuwe engel- 
sclie cigaretten merken S T A T E S M A N ,  
W E S T M I N S T E R ,  C O M M A N D E R .

Alleenverkoop voor Iseghem :

We A. NONKEL-DEJONGHE, Koornmarkt.

S t a d s n i e u w s
Z o m e r c o n c e r t .

Op morgen Zondag, om 8 ure ’s avonds, zal de 

maatschappij « De Peter Benaitskring  » een 

muziekfeest geven alhier op den Grooten Markt.

Programma ; Eerste Deel :

Rubens Marche PETER Benoit

Sparnacus, ouverture Pau l V illers

Danse syrienne, Bleuette J. Heymans

Véronique, Fantasie A, Messager

Tweede Deel :

Boccace, Fantasie Von SuppÉ

Fée d ’am our, Mazurka H. Weyts

Les Myrthes, Valse J. Strauss

Sous le feuillage, Polka p. 2 cornets J. Kessels.

Z w e m f e e s t .
Op Zondag 6 Juli, om 3 ure, zal er een groot 

internationaal zwemfeest plaats hebben, gegeven 

door den Brugschen Zwem- en Reddingsclub, met 

medewerking van de Zwemclubs van Brussel, Gent, 

Kortrijk, Tourcoing en Rijssel.

Programma :

1 . 100 meters Snelzwemmen, voor beginnelingen

2. 200 meters, 4 Zwemwijzen

3. Groote Prijs van Iseghem, 400 meters snel

zwemmen in 2 ploegen

4. Reddingsoefeningen gezamentlijk uitgevoerd

5. Water-Polo Match, Belgische Club tegen Brug-

sche Zwemkring 2° ploeg

6 . Duikelen naar een vast punt

7. Wederlandsche Water-Polo Match, Fransche

kring tegen Brugsche Zwemkring 1° ploeg. 

Ingang : l e. Plaats 1 fr. 2e Plaats 0.50 fr.

S t u d i e d a g  van de D e r d e  Q r d e .

Eene zeer merkweerdige vergadering van het 

kommissariaat van den Derden Regel zal op 

15 Juli aanstaande alhier in het Klooster der 

E.E. P.P. Capucienen gehouden worden, onder 

het eere-voorzitterschap van Z. E. H. Pater Evaris- 

tus, gewezen overste van ons klooster, en thans 

Provinciaal, van Belgie, en onder de hooge bescher

ming van zijne doorluchtige Hoogweerdigheid, Mgr 

Waffelaert, Bisschop van Brugge.

B r a v o ,  D e f r a y e  !

Thans is onze stadsgenoot Odiel Defraye alleen 

aan den kop van de Ronde van Frankrijk !

Wij verhopen vast dat de moedige renner, die 

alhier zooveel bewonderaars en vrienden telt, nog

maals eene schitterende zegepraal zal behalen.

Mocht hij weerom glorierijk overwinnen, dan zal 

er hier eene triomf gevierd geworden nog hertelijker 
en prachtiger dan in 1912 !

In den P r o v in c ia l e n  Raad.

In vervanging van M. Loontjens, overleden, 

heeft de Provintiale raad M. De Laey, van 

Hooglede, gekozen tot lid der Bestendige Deputatie.

M. De Laey bekwam 40 stemmen.

M. Carpentier, provintiaal raadslid te Iseghem, 
bekwam 31 stemmen.

Helaas ! Helaas 1

Als het eens begint tegen te slaan !

In dezelve zitting van 3 Juli heeft de Provinciale 
Raad de volgende aanvragen verworpen :

1) deze van wege den Hoenderbond van Iseghem 

voor een hulpgeld om de kosten te helpen dekken 
der Tentoonstelling van Kiekens ;

2) deze tot het bekomen van eene subsidie voor 

de metalen brug over den Mandei te Emelghem.

In F l a n d r i a .
De eerste muziekale bijeenkomst, in Flandria  

voor de leden van de « Alb. Rodenbachsvrienden » 

en hun huisgezin ingericht, was oprecht aangenaam 
en kunstrijk.

De welgeschikte feestzaal was lieflijk met allerlei 

groen bezet en, aan de gezellige tafels, waren vele 

familiën samengekomen, en luisterden gretig naar 
het puik concert.

Drie stukken voor cello, smaakvol door den heer 

Voorzitter uitgevoerd en door Mevrouw D. Ameye 

niet min keurig begeleid, eene romance en eene 

serenade dopr onzen alhier onovertroffen violonist 

M. Alb. Huysentruyt, eene mazurka yan Bënoit 
met Qngemeene zekerheid en juistjieid weergegeven 

door Juffrouw Alipe Vermeulen, liederen voorge^ 

dragen door onze zoo voordeelig gekende zangers 

M ,M . E. Delaunoy, Edg. Vandemoortele en Joris 

Vandeputte, en daarbij eene welgeslaagde alfeen* 

spraak dogr M, Raymond Vermeulen, dit alles gaf 

aan het blijde feest een stempel van uitgelezene 
kunstweerde.

Wij zijn gelukkig te vernemen, dat die eerste 

« matinee » door verschillige andere zal gevolgd 

worden in den loop van den zomer. Voor onze 

taal- en kunstminnende huisgezinnen is « Flandria » 

een voortreffelijk midden ; en voor alwie waarlijk 

muziekliefhebber is, zijn de liederavonden en ver

gaderingen die wij er bijwoonden onder de beste 

die wij in Qflze stacj te jiooren kregen,

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

welbekende merken « JE M M A », «L A IT A »
« jQUATRE GOUTS », der

Chocoladefabriek MARTOUGIN, Antwerpen,

STAD ISEGHEM, Den 4 Juli 1913.

Bijeenroeping van den Stedelijken Raad, 
op Maandag 7 Juli 1913, om 3 ure namiddag 

in de gewone vergaderingszaal ten Stadhuize. 

d a g o r d e  :

Voorzetting zitting  van 3 Ju li i q i3.

1. Voorloopige vaststelling abonnementsrol 1913

Punten voorgesteld door M .M . Callens, Qits, 

Seynaeve, Vannèste ën Verhamme.

1 . Bespreking nieuw reglement werkloozenfonds

2 . Goedkeuring plan kerkhofgronden en verkocjp 
der gronden,

3. Bespreking Molenweg,

4. Pempen kqeren tussphen Kprtrijksfraat en 

Meenenstraat —  Verbinden dier twee straten.
5. Ondervraging prijskamp « Orde en Netheid »

6 . Leggen gravier weg N° 10.

7. Verkoop electriciteit als beweegkracht,

8 . Aanbesteding kolen electriciteit,

9. Weg N° 27 — Wallemotestraat —  ondervra

ging,
10. Boschmolens trottoir,

11 . Verbreeden Moskensvoetweg.

12. Peerdenprijskamp —  Toelaag.

Punt voorgesteld door M. Verhamme.

1) Aanstelling Commissie herzienning algemeen 
policiereglement.

Punten voorgesteld door M. Seynaeve.

1) Veranderen oude kaaimuur vaart en maken in 

rechte nieuwe kaaimuur.

2) Aanvraag leggen ijzerweg nieuwe kaaimum 
vaart naar Staatsspoorweg,

3) Bespreking policiekorps en voorstellingen.

Bij Bevel:

De Secretaris, Burgemeester en Schepenen,

A. W e r b r o u c k .  G. R o s s e e l .

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 wjj ons er zoo spoedig 
moge lijk van genezen. De beste, ja  wij mogen 
zeggen, eenigste remedie die u voldoending 
geelt, is de Siroop Depraetere, D it is een 
wetenschappelijk produkt, dat door de Dok
tors zelfs genomen wordt. Prijs s franken, 
in alle apotheken namelijk te Iseoiiem bij 

MM. A . R o d e n b a c h  cn J . V e r h a m m e .



Bijvoegsel aan BOOS ISEGHEM van Zaterdag 5 Juli 1913

Ier
VAN 3 JULI 1913

Waren tegenwoordig : M M . Rosseel en 
Bral schepenen-, Gits, Seynaeve, Verhamme, 
Callens en Vanneste gemeenteraadsleden.

Waren afwezig: M M . Carpentier, Coucke, 
Gillès de Pélichy, Vandekerckhove, Derycke- 
re en Dejonghe.

M. Rosseel, dienstdoende burgemeester, 
opent de vergadering om 9.10 ure.
De heer Secretaris geeft lezing van het ver
slag der vorige zitting.

Alvorens het bespreken derdagorde,vraagt 
M . Verhamme de reden waarom de bijge
voegde punten ingezonden door hem en de 
heeren Gits, Seynaeve, Callens en Vanneste 
op den brief der bijeenroeping niet verschij
nen.

M. Rosseel antwoordt dat, ingezien de 
belangrijkheid van het aangekondigd dagorde, 
hij overtuigd was dat hetzelve in de eerste 
zitting niet zoude kunnen uitgeput worden, 
en aanveerdt het bespreken der aangevraag
de punten na het afdoen van het dagorde.

M. Verhamme. Daartoe zal eene nieuwe 
bijeenroeping noodig zijn, anders zou onze 
bespreking onwettig zijn.

M . Gits. De achterblijvers weten wel dat 
wij niet geldig kunnen beraadslagen over de 
punten die op het dagorde niet geplaatst 
worden.
M. Seynaeve Het schepencollegie heeft eene 

onregelmatigheid gepleegd met de bijhoorige 
punten op het dagorde niet te brengen. Op 
dit ook zie ik staan : Werkloozenfonds zon
der bepaalden zin waarover de beraadssla- 
ging zal loopen. t ’Is gelijk w ij zouden spre
ken over eene zee zonder te bepalen welke zee

M.Rosseel. W ij kunnen alleszins ons dag
orde vandage niet afdoen. Ik  stel voor te 
vergaderen voor die punten op Maandag toe
komende, om 3 ure.

Algemeen aaanveerd.
Men gaat over tot het bespreken van het 

dagorde.
Ie P u n t: Ontslag van M. den Baron Gillès 

de Pélichy als gemeenteraadslid.
De Secretaris geeft lezing van den brief 

die dit ontslag meldt, en waarin deheer Baron 
Jean de reden aanhaalt van zijn besluit die is 
dat hij in Iseghem weinig verblijft ; verders 
zal hij een getrouw aandenken bewaren van 
de vriendelijke betrekkingen, die hij met de 
Gemeenteraadsleden onderhield.

M.Rosseel.—  Ik heb getracht M .den  Baron 
te kunnen bewilligen -zijn ontslag in te trekken 
maar nutteloos. Ik acht het mij een plicht 
hem in uwen aller naam te bedanken voor 
den iever dien hij aan de gemeentebelangen 
steeds toewijdde en voor de lieftallige betrek
kingen die hij ons heeft betoond.

M. Bral. —  Bij het vernemen van dit 
ontslag ben ik naar het kasteel geweest, M . 
de Baron Jean was niet thuis, maar ik wierd 
er ontvangen door M . den Baron Alexander 
die mij zei dat zijn broeder, 76  jaar oud 
zijnde,uitsluitelijk om reden van zijnen ouder
dom zijn ontslag had ingediend. Ik meen ook 
te mogen hulde brengen aan den heer-Baron 
Jean, die door iedereen geacht, opvolgentlijk 
vier burgemeesters ter zijde stond in het 
bestier der stad, en medegewrocht heeft aan 
het daarstellen van vele fraaie en belangrijke 
werken ; en ik meen dat hij recht heeft 
op onzen innigsten dank voor zijne lange 
en verdienstelijke loopbaan.

M. Seynaeve. —  Ik sluit mij aan bij die 
woorden, en ik bewonder de edelheid van 
zijn politiek karakter, hij verkiest zijn ontslag 
te geven liever dan zijne plichten niet te 
kwijten, gelijk degene die hier afwezig zijn.

M. Rosseel. —  W ij gaan over tot het 
tweede p u n t: Grondafstand Gemeentekerkhof.

Ter dier gelegenheid stel ik voor een deel 
van het plan voorgesteld in eene vroegere 
zitting door M . Callens te verwezentlijken.

M. Seynaeve. —  Er moet verboden wor
den te laten begraven op de plaatsen waar 
de wegen aangeduid door het nieuw plan 
moeten komen, en ik stel voor den prijs te 
bepalen aldus: 100 fr. per vierkante meter 
langs de wegen, en 8Q fr. op 2m. 50 van 
den weg.

M . Callens. —  Er kan al den kant der 
Ameyestraat ook met het uitvoeren van mijn

t u U t e u t a L

M . Rosseel legt het voorstel van M . Sey
naeve ter stemming. Het wordt aangenomen.

De aanvraag van M . Rotsaert-Berlamont 
wordt toegestaan aan de oude voorwaarden.
3 uP u n t: Kaaimuur Vaart, Lichten, geldleening.

M . Seynaeve stelt de bijgevoegde werken 
voor :

1. De oude scheeve kaaimuren te vervan
gen door rechte.

2. Eene verbinding per spoor te maken 
van den ijzeren weg bachten het kasteei langs 
den vaart naar de nieuwe kaaimuren.

Het eerste werk zou de nieuwe kaai
verlengen van 224 m ., namentlijk 70 m.
langs Iseghem en 154 m. langs den kant 
van Emelghem en zou 70,000 fr. kosten 
waar de stad voor 40 °/0 zou moeten inko
men, en de Staat voor 60 °/0 werk ;
het tweede zal de Staat op eigen kosten
uitvoeren. Om de kosten te dekken zou er 
een taks van 5 centiemen per te lossen ton 
geleid worden. Eenieder zal die taks geern 
betalen. Tot nu toe zou die taks minstens 
2500 fr. opbrengen, en met den tijd zal die 
som tot 5000 fr. stijgen.

M . Rosseel. —  Het gedacht is goed, maar 
wij hebben de middels niet om het uit te 
voeren.

M . Gits. —  M . Seynaeve duidt de mid
dels aan, mij dunkt dat zij voldoende zijn.

M . Seynaeve. —  De middels die ik aan
duid zijn onomstootbaar.

Een brief van den Ingenieur Debrabandere 
wordt door den sekretaris afgelezen, den 
toestand opgevende der werken van den 
kaaimuur.

M . Seynaeve. —  Volgens de aanduidingen 
in den brief van den Heer Ingenieur Debra
bandere, wordt er gewag gemaakt van sup- 
plimentaire werken aan deze nu in uitvoering.

Ten einde goed te begrijpen waartoe de 
bijgevoegde gelden moeten dienen, moet men 
acht nemen op de verlenging der drij gelijk- 
loopende piloten.

In de twee eerste lijven moeten de piloten
11 meters lang zijn ieder, in plaats van
7 m. gelijk eerst voorzien was, en in de 
derde lijn moeten de piloten 4.50 m. lang 
zijn in plaats van 3.50 m. Die vermeerde
ringen zijn noodig geweest uit hoofde van 
den slechten staat van den grond. De piloten 
staande op 1 m. afstand en de kaaimuur 
metende daaromtrent 330 m., zoo hebben 
wij (4x330) x 2 en (1x330) of 2970 loo- 
pende meters. Iets dat ook moet en aan
merking genomen worden is dat het inslaan 
der palen per meter meer kost voor eene leng
te van 11 m. dan voor 7 m.

Al die bijgevoegde zaken kosten te samen 
17000. fr.

De gemeenteraad stemt de goedkeuring 
dier werken en bemachtigt het Schepen
college de drij eerste mandaten te lichten 
welke betaalbaar zijn aan den aannemer en 
welke gezamentlijk 75.000 fr. bedragen.

M. Rosseel stelt voor de 70.000 fr .,  nog 
beschikbaar in het gemeentekrediet, daartoe 
te lichten.

Algemeen aanveerd.
M . Bral. —  Ik moet u zeggen dat ik ook 

van deze werken gesproken heb met den 
Heer Ingénieur Debrabandere, die mij ver
klaard heeft dat het vei langen van de nieuwe 
loskaai gemakkelijk door het ministerie als 
bijgevoegd werk zal aanveerd worden.

Voor wat de verbinding per spoor tusschen 
ijzerenweg en vaart aangaat, het moet wel 
lukken dat ik juist dezen morgend eenen 
brief ontvangen heb waarin ik lees dat de 
Staat zulke werken teenemaal aanneemt.

4ü Punt : Noordkwartier - Brief van het 
beheer der Staatsspoorwegen.

De sekretaris geeft lezing van wege het 
beheer der Staatsspoorwegen,waarin gemeld 
wordt dat het noodzakelijk is dat een hoekje 
grond,gelegen bij den Posthoorn, ook binnen 
een jaar ter zijner beschikking gesteld worde. 
De voorwaarde was ten anderen reeds vroe
ger gemaakt, en door vergetenheid in de 
laatste schriften niet gemeld geworden.

M . Bral. —  Ik heb mij begeven bij den 
heer Carpentier, eigenaar van den Posthoorn 
die mij beleefd ontving, maar mij antwoordde

meening dat de gemeenteraad voor die zaak 
eerst moest bijeenkomen.

M . Verhamme. —  De afstand van dit 
hoekje grond door de stad aan den Staat 
was reeds van over ouds beslist, en het 
schepencollege mocht geheel wel, zonder 
daartoe den gemeenteraad bijeen te roepen, 
seffens antwoorden aan het beheer der Staat- 
spoorwegen dat dit hoekje ter zijner be
schikking zal gesteld worden. Het is reeds 
sedert 7 Juni dat die brief toegekomen is, en 
men hadde er moeten seffens op antwoorden. 
Die maand verloren is weerom eene merke
lijke vertraging in het uitvoeren der werken.

M . Rosseel. —  W ij zullen eerst moeten 
den prijs bepalen dien wij zullen geven voor 
den Posthoorn en de herberg ernevens, 
en dan later vergaderen om denzelven goed 
te keuren. Met M . Carpentier en M . Alb. 
Rosseel heb ik reeds daarover gehandeld.

M . Verhamme. —  Er is hier nu geen 
kwestie van die twee herbergen te onteigenen 
noch van het uitvoeren der werken van het 
noordkwartier, maar alleenlijk van te ant
woorden aan het beheer der Spoorwegen; 
’tis  dat hetwelk moet aanstonds gedaan wor
den ; anders is er geen vooruitgang mogelijk. 
Men beschuldigt ons altijd van die wer
ken tegen te houden, en ’t is gij die de 
vertraging veroorzaakt.

Er wordt op alle manieren tegengewrocht, 
maar nu dat het beheer van Spoorwegen met 
ons de zaak wil bespoedigen zullen wij eens 
zien of er nog dweersdrijverij zal plaats 
hebben, en door wiens schuld. Onze tegen
strevers en zij alleen zullen de verantwoor
delijkheid van de vertraging dragen.

M . Seynaeve. —  Indien de eigenaar van 
den Posthoorn, na eerst beleefd aangesproken 
geweest te zijn, weigert te onderhandelen 
dan valt er maar ééne beslissing te nemen : 
de onteigening bij rechterlijke wijze.

Er wordt besloten aanstonds, bij hoog
dringendheid, het gevraagd antwoord op te 
sturen.

5de Punt; Reklamatien belastingsreglementen 
openen van nieuwe herbergen en bouwen woon
huizen.

M. de Voorzitter M r Secretaris wil lezing 
geven van de reklamatie op den taks der 
nieuwe herbergen.

M r de Secretaris geeft lezing van den vol
genden brief ;

A an  de Heeren Gouverneur en Leden der 
Bestendige A fgeveerdiging te Brugge.

De or.dergeteekende, brouwers te Iseghem, 

nemen de eerbiedige vrijheid Ued. ter kennis te 

brengen dat de Gemeenteraad dezer stad in zitting 

van 16 Mei 1913, het belastingsreglement op het 

openen van nieuwe herbergen gewijzigd heeft, en 

den plaatselijken te betalen taks van 100 fr. tot op 

40U fr. heeft verhoogd. •

Daar deze beraadslaging strijdig is met den om

zendbrief N° 70551 enz. — , aangezien de taks ten 

voordeele van den staat hier tot 400 fr. beloopende, 

den plaatselijke gemeentetaks den helft of de 200 fr. 

niet mag te boven gaan, verzoeken wij UEd., Mijn

heeren, deze beraadslaging te vernietigen.

Wij bidden UEd. Mijnheeren, in afwachting de 

verzekering onzer bijzondere hoogachting te aan

veerden.

(Get.) E u g .  C a r p e n t i e r .  G. R o s s e e l .

R o s s e e l- V a n le r b e r q h e .  J. R o s s e e l .

M o s t a e r t . A r t . V a n d e p u t t e .

F a c o n . V a n d r o m m e

M. Rosseel Dit stuk is opgezonden ge
weest en is teruggekeerd met aanvraag aan 
den gemeenteraad er een gemotiveerd advies 
over uit te brengen. Vraagt iemand het woord?

M. Verhamme Ik moet doen opmerken dat 
die heeren vragen aan de Bestendige Afveer- 
diging onze beraadslaging te vernietigen.

Hier_vraagt men eene zaak die niet wettig 
is; —  de Bestendige Afgeveerdiging heeft 
deze macht niet;—  M . Carpentier die reeds 
sedert lang Provinciaal Raadslid is en nu 
kandidaat voor de Bestendige Afgeveerdi
ging zou zulks dienen te weten. Immers 
artikel 76 van den Gemeenteraad ze g t:

Zijn onderworpen aan het ADVIES der 

bestendige deputatie en aan de goedkeuring 

des konings, de beraadslaging van den raad 
over de volgende onderwerpen : de invoe
ring, wijziging of afschaffing der gemeente
belastingen en de daartoe betrekkelijke 
verordeningen.

af te keuren, eenvoudiglijk een advies heeft 
zij uit te brengen.

Het verwondert mij ook dat M . Gustaf 
Rosseel, die deze reklamatie geteekend heeft, 
dezelfde opmerkingen niet deed, in de rekla
matie vermeld, tijdens de bespreking van 
het voorstel in den Gemeenteraad.

M. Rosseel. —  Ik wilde zulks niet doen. 
Ik heb gestemd om den taks van 100 lr. 
te behouden. Ik wist nogthans' zeer wel dat 
uw voorstel onwettig was maar ik wilde het 
niet zeggen.

M. Verhamme. —  Welhoe ! gij laat hier 
voorstellen doen, bespreken en stemmen, 
die volgens u onwettig zijn ; gij, de voor
zitter van den Gemeenteraad, gij weet zulks 
en gij zegt het niet. Daarvoor verdient gij 
eene decoratie.

M. Rosseel. —  Daarvoor heb ik er geene 
noodig.

M. Verhamme. —  Ik heb een gemotiveerd 
advies voor de Deputatie reeds gemaakt dat 
ik u zal aflezen :

A an de Heeren Gouverneur en Leden van 

de Bestendige A fgeveerdiging tot Brugge.

Op de reklamatie tegen den taks van 400 fr. op 

het openen van nieuwe slijterijen hebben wij de eer 

U het volgend gemotiveerd advies te geven.

Het zijn de brouwers van Iseghem die reklameeren.

De nieuwe taks zou nogthans voor gevolg hebben 

eene paal te stellen aan de concurrentie die hun 

hier wordt gedaan door de vreemde brouwers. Het 

is erkend dat een groot getal der nieuwe herbergen 

sedert een tiental jaren tot Iseghem opgekomen, 

gemaakt zijn door brouwers van Ingelmunster, 

Meulebeke, Denterghem, Rousselare, Oost-Nieuw- 

kerke en elders.

Het is algemeen aanvaard dat de hooge openings

taks op de nieuwe herbergen de beste middel is om 

hun getal te beperken. Op het brouwerscongres tot 

Brugge gehouden op 14 Juli 1912 toont M. Car

pentier die de reklamatie eigenhandig geschreven 

en ze eerst onderteekend heeft zich genegen tot de 

beperking van het getal herbergen. De brouwers 

beschouwen zelfs de beperking als een voorrecht. 

Het is onverstaanbaar hoe zij zouden de beperking 

begeeren zonder daartoe de bijzonderste middel te 
zien in ’t werk stellen.

Ten anderen de vanouds bestaande herbergiers 

klagen bitter dat hunne klienteel vermindert door 

het bijkomen van het overgroqt getal nieuvye 

herbergen.

Veel te veel nieuwe herbergen worden opgericht 

en veel te weinig nieuwe werkmanswoningen.

Hoeveel eerlijke werklieden hebben tegen hunnen 

dank begonnen herberg te houden omdat zij geene 

andere woning meer vonden !

Hoeveel herbergiers zouden blijde zijn hunne 

herberg te verlaten konden zij eene behoorlijke 

woning aantreffen die geene herberg is !

De meening door M. den Minister uitgedrukt 

dat in  den regel de gemeentetaks hier niet hooger 

zou mogen beloopen dan de som van 200 fr. is 

juist geen stalen wet,

Er zou wel kunnen eenige uitzondering gemaakt 

worden volgens de omstandigheden.

In Iseghem legt men een groot nieuw kwartier 

aan, dat palende aan de loskaaien van vaart en 

ijzerenweg en tusschen beiden gelègen vooruit en 

vooral een nijverheidskwartier zal wezen, waarin 

dagelijks duizenden werklieden zullen verkeeren. 

Het zou dus niet betamelijk zijn dat de helft der 

nieuwe huizen herbergen zijn hetgene reeds bezig 

is met gebeuren.

In Iseghem telt de bevolking dicht bij de 15000 

inwoners. Had men dezen cijfer moeten bereiken de 

gezamenlijke openingstaksen zouden hooger beloo

pen hebben dan zij nu zullen zijn moest de gestemde 

taks in voege gebracht worden.

Iedereen is overtuigd dat de aanhoudende ver

menigvuldiging van drankhuizen de oorzaak is van 

vele misbruiken en eenen noodlottigen invloed uit

oefent op den zedelijken toestand der bevolking.

De Iseghemsche bevolking in het algemeen heeft 

hare tevredenheid uitgedrukt over den nieuw ge

stemden openingstaks en zou gelukkig zijn kon hij 

geheven worden.

Onze drie lokale gazetten : de Gazette van 

Iseghem, Boos Iseghem  en vooral lie t Ise- 

ghemsche Volk dat met eene bijzondere bevoegd

heid de middels beschrijft tegen het draiikmisb •’ 

hebben hunnen innigen spijt uitgedrukt dat e ‘aks 

alhier misschien nog niet zoude kunnen toegepast 

worden.

De som van 400 fr. per nieuwe herberg is niet 

overdreven. Het is maar 100 ten 100 van hetgeen 

de Staat vraagt. Vele gemeenten leggen ook 100 

ten 100 opcentiemen op grondbelasting, personeele 

belasting of patent. Aan deze lasten kan men zich 

niet gemakkelijk onttrekken, terwijl alleman zich 

gemakkelijk kan onthouden van nieuwe herbergen 

te maken.

Om al deze redenen en ook om de beweegredens 

die in de zitting van 16 Mei laatst uiteengedaan 

werden en waarvan wij hier een afschrift bijvoegen 

vraagt de Gemeenteraad dat de hoogere Overheid 

het besluit in voormelde zitting genomen zou 

goedkeuren.__________________________________



over dit advies. Het wordt algemeen aan
veerd, met onthouding van M . Rosseel.

M. Rosseel. —  M . de Sekretaris, geef 
lezing van de reklamatie toegekomen tegen 
de afschaffing van den bouwtaks. M . de 
Sekretaris begint met den brief ingezonden 
door het bestier van den Burgersbond, die 
luidt als volgt :

A an  de H  eer en Gouverneur en Leden 

van de bestendige A fveerd ig ing te B rugge .

De ondergeteekende :

Gezien de beraadslaging van den Gemeenteraad van 

Iseghem, wijzigende het bestaande belastingsregle- 

ment op het bouwen in der wijze : dat de Eigenaars 

welke eene zekere soort van huizen willen bouwen 

van het betalen van den taks op het bouwen zouden 

ontslegen zijn ;

Overwegende : dat indien het wenschelijk ware, 

de voordeelen der wet 'niet uitsluitelijk aan werklie

den, maar ook aan bedienden en andere mindere 

personen te zien toepassen ; het van den anderen 

kant onredelijk ware van het betalen van den taks 

te ontslagen : de Eigenaars welke uit speculatie 

goedkoope huizen bouwen om dezelfde te verkoopen 

of te verpachten ; —  dat zulks strijdig zoude zijn 

tegen den geest der wet en tegen de gezonde reden;

Overwegende dat de toepassing dezer wijziging 

eene merkelijke vermindering zoude teweegbrengen 

in den jaarlijkschen opbrengst dezer belasting die 

mag geschat worden op 6000 fr. Dat zulks bijgevolg 

eene vermindering van opbrengst zoude veroorzaken 

van de jaarlijksche gewone inkomsten der stad die 

nu reeds schaars toereikende zijn om de gewone 

verplichte en vrijstaande uitgaven te dekken ;

Dat zulks bijgevolg hoogst nadeelig zoude zijn 

voor den geldelijken toestand der stad ;

Overwegende dat deze beraadslaging niet kan 

verrechtveerdigd worden ;

Teekenen verzet aan tegen bovenstaande wijziging.

Verzoeken eerbiedig de Heeren Gouverneur en 

leden der Bestendige Afgeveerdiging voormelde 

beraadslaging nietig te verklaren.

Iseghem den 9 Juni 1913 

Het Bestuur van den Burgersbond

(Get.) J. V a n h a v e r b e k e ,  Voorzitter

J. R o s s e e l  A . V a n d e n b e r g h e

H. V e r c a m e r t  C. B o u r g e o is

C . S t a e s  C . S in t o b in

J. V e r s t r a e t e  H. D e c le r c q - M u y l i . e

M . Rosseel. —  Sekretaris, geef lezing 
van den derden brief.

De Sekretaris begint de lezing.
M . Seynaeve. —  Door wien is die brief 

geteekend.
M . Rosseel. —  Namens eenige kleine 

burgers.
M . Synaeve, (staat recht). Laat mij eens 

zien. (De Sekretaris overhandigd hem den 
brief). Sekretaris, welk is het handteeken
die hieronder staat ?

Sekretaris. —  Ik weet het niet.
M . Seynaeve. —  M . de Voorzitter ! . . .
M . Rosseel (haalt de schouders op). Ik 

weet het niet.
M. Seynaeve. —  Hoe gij weet het niet ? 

En brieven met een onleesbaar handteeken, 
die moeten beschouwd worden als anonyme, 

en die met gemeenteraadsleden den spot 
drijven,zendtgij op naar den heer Gouverneur 
en zoudt gij hier in ’t openbaar doen aflezen!

M . Seynaeve steekt den brief in zijnen zak.
Het is eene lafhertigheid, zegt hij, naar 

het Stadhuis naamlooze brieven te zenden. 
Alzoo zou de eerste sloeber de gereedste 
naamloos, leden van den Gemeenteraad kun
nen lasteren, verwijten, uitschelden, en gij, 
M . de Voorzitjer, gij meent dat gij van 
zulke vuile geschriften moet rekening hou
den, dat gij die naar Brugge moet opzenden, 
en die hier in ’t openbaar doen aflezen ? 
Ik zal mij met de zaak belasten, en trachten 
te weten wie de lafaard is. Misschien is hij 
wel dezelfde persoon die ons overal 
tegenwerkt.

M . Rosseel wil den brief terug bekomen.
M . Seynaeve weigert stellig hem terug 

te geven.
M . Verhamme. —  Niet alleen is die naam

looze schrijver een lafaard, maar hij is 
daarbij een valschaard. Hij zou willen doen 
gelooven te Brugge dat wij dit handteeken 
kennen, om te beletten dat men vermoede 
dat die brief een naamlooze brief is.

Eene groote ontroering heerscht in de 
zaal. Al de leden verwijten M . Rosseel van 
rekening gehouden te hebben van een 
naamloos geschrift.

M . Rosseel is van gedacht dat de brief 
moet afgelezen worden ; al de leden ver
zetten er zich tegen, en drukken hunnen 
afkeer uit voor de lage daad.

M . Verhamme stelt voor het volgende 
gemotiveerd advies op den brief van den 
Burgersbond naar de Bestendige Deputatie 
te zenden, hetwelk goedgekeurd wordt.
A an de Heeren Gouverneur en Leden 

van de Bestendige afveerdiging te B rugge.

Op de reklamatie tegen de beraadslaging van den 

Gemeenteraad, wijzigende het bestaande belastings- 

reglement op het bouwen, uitgaande van het bestier 

van den Burgersbond, heeft de Gemeenteraad de 

eer U het volgende gemotiveerd advies toe te 

sturen.

Men neemt aan in deze reklamatie dat 

het wenschelijk is de afschaffing van den 

bouwtaks toe te passen niet alleen voor de werk

lieden, maar ook ten voordeele der bedienden en

worden door het in voege brengen onzer wijziging 

op den bouwtaks, gestemd in d-e gemeentevergade- 

ring van 16 Mei laatstleden. Tot nu toe immers 

konden bijvoorbeeld de postbedienden van dezen 

taks niet ontslegen worden, daar zij niet aanzien 

waren als werkmenschen.

Men vindt het in deze reklamatie onredelijk de 

eigenaars te ontslaan welke uit speculatie goedkoope 

huizen bouwen om ze te verkoopen of te verpachten: 

Daarop antwoorden wij dat er in Iseghem een te 
kort is aan werkmanswoningen. De reden 

daarvan is dat de Burgers en rijken geene werk

manswoningen meer bouwen. Dit is immers eene 

slechte speculatie geworden, ter oorzake der duurte 

van den grond, van de bouwmaterialen en van de 

daghuren.

Die slechte plaatsing van geld verslecht nog, juist 

door het bestaan van eenen bouwtaks van rond de 

50 fr. op ieder werkmanshuis. Iemand die zou 

willen tien werkmanswoningen zetten is verplicht 

rond de 500 fr. bouwtaks te betalen en dat houdt 

hem tegen.

Ook geene of bijna geene werkmenschen zijn 

hedendaags in Iseghem welstellend genoeg om een 

huis te bouwen voor eigen rekening met of zonder 

behulp van de daartoe bestaande inrichtingen. Voor 

ieder der drie laatste jaren werden slechts vier 

werkmanswoningen gemaakt waar er kon gebruik 

gemaakt worden van het voorrecht ontslegen te zijn 

van den taks op het bouwen.

Zoo is in Iseghem de toestand.

Deze toestand is nadeelig :

1) Voorde uitbreiding der Iseghemsche bevolking.

In de vier laatste jaren hebben 400 menschen

meer Iseghem verlaten dan er ingekomen zijn.

2) Voor de plaatselijke nering.

Vele werkersfamilien die tot Iseghem werken, 

zouden er willen wonen, maar vinden geen huis. 

Zij verteeren op eene vreemde gemeente het geld 

dat zij tot Iseghem verdienen.

3) Voor de bouwnijverheid.

Van 1895 tot 1905 wanneer geene bouwtaksen 

bestonden, werden dooreengerekend 45 werkmans

woningen per jaar gezet. Sedert 1905, toen de 

bouwtaksen ingevoerd werden, worden er gemid

deld maar 20 werkmanswoningen meer gemaakt, is 

rond de 25 min per jaar.

Ten anderen wij zijn vijandig aan den bouwtaks 

in het algemeen en zullen intusschen uitzien naar 

de middelen om die inkomsten door andere te 

vervangen. Het is immers niet redelijk dat het 

maken van het gebouw dat de bouwnijverheid, t.t.z. 

den handelaar, den kleinen burger en den werkman 

doet leven, en terzelvertijd eene bron zal worden 

van inkomsten door grondbeslasting, personeel en 

patent voor Staat, provintie en gemeente, het is niet 

redelijk zeg ik dat het maken van dit gebouw belast 

worde. Iemand die zijn geld besteedt voor te bouwen 

moet niet getaxeerd worden waar deze vrijschiet 

die dit geld plaatst in titels. Men opent eene straat 

om er huizen en fabrieken langs te maken en het 

eerste wat men doet is als beletsel eenen taks 

daarstellen die zulks tegenhoudt.

De stad geeft duizenden franks ’s jaars om de 

schoennijverheid te bevoordeeligen en dat is wel, 

maar zij legt lasten om de bouwnijverheid te belem

meren en dat is volgens ons slecht.

Het bestier van den Burgersbond heeft voor doel 

de belangen der kleine burgerij te ondersteunen ; 

deze belangen zijn nauw verbonden met deze der 

bouwnijverheid ; wij hadden ons dus verwacht dat 

in plaats van tegen deze gedeeltelijke afschaffing 

van den bouwtaks op te komen en te reklameeren, 

het deze zou ondersteund hebben en ze zou aanzien 

hebben als de eerste stap tot de volledige 

afschaffing.

4) Voor de goedkoop van de pachten.

Hoe min huizen beschikbaar zijn, hoe duurder de 

eigenaar den pacht stelt.

5) Voor het algemeen welzijn.

Bij gebrek aan werkmanswoningen vindt men in 

Iseghem maar al te veel het geval dat werkers- 

gezinnen met groote kinderen waar eene schoone 

daghuur inkomt, en waar men gemakkelijk den 

pacht zou kunnen betalen van een nieuw gerievig 

en luchtig huis, blijven vernepen wonen in eene 

oude versletene slechte woning tot groot nadeel van 

hunne gezondheid en van hun huiselijk genot en 

geluk.

In Iseghem, lijk overal, maar meer misschien dan 

elders heerscht de tering onder al hare vormen met 

haren nasleep van verdriet, ellende, verval en 

armoede. De tering is eene maatschappelijke ramp, 

voor de uitroeiing of vermindering derwelke wij 

geenen enkelen middel ter onzer beschikking mogen 

verzuimen te nemen, want eene opoffering onder 

geldelijk opzicht met dit doel gedaan, zal tiendubbel 

vergoed worden. Welnu, iedereen is er op t’akkoord 

dat, om de tering tegen te werken, eene gezonde 

woning van de eerste noodzakelijkheid is. Kon men 

door het wegruimen van ongezonde huizen en het 

bevoordeeligen van het bouwen van nieuwe luchtige 

werkmanswoningen maar één geval van tering in 

één jaar voorkomen, wij zouden ons gelukkig achten 

daartoe te hebben medegeholpen.

De wijziging op den bouwtaks zal, volgens het 

blijkt uit bovengenoemde aanhalingen, een doel

treffend middel zijn tegen het te kort aan werkmans

woningen.

De reklamatie zegt ook dat de aangenomen 

wijziging eene merkelijke vermindering zou teweeg

brengen in den jaarlijkschen opbrengst dezer belas

ting. De Gemeenteraad is van advies dat zulks gansch 

valsch is. Reeds ter gelegenheid der bespreking van 

de stadsbegrooting van het jaar 1913 werd er 

voorbehoud gemaakt op den cijfer van 6000 fr. die 

het vermoedelijk inkomen voor den bouwtaks vast

stelt voor 1913 en dit met het inzicht in de 

eerstkomende vergadering de voormelde wijziging 

aan het belastingsreglement op het bouwen toe te 

brengen.De cijfer van 6000 fr. was te laag geschat.

Het was immers ook de cijfer van 6000 fr.die men 

in de begrooting voorstelde voor het jaar 1912.Deze 

cijfer heeft in 1912 merkelijk overschreden geweest. 

Men zal volgens de opgemaakte lijsten meer dan 

8000 fr. ontvangen voor het jaar 1912, Alles doet 

voorzien dat voor 1913 zich hetzelfde geval zal 

voordoen, zoodanig dat om reden van de aange- 

nomene afschaffing van den taks op het bouwen 

van werkmanswoningen, de vermoedelijke cijfer 

van 6000 fr. inkomsten voor 1913 niet moet 

verminderd worden, doordien dat de wijziging

op de drie laatste jaren gedaan, eene vermindering 

van inkomsten van slechts 800 fr. zou te wege 

brengen.

Daarbij is het ook totaal valsch te beweren dat 

de jaarlijksche gewone inkomsten der stad schaars 

toereikende zijn om de gewone verplichte en vrij

staande uitgaven te dekken. Niet een der onder- 

teekenaars van de reklamatie heeft deel genomen aan 

het opmaken der begrooting van het jaar 1913, zij 

zijn dus onbevoegd daarin mede te spreken. De 

uitgaven hebben op het hoogst geschat geweest, de 

inkomsten ten laagste ; om maar eenen post aan te 

halen mogen wij zeggen dat de inkomsten der 

uitbating in régie van de Stadselectriciteit slechts op 

68000 fr. [geschat, geheel waarschijnlijk de 75000 
fr. zullen bereiken.

De aangenomene wijziging zal dus maar eenen 

onbeduidenden invloed hebben op den geldelijken 

toestand der stad. In alle geval, de redens aange- 

haald door de reklamanten kunnen niet opwegen 

tegen de beweegredens van de voorgestelde en 

aanveerde wijziging : het bevoordeeligen van het 

bouwen van nieuwe werkmanswoningen dat overal 

aan de dagorde staat. Het was een der voornaamste 

punten van ons kiesprogramma in 1911 en het 

voorstel werd reeds gedaan den 18 April 1912.

De Gemeenteraad besluit dus dat hare beraad

slaging van 16 Mei 1913 ten volle verrechtveerdigd 

is, en bidt de hoogere overheid en hare goedkeuring 

aan te geven.

De gemeenteraad besluit dit advies naar 
de Bestendige Deputatie op te zenden.

Terloops vraagt M . Seynaeve indien de 
heer D r Gits, in de laatste vergadering 
benoemd tot lid van het Plaatselijk Gezond- 
heidscomiteit, daarvan reeds verwittigd is.

M . Rosseel. —  W ij zullen dat hem laten 
weten.

M . Seynaeve. —  Nu de Gezondheidscom
missie volledig is, bid ik het Schepencollege 
te willen haar advies vragen, ingevolge 
art. 2 van haar reglement, nopens de zaak 
waarvan ik reeds gesproken heb : de be
woonbaarheid der huizen van Tanghe’s 
gang, en ik twijfel niet of die heeren zullen 
het verzoek van het Schepencollege inw il
ligen, en verslag geven over den toestand 
van dit kwartier.

M . Rosseel. —  Uwe vraag zal ingewilligd 
worden.

M . Seynaeve bedankt.
6e P u nt: Werkloozenfonds.
M . Seynaeve. —  Mijnheer P . Dejonghe 

had met ons tegenwoordig geweest in de 
bestiervergadering voor het opmaken van het 
reglement van het werkloozenfonds. Daar 
had hij, ten huize van M . Bral al onze ge
dachten gedeeld, en hij was uiterst verge
noegd over onze handelwijze. Doch M . P. 
Dejonghe zond ons algauw eenen brief waar
in hij ons zijn ontslag geeft. (M . Seynaeve 
leest dien brief zeer traag, hier en daar op 
eenige zinnen steunende.)

M . Seynaeve zegt dat die brief onuitleg
baar is. M . Dejonghe geeft om zijn ontslag 
te wettigen eenige onjuiste redens. Hij zegt 
dat er niets aanveerd werd, niets, hoegenaamd 
niets van al hetgene hij had voorgesteld. En 
hij heeft in onze vergadering geen enkel 
voorstel gedaan, ’t Is een kluchtspel dat hij 
speelt en anders niet.

Zal er mij iemand van u die daar tegen
woordig waart kunnen zeggen welk een 
voorstel M . Dejonghe gedaan heeft ?

M . Bral. —  Hij heeft aan de bespreking 
deel genomen.

M . Seynaeve. —  Ja, maar geen voorstel
len gedaan. M . Dejonghe klaagt bitter omdat 
wij in het bestier van het syndikaat geen 
betrouwen stellen.

W ij zijn niet van zin ons te laten foppen. 
Er zijn eenige mannen die peizen, dat het met 
ons gaat gelijk op de markt als ’t kermis is, 
zij zijn mis, daar trekt men aan een koordeke 
en men doet poesjenel armen en beenen 
draaien en zwieren gelijk men wil. 
Maar bij ons is het zoo niet. Eenigdfinannen 
van het christen syndikaat zouden over 
geheel de stad willen meester spelen. Die 
jongens zouden willen dat allen, patroons en 
gemeenteraadsleden, voor hen zouden knielen 
bukken en buigen. Het staat hun niet aan dat 
de gemeenteraad controle wil houden ! Als 
ze weldoen moeten zij geen controle vreezen! 
Maar wij gemeenteraadsleden hebben voor 
plicht na te zien waar het geld van de stad 
naar toe gaat. W ij moeten weten wat men 
met dat geld doet. W ij moeten aan eenige 
mannen niet gehoorzamen die ons standvas
tig bevelen zenden; de gemeenteraad staat 
boven die mannen. Zij durven onze recht
zinnigheid in twijfel trekken, en w ij hebben 
nooit het minste wantrouwen uitgedrukt. Vol
gens hunne manier van handelen moet gansch 
de stad onder hun gebied staan.

M . Dejonghe spreekt in zijnen brief ook 
van nadeel dat w ij zijne werkbroeders aandoen

W ij willen dat alle werkmenschen van 
stad kunnen genieten van de voordeelen van 
het werkloozenfonds. Volgens M . Dejonghe 
mogen de werklieden alleen van het werk
loozenfonds genieten die deel maken van 
christene syndikaten.

Is een socialist dan ook geen werkbroeder? 
i d M i i a a É M U a U è

zijn omdat hij socialist is ? G ij zijt christen 
werkman, gij doet daarvan wat gij wilt, hij 
is socialist hij doet daarvan wat hij w il, dat 
gaat ons niet aan.

W ij weten het goed, men zal er ons weder
om van geven in de gazetten, men zal onze 
woorden en onze werken verdraaien en ver- 
keeren zooveel men kan, men zal de bazui
nen blazen.
De « Vrije werkman » moest ook uitbazui
nen dat P. Dejonge naar den gemeenteraad 
niet meer ging komen. Hij moest ons daar 
ook in hatelijk maken, maar dat P. Dejonhe 
naar den gemeenteraad komt of niet komt, is 
er daar iets in gelegen ? Staat ons stadhuis 
nu met de kaaf in den grond ?

Nu, Mijnheeren, zal ik lezing geven van 
het reglement op het werkloozenfonds, dat 
wij op aanvraag van den gemeenteraad op
gemaakt hebben.

(M . Seynaeve geeft lezing van het regle
ment. Nu en dan geeft hij een woord uitleg. 
Gekomen aan het punt dat alle syndikaten 
mogen genieten van het werkloozenfonds, 
onderbreekt M . Rosseel en zegt :

Er is maar een syndikaat dat wettelijk 
erkend is. Het christen syndikaat alleen 
heeft recht aan het werkloozenfonds.

M . Seynaeve, G ij doolt.
M . Rosseel. —  De socialisten kunnen 

niets hebben, zij zijn niet erkend.
M . Seynaeve. —  W ij kennen geen ver

schil tusschen werklieden, hunne opinie gaat 
ons niet aan.

W ij moeten ook elk jaar te voren weten 
wat wij te geven hebben. Daarbij het geld 
mag niet in handen komen van werklieden 
vreemd aan de stad.

M . Verhamme. —  M . P. Dejonghe 
keurde ook goed dat werklieden van Emelg
hem of andere gemeenten buiten de hulpgel 
den van stad moesten blijven.

M . Seynaeve. —  In de vergadering door 
ons gehouden, heb ik aan M . Dejonghe ge
vraagd of hier in het syndikaat een reglement 
van inwendige orde was. Hij zei, neen. Ik 
zeg dat er een moet zijn.

M . Verhamme. —  Ik las laatsteen verslag 
over de sociale week van Rotterdam. Een 
pater Jesuiet, de E. H . Raaymakers, drukte 
er op neer en steunde bijzonderlijk op dat 
punt, dat in zake van werkloozenfonds, hoe
genaamd geene werkliedeneener stad mochten 
uitgesloten worden.
M . Seynaeve. - Ons reglement is breed op
gemaakt. W ij willen het uitdeelenvan stads
gelden toezien. Een toeziener is er noodig.

M . Seynaeve aan M . Rosseel. M 'd e  Voor
zitter ik verzoek u daar D ’Hondt die stand
vastig teekens van afkeur geeft de zaal te 
doen verlaten.

D’Hondt —  Ik  heb niets gedaan.
M .  Rosseel —  Ik hebniets bemerkt.

M . Seynaeve. —  Ik heb het gezien. En ik zal 
dus nog eens herhalen dat P. Dejonghe ge
zeid heeft dat er geen reglement van inwen
dige orde bestond.

Ik  vraag dat men nu zoude overgaan tot 
de stemming van goedkeuring van het regle
ment.

M . Rosseel. —  Ik leg het niet ter stem
ming, men moet eerst den tijd hebben om te 

studeeren.
(Een brief van het syndikaat voortkomen

de wordt afgelezen.)
In dien brief zegt rr.en dat de gelden voor 

1913 door de stad toegekend reeds uitgeput 
waren na de drie eerste maanden endatsedert 
dien tijd geene vergoeding meer kan toege
kend worden. Men vraagt eene bijgevoegde 
som, en men vraagt ook dat er geene w ijzi
gingen aan de reglementen zoude gebracht 
worden.

M . Rosseel. —  lk stel voor 200  fr. te 
stemmen voor dees jaar.

M . Seynaeve. —  Neen, eerst stemmen 
voor ons reglement.

M . Rosseel. —  Stemmen voor de 2 0 0  fr. 
anders niet.

M . Seynaeve en nog andere leden : Het 
reglement ook. W ij gaan ons niet laten be
driegen, wij stemmen de twee of wij stem
men niets.
M. Rosseel. —  W ij laten die zake van w ij
zigingen aan reglementen weg. Eerst de 2 0 0  fr

Van alle kanten. - Neen ! Neen ! de twee.
M . Gits. —  W ij kunnen het maandag 

stemmen. W ij zullen misschienhet geluk heb
ben alde gemeenteraadsleden tegenwoordig te 
zien om mede te stammen. Zij mogen ook de 
eerende verantwoordelijkheid met ons deelen

— M . Rosseel. —  Ik wil dat men seffens 
de 2 0 0  fr. stemme.

(Alle de gemeenteraadsleden roepen dat 
zij niet willen stemmen.)

De twee of niets ! (hevig rumoer)
De zitting wordt geheven.

( z i e  vervolg n a m id d a g z i t t in g  )



Vervo lg  van den G e m e e n t e r a a d

De namiddagzitting begon om 2 1/2 ure.
Vooraleer het punt, vaststellen van den 

abonnementstaks, begon, vroeg de Heer 
Verhamme hel woord.

Ik zou willen, zegde hij, eene bepaalde 
oplossing geven aan de zaak van den naam- 
loozen brief dezen morgend besproken. De 
bespreking daarover heeft wat hevig en 
haastig gegaan, en ik stel voor d a tM . Sey
naeve het afgenomen stuk weder zou afgeven 
en dat de Gemeenteraad over het volgend 
dagorde zou stemmen zonder lezing te nemen 
van den b rie f:

« Aangezien de geschrevene reklamatie 
beginnende met de woorden « gezien heb
bende » die betrek heeft op de wijziging 
aan den taks op het bouwen geen kennelijk 
handteeken draagt;

« Dat men niet weet wie deze reklamatie 
•ingezonden heeft, dat men dus den naam 

van den reklamant niet kent, en dat dit stuk 
hoegenaamd geene weerde heeft;

« Aangezien het algemeen aangenomen is 
dat, in bestuurlijke zaken, alle naamlooze 
schriften waarin er smaad en kwade aan
tijgingen voorkomen met verachting van de 
hand gewezen en in de scheurmand gewor
pen worden ; » de Gemeenteraad weigert 
ambtelijk kennis te nemen of lezing te hooren 
yan dit schrift, en besluit daarover niet te 
beraadslagen.

M . Rosseel, — Ik ben de eerste om deze 
zaak te betreuren en ik keur ten volle de 
handelwijze af van den hatelijken schrijver. 
Verkent gij het geschrift niet ?

M . Verhamme, —  Neen, maar ik mag u 
verzekeren dat de opsteller ervan een man 
is die kennis heeft van bestuurzaken daar 
men er bewoordingen in aan treft die alleen 
van zulk een menscli kunnen gebruikt 
worden.

M. Rosseel. — De gemeenteraadsleden 
kunnen over uw dagorde niet stemmen daar 
zij niet weter of deze brief waarlijk smaad 
bevat. Voor mij, ik heb volgens gewoonte 
al de reklainatiën gepakt lijk zij waren en 
ze opgezonden lijk of men altijd doet.

M- Verhamme. — Xooit is het geweten 
gefeest dat men in eené openbare zitting 
van den Gemeenteraad, brieven die laste
rend zijn, aflas ; niet dat wij dat schrift 
niet kunnen weerleggen van het eerste tot 
het laatste woord, maar wij willen niet dat 
men met gemeenteraadsleden komt spotten 
Iïi openbare vergaderingen,

Ik  heb den brief afgeschreven en hem 
aan al de leden van den Gemeenteraad 
voorengelegd. Zij zijn dus bevoegd er over 
te oordeelen. Daarbij art. 21 van den grond
wet zegt dat alle petitiën moeten geteekend 
worden die aan openbare besturen gezonden 
worden. Reklamatiën mogen met petitiën 
gelijk gesteld worden.

M. Bra l. — Ik  vind het ook slecht daar 
gevolg aan te geven, en nog meer, ik zou 
een besluit nemen van ieder naamloos 
schrift gelijk wat het bevat en aan den 
Gemeenteraad gestuurd, tè vernietigen.

Men gaat over tot de stemming van het 
yoorgelegde dagorde van M. Verhamme, 
dat door al de leden buiten M. Rosseel ann- 
veerd wordt- E r wordt besloten dit dagorde 
p^ede te jenden als advies naar de Besten
dige Afgeveerdiging,

M, Bral geeft uitleg over de werken 
der Mandelbrug tot Emelghem, In  eene der 
laatste vergaderingen van den Gemeente
raad word er beslist het houten overgangs- 
brugsken dat daar bestaat te vervangen 
door eene ijzeren brug — die merkelijk 
hooger zal liggen — zoodanig dat tijdens 
de menigvuldige overstroomingen van den 
Mandei men algelijk altijd daar zal door
gang hebben. Emelghem betaalt don helft 
der kosten. Dees jaar nog voor den winter 
zal deze brug kunnen gemaakt worden.

Eene toelage van 200 fr. wordt aan het 
gemeentebestuur gevraagd vóór de tijdelijke 
huishoudschool die binnen kort tot Iseghem 

in het Qildenhuis ?al in gang komen.
M, Seynaeve is van gedacht dat er niets 

te veel kan gedaan worden om onze jonge 
meisjes goed te leeren koken en menagie 
houden.

De som van 200 fr. wordt door al do 
tegenwoordige leden van den gemeenteraad 
gereedelijk toegestaan.

Men geeft lezing van eenen brief van den 
Ingénieur Cloedt. waarbij hij ons meldt dat 
hij van hooger hand gelast is te vragen aan 
het gemeentebestuur of men het niet goed 
zou. vinden van, in afwachting dat do wer
ken aan de Leie zouden voltrokken zijn, 
den Mandei te doen kuisclien c\opr een 
ploeg werklieden van de stad aangesteld op 
de kosten van de aangelanden.

Eeno bespreking grijpt daarover plaats 
waaruit blijkt dat de Mandei in één jaar 
28 maal overstroomd heeft, en dat de oorza
ken daar vanzijn : het water dat in overvloed 
van de fabrieken en de duikers komt.

De Gemeenteraad beslist een advies te 
geven als volgt :

Hij toont zich bereid het gevraagde toe 
te staan, op voorwaarde dat de andere 
gemeenten die palen aan den Mandei het
zelfde werk doen uitvoeren, daar het weinig 
zou baten den Mandei te kuischen op de 
oene plaats en op de andere niet. Hij vraagt 
terzelvertijd dat de provincie in de onkosten 
van dit werk zou tussclienkomen, indien 
zulks mogelijk is.

EEN EN ANDER
T  ombola .

Het is geloopen ! .., Het groot lot van Charleroi, 

geruchteloos en op het onnoozel uit den blinden 

trommel getrokken, heeft meer puinen opeengesta

peld dan eene geweldige aardbeving.

Hoeveel prachtige paleizen zijn niet ter aarde 

gestort; hoeveel uitgestrekte hofsteden zijn in den 

grond niet verzonken ; hoeveel blinkende automo

bielen zijn niet heengereden ; hoeveel kostelijke 

kleederen niet vernietigd . . . .  en alles weggevaagd 

uit onze droomen bij gemis aan het groot lot.

Wie heeft er de fortuin in zijnen zak gedraaid ? 

Laatste berichten melden al, zou het zekeren Nahant 

uit Arlon zijn, maar het is toch zeker volkomen on

nuttig zulks te vernemen, van het oogenblik dat de 

fortuin ons niet toegelachen heeft, noch in omen 

coffre-fort niet is terecht gekomen.

Het millioen is voorbijgegaan, zonder zelfs zijne 

visietkaart af te geven,en zonder belofte, een anderen 

keer, ons te komen bezoeken. Het is vertrokken 
voor altijd ! !

En toch ! Waarom zou men het vervloeken? Binst 

een langen tijd heeft het ons gewend gemaakt aan 

het besteden —  het goed besteden, wel te verstaan 

—  van het goed, en ieder deelnemer aan de tombola 

heeft, gedurende een merkelijken tijd, in zijne ver

beelding, ten minste, de briefkens van duizend 

franken, besteed om de luiheid aan te kweeken, die 

ieder mensch, van zijne geboorte af, in zich draagt. 

Honderd duizend franken, besteed om den twistzie

ken gebeur dagelijks blauw te doen worden van 

gramschap. Honderd duizend franken, om in eene 

groote stad een feestelijk leven te leiden. Honderd 

duizend franken, om van de zee of in het gebergte 

eene stille en aangename villa aan te koopen. Hon

derd duizend franken, om eene ongeruste en niet 

al te schoone dochter uit te trouwen, waarop tot 

hiertoe nog niemand de aandacht gevestigd had. 

Honderd duizend franken ! ! ? . . .

Ja ! Honderd duizend franken voor honderden en 

duizenden beuzelarijen ofkleine genotsvoldoeningen. 

Waarschijnlijk ! Meer niet ! . . . Immers iemand die 

droomt dat, zooniet de hemel, dan toch eei^e tom

bola, hem een millioen zal tQew;erpen mag toch zeker 

wel een sommetje v.an honderd duizend franken met 
een spotlach aanzien.

Op afwachting nochtans, zal de menigte zich 

onderwerpen aan het noodlot, en lachen met zijne 

eigene droomen. Enkelen zullen voortgaan tnet 

nieuwe droomen te hefat^en, en ’t zal misschien nog 

b,est zijn. Iedereen immers van ons, bouwt geerne 

luchtkasteelen en waarom zou hij niet mogen hopen, 

dat, met den tijd, ook voor hem een millioen uit de 

lucht zal vallen, komt het niet van de tombola, het 

waaie hem over uit Amerika ! A. Devriendt.

E en  A a r d i g e  R aad.
« Uw begin, o mensch, is A ard r ijk , uwe 

loopbaan K ortrijk  en uw einde zal Ascli zijn. »

Bouw uw geluk niet op Zande, maar op Steene 
want als Neerwinden of Overwinden woeden,, 

zal uw Huize  ineenstorten.

Vlucht Ledeghem  zelfs in W eelde ; bemin 

W erken , ten einde met M unte  naar W ynckel oif 
M ar He te Komen.

Houd niet aan Rolleghem  in ~$ierbeek pf 

W ijneghem  ; zoo zult gij niet Zeeveren, U niet 

Hees roepen, en wat Meer is, ook niet tot Zotte- 
ghem  geraken. Dan W elkcnraedt U geven ?

Drinkt Pinte  om u te Lessen in Zandbergen  

of Zonneghem  ; wil niet Deinze voor Bergen 
of Brugge, Boom, Beek of Putte. Qa immers 

V oort ; gij ontmoet wel eens Zoetendael, Bloe- 

mendael, Ylove, Peer, Appels. Pas op nochtans 

voor Evere, Vossem, Wolverthem, Otter- 
ghem , B eernem en Leeuwerghem . Van Mysen 

en Molle hebt gij misschien geenen Schrieck, 
maar zoudt gij niet Beveren, als zulke Woest en 

met U in Strijthem  wilden gaan en Vechte ? 
Daarom volgt eenen Gits : S int J a n , S in t Joris , 

S int N ik laas  en Sint Truiden en veel andere 

schoone Namen staan tot uwen dienst, allen, wil

len U Ter H ulpe snellen. Wacht U van Nieuw- 
kerke, ’t zij Middelkerke, Oostkerke, Wes- 

kerke, Zuidkcrke, Kaaskerk;e, of Stui- 

verskerke, want W aregfiepi iigt daar n iet; er 

is maar een ]\erfcsf(en, wat anderen er ook van 

Meenen, en 't is niet Vreemde voor U, ’t is de 

Roomsche Moerkerke.

Tracht in Leef daal te blijven met Leute in 

H erfen , en zonder Cuerne, aldus komt gij met 

Eere tot A uderghem .

En als eens dan, o mensch, uw lichaam Uit kerke 

naar Kerchove zal gedragen worden, om onder 

Zerkegem  te rusten, zal uwe ziel naar Emelgefn 

vertrekken, om er H a ren  H eer eeuwig te Loven 

(Leuven). B.

N. B. —  De woorden in schriftletter zijn steden 

en dorpen uit België.

Scheepvaart van Iseghem
van 28 Juni tot 5 Juli 1913

L a  bonne Espérance met kasseisteeneu voor 

de Kaai, —  V ille de B ruges, met steen voor C. 

Mulier, —  De Vriendschap, met koolzaad voor 

C. vademoortele, —  Ju lienne , met brabantsch 

goed voor W° Al. vandewalle, —  Leon-Marie, 

met ciment en Atcer, met kolen voor Fr. Decaigny 

Emelghem, —  E duard , met lijnzaad voor Alf. 

Dassonville Lendelede, —  Le jeune  René, voor 

denzelfden.
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O L IE F A liR IE K E N  CALVÉ —  DELFT
K a p i ta a l  8  mi l l ioe n 3 5 0 , 0 0 0  f r a n k s

Fabrieken te DELFT en te BORDEAUX

S P E C I A L I T E I T  :

H U IL E  E X T R A  D E L F IA
D eze  g e w a a r b o rg d  z u iv e re  O l ie  van z e e r  f i jn e  k w a l i t e i t  

de a l le rb e s te  voor  S A L A D E  en M A Y O N N A I S E .is
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Agentschap : CARDINAEL-VERMEULEN &  FRERE, Brugge. &
i v  /■'v'
'Jv-—•. ^  -c- -C' 'C' <
>■ x? • •  -C- -C- -C- -C- ^

Burgerstand van Iseghem
G eb oort en  :

225. —  Elvire Delaere, dv. Constantin en Irma 

verledens, Sloore, —  226. Paula Geldhof, dv. 

Henri en Irma Wylin, Gentstraat, —  227. Leon 

vanwalleghem, zv. Cyrille en Emma Lamo^te, Zeve- 

cote, —  228. Leon Beels, zv. Alois én Maria 

Bardoel, Krekelmotestraat, —  229. Raphael Devot- 

dere, zv. Remi en Maria Callewaert, Gentstraat, 

230 Petrus vermeersch, zv. Leo en Maria Lapeire 

Kortrijkstraat, —  231. Camille Vanrumbeke, zv. 

Theophile en Clemence vanderhaeghe, Nederweg. 

—  232 Magdalena Viaene, dv. Achille en Elodie 

vandarpe, Krekel, - 233. Rachel Debal dv. August 

en Maria vanaudenaerde, Krekelstraat, —  234. 

Joseph Binquet, zv. Philemon en Celina Loncke, 

Rousselarestraat, —  235. Marie Desplenter, dv. 

Emile en Emma Canniere, H. Hertstraat.

OVERLIJDENS :

127. Gerard vandendriessche, 18 d. zv. Remi 

en Mathilde Callens, Zevecote. —  128. Jean Ber- 

lamont, 5 m. zv. Petrus en Alice Abeele, Roussela- 

restaaat, 129. —  Juliana Romel, dv. 46 j. huish. 

echtg. van Jules Spriet, Maneghemstraat, 130 —  

Juliana Goethals, 86 j. dienstmeid, Klooster der 

Zusters van Maria, —  131 Henri Buyse 7 m. zv. 

Charles en Maria vanhaelewijn, Kortrijkstraat,—  

132. Gerard Holvoet, 3 m. zv. Gustaf en Maria 

Callens, Kloosterstraat, —  133. Marguerite van

derhaeghe, 6 j. dv. Alidor en Euphrasie Demeule- 

naere, Boschmolens.

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

dicht bij de stâ J ; 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 bureele van 
« Boos Is e g h e m  » .

O
 V E R T E  N E M E N  bij uitscheiding van 

bedrijf en na gemaakt fortuin, het oud 
gekend en welgekaland huis VANDE WAL- 
LE-IIEM E R Y C K , Rousselarestraat, 12, 
Iseghem, 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 Iseghem.

T
E K O O P E N  of T E  H U R E N ,  met

15 Octoher aanstaande, eene fa b r i e k  
met schouw voor stoomtuig, dienstig voor 
alle nijverheid; lioveniershof en drie woon
huizen daarmedegaande. Zich te bevragen 
ton bureele van dit blad.

DE beste maandelijksche 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 
fabrièkprijs met waarborg van regelmatige 
aflevering, op alle modeboeken, illustraties, 

tijdschriften en boeken.

Gustaaf Vandeputte
C O I F F E U R

S ta 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 aar.

Chocolat Martougin
D E N  B E S T E N

Marktprijzen
IS E G H E M

Suikerijboonen 28-Juni 5 Ju li 
Beschikbare wagon 12 75 | 12 75

schip 1 3 — | 13 —
groeite 1913 wagon 14 00 I 13 75

schip 14 25 14 —

Meststoffen, 5 Ju li.

Sodanitraat beschikbaar Oostende 25 00 
Zwavelzuren ammoniak 34 00

5 Ju li.
Boter de kilo 310 3 20
Eieren de 20 2 40 2 50

RO U SSE LA R E  24 Jun i 1 Ju li 
Oude Tarwe 20 — 21 — | 20 50 21 50
Roode 19 00 19 50 | 19 50 20 —
Rogge 17 50 18 — j 17 — 18 50
Haver 20 50 21 50 j 21 — 22 —
Boonén 22 — 23 — | 23 — 2 i —
Aardappels 8 — 8 50 | 8 50 9 —
Boter per kilo 3 10 3 20 | 3 10 3 30
Eiers per 25 2 50 2 00 | 2 50 2 00
Koolzaadolie 100k. 73 00 | 72 50
Lijnzaadolie » 57 75 | 57 25
Yiggens 10 — 40 — | 18 — 40 —

Suikerijboonen 
Besch. wagon 12 75 | 12 75

» schip 13— I 13 —
groeite 1913, wagon 1 4 — j 14 —

» » schip 14 25 j 14 25

K O R T R IJK  30 Jun i 23 Jun i

Tarwe 21 — | 22 —
Rogge 17 —  j 17 —
Haver 20 50 j 21 —
Koolzaadolie 100 kil. 73— | 70 —
Lijnzaadolie » 57 50 | 58 50
Aardappels » 7 50 | 5 50
Boter per kilo • 2 90 | 2 80
Eiers per 26 230 | 2 20

A. Oe 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 ats t; N ieuwigheid —  Genadige Prijzen

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

R.
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 FAQ0N TRÉS S0IGNÉES

SUGREMA
De beste 

melasse 
voeders 

voor

Vee

P a a rd e n

V e rk en s

SUPERCOCO

V O O R D E E L E 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 buik kram
pen en darmontsteltenissen; is 
uitstekend tegen den droes.

Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, (i tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en 0(1 andere krachtvoeders. Rijker dan de 
kokoskdfek, 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 het Leger.

Fabricanten en invoerders van allerhande voederkoeken en meelsoorten..



^LIXIR D’RNVERS
Goed van smaal< Goed voor de maag

BALSAM
ZU IVEIl W IJN  OP K INA

Eetlustwekkend — Krachtherstellend bij uitmuntendheid.
Mag in alle Hotels en Herbergen verkocht worden, zonder vergunningsrecht

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 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. 

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 ap otheken.

T e  Is e g h e m  :

MM. A. RODENBACH en J. VERHAMME.

Geen Grijs Haar
M E E R !!!

» D c  N i e u w e  L on don»
doet de grijze haren binnen en
kele dagen verdwijnen, maakt het 
baar glanzend en zacht, belet bet 
uitvallen en neemt de pelletjes 
van liet hoofd weg.

E ischt op --- 1
den ha,s:

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

Engelsche Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon

Te koop bij Apothekers 
Drog isten , H aarsn ijders en Reukwinkels 

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

’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

STANDAERT’S BORSTTABLETiE!
Met deze tweevoortreffelijkeremediën, 
nooit geen SLIJM, nooit geene GAL 
meer! Ik bekommer mij niet~om 
de besmettelijke ziekten noch het 

> slechtste winterweer.

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

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

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

Chicorei, Oliebrood &  Sucrema

CONSTANT < i ITS
Statiestraat, ISEGHEM

T e l e f o o n  2 4 .

Schoonheid
Zeep

Dada
Hel stuk 0.75

Crème

Tube 0.75

Poeder

Dada

Dada
De doos 2.50 
De 1/2 doos 1.50

Werkdadigheid zonder 
weerga legen zomersproe
ten en huid aandoeningen. 
De besle voor 'l behoud 
eener frissche gelaats
kleur.

Onfeilbaar voor de 

geneezing van klovt i; 

maaki de hu i d  blank 

IN EEN NACHT.

Allerfijnst en op  1 

gelaat blijvend onontbeer

lijk voor elke loilettaflel.

T E  KOOP  m  A L L E  G O E D E  H U I Z E N

W ordt verkocht te Iseghem Apotheek Rodenbach en Coiffeur Vandendriessche.

Voor alle Drukwerken

wend u ter 

BOEKDRUKKERIJ 

Te k R U I  M I / K T  O 1711

K oornm arkt, ISEG H EM

Zeer verzorgde uitvoering. 

Spoedige bediening.

gematigde Grijzen.

ELIXIR GANROBERT
ferrugineux, antiehlorotique, 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
w a t e r o r e a n e n eneeSmlddel  t egen  a l l e rha nde  ge h eime ziekten en kw a len  der  

8 _ _ _  3 ' 0 0  f r - de doos.
BORSTSIROOP: I fr. 50 de flesch.

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

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

föank van $tousselare=9hielt
N AA M L O O Z E  M A A T SCH A PP IJ

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

ytgentschap der ” óoeiêtê générale de fielg ique „  te flru sse 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.

G EL DPLA ATSI 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 opgericlit 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 alie 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
I>e 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 heelt de eigenaar zicli om niets te bekommeren ; 
de Bank zelve doet al het noodige in zijne plaats, dit zonder verantwoordelijkheid van 
harentwege.

Alle in lichtingen morden kosteloos gegeven in de bureelen der Bank o f in hare  

Bijhuizen te T IIIE L T , IS E G H E M  en D IX M U D E ,

De Bank is beheerd als vo lg t:

Beheerraad : Wel Ed. lieer Graaf do SMET ,1e NAEYER, Staatsminister, Bestuurder der Société Générale 
de Belgique te Brussel ; M. J. .1. j .  MATTHIEl , Grondeigenaar t,e Wijnendaele en Bankier te 
Brussel ; — M. CONSTANT VAN ACKERK, Advokaat te Kortrijk ; — M. jA n  MAIIIEU-LIEBAERT, 
\o vertegenwoordiger, Burgemeester der stad Rousselare; — M. J. DE MEESTER-MASELIS 
Groothandelaar en Scliepene te Rousselare; -  M. 1’RANZ LOONTJENS, Advokaat te Tliielt. ’

Ra£\dT,dJLPT ,C“xm T iSSariSSen,: M‘ I L(,RKNT DENYS-CARLIER. Grondeigenaar te Tliielt ; -  M. JULES 
M ISSIAEV >>ijveraar te Isegliem ; -  M. EUGENE LEGEIN-MOERMAN, Nijveraar te Rousselare ■ -  
M. IIYP. DUYVEWAARDT-VAN BIERVLIET, Groothandelaar te Rousselare. ’

Bestuurder; M. JULES BAGAGE. — Beheerder van ’t Agentschap Iseghem : M. Pu. VERBEKE.

Roode Pillen
I— DUPUIS, 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 iveren  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, I s e g h e m .

Onze twee nationale remediën :
1” BORSTPILLEN  

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  a l d e  g o e d e  a p o th .

\\
2- BLOEDPILLEN

van F. V^rgauw^n,
Apotheker te Brussel, 

tegen verstoptheid, maagziek
ten, hoofdpijn, rhumatism, 
keeren der jaren, enz.

Ulovtlpillen -vuil K. VliltUAU WBN 
zijn luns leven» pillen

be doos : I f r . 5 0  in al de goede apoth.
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 l d e n  n a a m  v a n  F .  V  e r  g a u w  en v o o r  de ech te  p i l le n  te o n tv a n g e n .

B o rs tp il le n  en B lo e d p il le n  v an  F . V e rg au w e n  genezen  ie de r  ja a r  v e le  d u lze nd e  m e nseden !

Te Iseghem  

te bekomen bij 

de Apothekers 

J. Verham m e  

en

^A. Rodenbach.


