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K J a a m lo o s o  D r ic v w l l .
Een naamlooze brief is doorgaans het 

werk van een lafhertigaard, van eene lage 
ziel.

Ik zeg doorgaans, want hier in dit geval, 
gelijk in vele gevallen, zijn er uitzonderingen 
aan den algemeenen regel.

Dat men in zekere omstandigheden zijnen 
toevlucht mag nemen tot het schrijven van 
eenennaamloozenbriefzal niemand betwisten.

Eene misdaad is gepleegd, het gerecht 
doet opzoekingen ten allen kante om den 
misdadiger te ontdekken. Het geraakt op 
een dwaalspoor, een onschuldige waarop 
zekere zware vermoedens wegen, wordt 
aangehouden en in het gevang opgesloten. 
Meer en meer worden feiten ten zijnen laste 
opgezocht, men tracht alle mogelijke bewijzen 
op te stapelen om zijne plichtigheid klaarder 
en duidelijker te maken, en er valt veel te 
vreezen dat hij op het gerechtshof zal 
veroordeeld worden.

G ij weet dat die mensch onschuldig is, 
gij hebt alles gezien, alles gehoord, gij kunt 
bewijzen dat alle bijgebrachte beschuldigin
gen louter leugen zijn, gij kent stellig, vast 
en zeker wie de ware dader is.

Spreken moet gij ! Een onschuldige moet 
gij redden.

Maar zoo gij dat doet, dan hebt gij wreede 
wraak te vreezen,dan is uw beslaan bedreigd, 
dan zijt gij zeker dat uwe toekomst, de 
toekomst uwer kinderen verloren is. In zulk 
geval neemt gij uwen toevlucht tot eenen 
naamloozen brief die naar het parket wordt 
gestuurd, *en gij doet wel.

M aar hoevele zulke gevallen komt men 
tegen ?

Bijna geene.
En nogthans, alle dagen, worden naam- 

looze brieven geschreven !

Ziet gij die jonge dochter die daar op 
straat voorbijgaat, doodsbleek van wezen, 
de oogen diep in de holten getrokken, 
droevig, neerslachtig, ten gronde ziende om 
de blikken der menschen te vluchten ?

Vroeger was dat een beeldschoon meisje. 
Gekend was zij door gansch de streek om 
hare liefheid en bevalligheid, oin de goedheid

..haar hert, om de beminnelijkheid harer 
woorden.

Gelukkig was dit meisje, ’t was de fier
heid, ’t was de hoogmoed harer ouders.

!n haar jeugdig hert dat smachtte naar 
liefde, waren droomen ontstaan van zalige 
loeKomste, van Biijaevoue uagen aan ae 
zijde van eenen .J^esiinden, en weldra ging 
zij in het huwelijk treden.

O zoolange reeds kende zij den uitverko
ren van haar herte, zij kende zijne ouders, 
broeders en zusters, nooit een woord had 
zij hooren zeggen dat hem in zijne eer of 
reputatie te kort deed, ’t was een brave 
jongen.

Doch op zekeren morgend komt haar 
moeder tot haar getreden, de oogen rood 
gekreten, een brief in de hand.

—- « Lees ! sprak zij aan hare dochter, 
lees ! » En weldra ontsnapte een vreeselijke 
gil de borst van het jonge meisje ; verplet
terd stortte zij ten gronde neder, doch geen 
woord kwam haar over de lippen.

Een naamlooze brief had het leven geknakt 
van een lief meisje,hare toekomst gebroken, 
het huwelijk afgezeid, met een snijdend 
zweerd eene ongeneesbare wonde in dat 
jonge hert gemaakt.

*
* *

Ik ken een huisgezin waar de echtgenoo- 
ten, man en vrouw, gedurende de twaalf

rn» M-Q p ll l l /

dageii beleefden.
Alles sloeg hun mede. Hunne zaken waren 

voorspoedig; Blijde kinderen, blozend en 
gezond, dartelden rond vader en rond 
moeder. Die menschen hadden eenen hemel 
op aarde.

Maar daar was eene lage ziel die dat 
geluk niet verdragen kon.

Tot de vrouw werd eenen brief gericht 
waarin haar man van de ergste feiten werd 
beschuldigd.

De zaken waren nauwkeurig uiteen ge
daan, zoo juist en stipt werd alles beschre
ven dat er geen twijfel mogelijk was. Haai
man was een ellendeling !

Stom van verbazing werd door de vrouw  
die brief gelezen en herlezen. « Neen, sprak 
zij, neen ! het ka-n niet zijn ! M ijn man 
bemint mij te zeer, hij heeft mij te lief ! 
Mijn man is eerlijk ! »

Geen de minste moeite had haar man om 
haar te doen verstaan dat het een lafaard was 
die gezworen had hun geluk te vernietigen.

Maar de schok had te groot geweest. 
Dag en nacht zag zij dien brief voor hare 
oogen, zij kon hem van haar niet verwijde- 
ïen,zijnen invloed kon zij niet meer vluchten, 
hare zenuwen verflauwden en verslapten, 
cn Kui ie maanden nadien gingen voor die 
arme vrouw de poorten open van het zinne- 
loozengesticht, waaruit zij nooit meer 
levend is gekomen.

*
* *

Een jongeling had ter Hoogeschool op 
schitterende wijze zijne studiën geëindigd. 
Onmiddelijk werd hem door den Staat eene 
winstgevende plaats gegeven. De schoonste 
loopbaan stond voor hem open, eene prachtige 
toekomst was hij verzekerd.

Vlijtig en neerstig was die jongeling, hij 
kende niets anders dan liet werk hem toe
vertrouwd; alle zijne krachten, alle zijne 
geestvermogens stonden standvastig ten 
dienste van den Staat.

Doch, groot was de teleurstelling van 
dien jongeling 1

Zijne studiematen, die op verre na 
zijne bekwaamheid niet hadden, kregen 
hooger en schooner plaatsen. En hij die het 
meest talenten bezat werd vergeten, miskend 
en steeds aan hetzelfde werk gelaten.

De jongeling werd ontmoedigd, hij ver
stond dat er een onbekende reden moest 

met hem te handelen. Hij 
deed een onderzoek, ë r iV è f k w&irriiij

Naamlooze brieven waren bij zijne over
heden toeeekomen. een schijn van gelijk 
werd gevonden, de naamlooze schrijver 
werd geloofd !

*
* *

Moest ik alles schrijven wat ik weet van 
naamlooze brieven, deze gazette zoude veel 
te klein zijn. Ik  ben zeker dat alwie dezen 
artikel lsest, aanstonds het een of het ander 
zoude kunnen verhalen, dat hij zelf, of bij 
familieleden en kennissen heeft vernomen.

Het kwaad door naamlooze brieven ge
sticht is onberekenbaar.

W ie zoude ooit kunnen optellen hoevele 
familien ten onder gebracht werden door 
naamloos schrijven ?

Hoevele huwelijken worden niet belet ?
Hoevele huisgezinnen niet geschonden ? 

W at al haat en nijd ontstoken ? W at al mis
daden gepleegd ? W at al bloed vergoten ?

En dat door de schuld van lage zielen !
Meent gij aan iemand eenen dienst te 

kunnen bewijzen, zijt gij zeker van de feiten 
die gij peist te moeten kenbaar maken, ligt 
u het geluk van uwen naaste ter herte dat 
gij hem verdoken inlichtingen verschuldigd 
zijt, ga er naar toe met open gezichte, als

Aankondigingen 0 . 1 5  fr . den regel
R echterlijke aankondig. 0 .5 0  fr . » »
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Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmas 

bij den drukker van dit blad gedrukt, 

worden kosteloos tweemaal in het blad 

overgenomen, alsook ,4 e opgegeven 

uitslagen van prijskampen.

men zal u aan- 

cii voor eeir eerlijk tnap5H iu  dankbaar zijn.'

Maar zijt nooit lafhèrtig genoeg om naam- 
*|ooze brieven te schijven, die omtrent altijd 

paar een doel hebben, kwaad te doen.
I En gebeurt het ooit dat gij naamlooze 
grieven ontvangt, hecht er geen belang aan, 
ljioudt er u niet mede bezig, bekommert er u 
l iet om, maar verbrandt ze. Houdt van die 
brieven geen rekening, komt er nooit mede 
Voor den dag in vergaderingen, gilden of 
Maatschappijen, stelt er u boven, verfoeit ze, 
è i de naamlooze schrijver zal zitten kroppen 
\|an spijt. Dat weze zijne eenige belooning.

N e m o .

1302
f  De morgendbijeonkomst, o.p Zondag, 
laatst alhier in « Flandria » gehouden voor 
(lU leden van den kunstkring « de Albreclit 
leodenb aclisvrienden » en hun huisgezin, 
\vas toegewijd aan liet herdenken van den 
ïfjtomrijkeu Slag der Gulden Sporen.

j Muziek voor snaartuigen en voor klavier,
W'iaronder do 3C F an tas ia  van P. Benoit,

wjissehle af met liet uitvoeren van vader-
la/ndselie liederen zooals : M ijn Vlanderen,
b\ heb ik  hertelijk lief, door den heer
J?Kepii Vermeulen helder en kunstrijk 
vOvvgeuragen, t^orinjKscne mannen, naar
Brugge is ile vaart, door den gemoedelijken 
heer Maurits Vandendriessche, en de Sage 
van Groeninge  welke de heer ondervoor
zitter met al den gloed van een overtuigd 
Vlaamscli liert deed klinken door de lief 
opgesmukte feestzaal.

Maar'liet belangliebbendste der vergade
ring bestond uit eene prachtige aanspraak, 
meermaals door geestdriftige toejuichingen 
onderbroken, van den lieer JorisVandeputte, 
die luidde aldus :

Mevr ou wen, M ijnheer en,

In het bestaan der volken,evenals in een treurspel, 

is er een oogenblik waarop de spanning onder de 

worstelende factoren ten top is gestegen, en waar

van het leven of de dood afhangt.

Griekenland kende de dagen : Marathoon, de 

Thermopijlen, Salamis. Rome, na Cannes, had te 

kiezen tusschen ondergang en heropleven : Fabius 

redde zijn volk en Zama volgde op Cannes.

Voor Vlaanderen was dit beslissend oogenblik 

de morgen van n  J u l i  i 3 o 2 .  : « De eenige 

duizenden poorters, die daar streden aan de Groe- 

ningebeek op Kortrijks kouter, hadden in hunne 

handen het lot van hunnen stam ; want Vlaanderen, 

erkent de heer Pirenne zelf (in zijn Histoire de 

Belgique), heeft in de 14e eeuw het lot der Neder

landen beslist ».

Het slagveld bij Kortrijk was de wieg van Belgie 

en Nederland, « het lot der Nederlanden hing af, 

zegt de heer Pirenne nog, van den zegepraal der 
wèvers en volders van Brugge ».

Dien dag werd de vraag gesteld of Vlaanderen, 

naar den wensch en het wooht-^an Philips de 

Schoone, zou opgeslorpt worden door Frankrijk, 

ofwel leven zou steunende op zijne volksmacht, nog 

ongedeerd door verfransching en het grafelijk huis. 

En daarop gaf de goeden dag der helden het ant

woord dat van Kortrijks landouwen door de eeuwen 

heendreunt over onze wouden en weiden « Vlaan- 

dren die Leeu ! »

Bij het verhalen dier feiten is het dat onze 

vaderen in de jeugdige periode onzer Vlaamsche 

Beweging wakker schoten : Conscience is het die 

hun onze Flids verhaalde, en ons volk wakker 

schudde ; hij immers is het die ons volk bij de 

hand heeft geleid, het gordijn der tijden heeft 

opengeschoven en de vergezichten onzer geschiede

nis heeft getoond, badende in morgenlicht en Juli- 

zongejuich, ze overgietend met die nog mooiere zon 

van liefde en gloed die opging uit zijn hart.

Wij weten het nu : wat hij verhaalde was meer 

sprookje dan geschiedenis, maar het was zoo heer

lijk schoon dat wij het graag geloofden ; en vooral 

voor ons volk zal het boek van zijn lievelings

schrijver : « De Leeuw van Vlaanderen » de 

waarheid blijven ; en Breydel zal langer leven in 

de overleveringen van het volk dan in de boeken 

der geschiedschrijvers.

De geschiedenis kwam, gestreng en oordeelkun

dig. Vele mooie legenden doezelden weg als mor

gennevels in het licht ; maar wat overblijft is nog 

voldoende opdat wij trotsch zouden zijn en juichen.

ü ü *  
vatf 13p^4wël
eenige historici houden zich aan den klassenstrijd 
bij den aan vang, als oorzaak. Maar hoeveel oor

logen waren er wel eigenlijk nationaal bij twee 
strijdende partijen ?

Wanneer de Helenen naar Troja togen was het 

omdat Paris de mooie Helena geschaakt had. En 

wat zijn er veel oorlogen in dezen zin : men heeft 

maar mooie Helena te vervangen door blinkende 

goudmijnen, diamantvelden, Hohenzollernkroon, 
lapje grond.

Men verbloemt naderhand wel ; maar onbetwist

baar is het dat denegen tienden der oorlogen inge

richte strooptochten en zeerooverijen in het groot zijn 

dat de regeerders der volken, menschen, wien de 

zaak gansch onverschillig is, in het harnas jagen, 

omdat zij zelf heerschen willen over grootere landen 

of omdat hun gezant —  als in de verovering van 

Algerie —  een kaakslag krijgt van een bey.

Ze heeten dat dan imperialisme, strijd voor de 

hypnose van heel mooie zaken, die in werkelijk
heid leugens zijn.

De strijd bij Kortrijk nu was ontsproten heel 

zeker uit maatschappelijke en staatkundige moeilijk

heden ; en, zooals het dikwijls ging b. v. in het 

oude Griekenland, trok eene der partijen er eenen 

derden persoon tusschen. Het patriciaat riep den 

koning van Frankrijk, den koning van een ander 

volk. —  Graaf Gwijde zat gevangen ; —  Gwijde 

van Namen was zijn zoon, Willem van Gullik was 

zijn kleinzoon; —  Vlaanderen was ingelijfd geweest 
bij Frankrijk.

Hier moet eezepd worden rfat riu/iiHp van Namen 
en ue jonge wiuem van uuilik op den voorgrond

staan van den strijd van 1302 terwijl Breydel en 

De Coninck eenvoudige burgers waren door Con

science tot helden geschapen.

De oorlog tegen Frankrijk was feitelijk ten minste 

een vrijheidsoorlog ontstaan uit moeilijkheden onder 

klassen in de gemeente, maar onder den drang der 

omstandigheden en uit den aard der zake zelve een 

nationale  krijg geworden naar de bedoeling van 

de hoofdleiders Gwijde van Namen en Willem van 

Gullik, en voorzeker nationaal in  zijne u it
slagen.

Een geleerd geschiedkundige, Dr Fris, erkende 

op het Congres te Kortrijk : « Sedert de Brugsche 

Metten, ten gevolge der slachting der Franschen, 

wordt de strijd politiek en weldra nationaal.

» Van den slag bij Kortrijk dagteekent het ont

staan van het nationaal vlaamsch bewijstzijn » zegt 
Pirenne (362).

» Bouvines, zegt dezelfde, was gewroken ; het 

was de eerste slag voor de Fransche opperheer

schappij, en het slot van den oorlog was dat in 

1319 Vlaanderen een louter germaansch land werd».

Hadden de Franschen gezegepraald dan onderging 

Vlaanderen het lot van Provence, Bretanje. Verschil 

van taal zou de inlijving niet verhinderd hebben. 

Ook de taal van Provence en die van Bretanje 
verschilden.

En niettegenstaande dit alles, niettegenstaande 

de gewichtigheid van dien dag, van den strijd, heeft 

eergisteren aan de Belgische staatsgebouwen de vlag 

niet gewapperd, en de officieren in blinkende kleedij 

hebben naar geer>._«jre Deum’s » gegaan en geen 

chanipaf— gedronken met begeleiding van 

bangonne’s.

Dit alles is uitgesteld tot op 21 Juli. 11 Juli, 

beweert men, is maar een flamingantenfeest, en die 

menschen hebben geen vaderland.

Nochtans wat verschil : 

i i  J u l i  redde het vaderland ; was het 
keer- en g lanspunt der Nederlanden ;

2 i  J u l i  was eenvoudig het optreden van 

een nieuw vorstenhuis.

Op 11 Juli 1302 werd Nederland van de dood 

gered.

Op 21 Juli 1830, kreeg een deel der Nederlanden 

een nieuw kleed en eene nieuwe wetgeving.

Het vorstenhuis is toch niet hetzelfde als het 

vaderland.

En men verlieze ook dat niet uit het oog bij het 

beoordeelen van een heel aantal zaken : dat W il

lem I wettig koning was volgens het verdrag van 

Weenen ; later wordt Leopold 1 wettig erkend door 

een ander verdrag : muntstukken, postzegels, op

schriften van vonnissen en notarieële akten worden 

gewijzigd ; maar wat is de ziel van het vader

land daarbij veranderd ?

Het gaat dus niet de Vlamingen uit te schelden 

voor slechte patriotten omdat ze soms wat luchtig 

spreken over hunnen koning. Hunne vaderen immers 

in 1830 hebben den koning tot koning gemaakt. 

De koning is het niet die hun tot een volk gemaakt 

heeft.

Moest ons Nederlandsch hier te niet, dan hebben



wij immers aan Belgie niets meer ; dan mag het 
verdwijnen; dan toch verdwijnen niets meer dan 
eenige uitwendige, bij het wezen der zaak onver
schillige vormen. Verdwenen zijn beurtelings de 
verschillige Italiaansche koninkrijken, een heel aan
tal Duitsche vorstendommen. Werd Belgie Fransch, 
dan zou het wel opgaan in Frankrijk.

Wat roept gij ons toch ten strijde wanneer gij 
het hoogste inzet van den strijd, onzen volksaard 
doodt ! Geeft ons geene geweren, slechts — maar 
eene taal in den mond — geene kanonnen alleen, 
maar eigen onderwijs — zingt maar « Rallions- 

nous sous la même bannière  », zoolang dit 
vaandel de dekmantel is van onze verdrukking. 
We zingen dan nog liever met al de overtuiging 
onzer ziel :

« Komt, ontrolt den leeuwenstandaard » 
want die leeuwenstandaard heeft eens verwonnen 
het machtigst volk der wereld.

Ge belooft ons « verloochent uwe taal en wij 
geven U de wereld », wij kunnen veilig antwoor
den : « Wij hadden eens in de middeleeuwen den 
wereldhandel en eene handelsvloot, wij waren 
wereldburgers en wij behielden onze taal,» .

Ge zegt, « wij maken eene wet en ieder diene 
zijn vaderland ».

Wij antwoorden : « Er was ccn lijd toen gppne
wet noodig was-: enkel het luiden van Roeland, 
het schallen eener baziun, het ontplooien der gilde- 
vlag, en alle man kwam in ’t gelid ; maar toen 
wisten wij waarom wij streden. De vlatfiingen op 
den Groeningen kouter streden voor hun bestaan ; 
daarom overwonnen ze ; — wij streden voor ons 
volksrecht, wij hadden niet een koninkrijk, een land 
alleen, maar een vaderland.

WIJ echter vieren vandaag, en ons hart zal op
21 Juli regelmatig kloppen, zonder haat maar 
vooralsnu nog zonder liefde.

Ons feest is er geen van haat maar van liefde.

(Slot volgt.)

De Waarheid
In  de zitting van den gemeenteraad van 

'16 Mei werd eene commissie genoemd om 
een nieuw reglement op te maken betrekke- 
lijk liet stedelijk werkloozenfonds : Er
werd overeengekomen dat in de eerstko
mende gemeenteraadsvergadering die men 
zoo vroeg mogelijk zon houden, dit nieuw 
reglement zou besproken worden. De aan
gestelde commissie had het nieuw reglement 
na tien dagen voorloopig opgemaakt.

Deze eerstkomende vergadering belegde 
de lieer Rosseel slechts op 3 Ju li, niet
tegenstaande nog andere belangrijke pun
ten dienden afgedaan te worden, onder de 
andere te zenden antwoord op den brief van 
staatsspoorwegen gezonden op 7 Juni.

Op liet dagorde dat de aemeenteraads-
icuuli uuLvoiigen muest neF puuu kuuicu .
bespreking van het nieuw reglement van 
het werkloozenfonds. ’t En kwam er niet 
op. Diensvolgens vroegen vijf gemeente
raadsleden dit punt bij het gewone dagorde 
te voegen. M. Rosseel weigerde zulks to 
doen ofschoon de gemeentewet hem zulks 
uitdrukkelijk gebiedt. Daardoor miskende 
hij grootelijks zijnen plicht, en ontkende 
hij aan vijf gemeenteraadsleden hun recht.

Op de vergadering van 3 Ju li beweerden 
de gemeenteraadsleden maar te zullen stem
men op de aanvraag der nieuwe toelage 
voor het werkloozenfonds dan alswanneer 
men de bespreking wilde doen over het 
nieuw reglement in de zitting, die M. Ros
seel to zamen met de andere leden reeds 
gestold hadden, op den datum van 7 Ju li. 
Op 7 .Juli kon de zitting geen plaats grijpen 
daar M. Vanneste belet was de vergadering 
op gestelde uur bij te wonen, en M. Uosseel 
niet wilde wachten tot hij inkwam. Zij had 
dus plaats op 11 Ju li, en M. Rosseel, wan
neer men aan het punt kwam voor de zaken 
van het werkloozenfonds te bespreken, trok 
er van onder zonder de minste reden op te 
geven. Alzoo :

1) kwam^liij te kort aan de belofte zijne 
onwettige handelwijze te herstellen door 

' eene vergadering te houden korte dagen na 
deze van 3 Ju li.

.2) miek hij de vergadering van 11 Ju li 
on de bespreking van het reglement van 

het w;”^ a r j^ iU ()n u aJdu zartTJl.«af het stem.

> men over eene nieuwe toelage onmogèlik.

Dat is de waarheid. Wie anders .schrijft 
liegt en bedriegt moedwillig zijné'lezers.

Iladde'M . Rossoel liet bijgevoegd dagorde 
gezonden of had hij niet weggcloopen, de 
toelage ware gestemd op 3 Ju li of op
11 Juli,m aar dan had HetIseghemsche Volk 
<le gemeenteraadsleden niet kunnen aan
vallen en dat liadde spijtig geweest!

Indien de leiders der Iseghemsche kris- 
tene (?) syndikaten denken dat de verstan
dige werklieden in hunne dwaze dweers- 
drijverspolitick niet klaar en zien, zij zijn 
leeliik mis !

Waarom verzwijgen die gazetten dat er 
hier kwestie was van eenen naamloozen 
brief ? In  geene van beide bladen wordt 
er aan hunne lezers gezegd dat M. Rossoel 
eenen naamloozen brief wilde doen aflezen. 
En daar, ’t en zijn de naamlooze schrijvers 
niet en deze die ze willen ter zijde staan, 
die ongemanierd zijn ; neen, het zijn deze- 
die durven zeggen dat zulks een verachte
lijk werk is.

Alzoo de feiten voorstellen lieeten w ij 
trouweloos handelen.

Wat nu aangaat de zoogezeide poesters- 

manieren, allen die tegenwoordig waren 
keurden gansch de handelwijze der leden 
goed. Geen v oord wierd er te vele gezeid 
om de daad te bestempelen van eenen 
lafaard en eenen valschaard.

Of keuren de opstellers van Hel Iseghem- 
sche Volk misschien zulk schrijven on zulke 
handelwijze goed. Antwoordt eerst daarop, 
huichelaars !

Ter dier gelegenheid herinneren wij ons 
eene oude stadhuisspreuk, die voorzeker 
getuigde van groote opvoedkunde; velen 
onzer lezers kennen deze spreuk a ’t is aan 
uwe....... ». Dat was de .ware welsprekend
heid. En l zijii de inannon van dat slach 
die ons les van beleefdheid geven !

Gansch Isegliem heeft, sedert het op
komen van de nieuwe gazette: liet Iseghem- 
sche Volk kunnen oordeelen waar de onbe- 
scliofterikken te vinden zijn. Dit blad vat 
gemeenlijk oen toon aan veel te gemeen en 
veel te laag om aan te staan aan onze 
nederige maar welopgebrachte werkers- 
bevolking. I)ie vreemde schrijvers moeten 
indachtig zijn dat het grootste deel der 
Iseghemnaars vredelievend zijn, en walgen 
naar eene gazette waar de stomste en onnoo- 
zelsto schavuitestreken in geduld worden.

Bij den heer Gouverneur

Op Zaterdag voormiddag wierdon de 
heeren Bral, Verhamme en Seynaeve door 
den heer Gouverneur in verhoor ontvangen.

lie t doe} van het bezoek was eenigen uit
leg te bekomen over de toepassing van art. 
64 der gemeentewet voor liet onvoorzien 

geval van 11 Ju li; dien dag had M. Rosseel, 
zonder eenigen uitlog te geven do zitting 
verlaten. Men begeerde te woten, indien bij 
eene nieuwe en derde bijeenroeping, de 
gemeenteraad geldig mocht beraadslagen, 
moest hetzelfde voorvallen,

De heer Gouverneur onderzocht (le 
kwestie, doch gaf geen bepaald antwoord ; 
maar zond denzelfdn dag een expresbrief 
naar M. Bral, waarin hij zijne meening 
voor oogen legde, en waarin hij tevens
... 'i t---p -1 -j1— — -— -1--—.«K*»

M. Rosseel.

Verders heeft hij zijne zienswijze uitejjn 
gedaan over de gebrekkelijke manier waarop 
de zaken dor stad moeten waargenomen 
worden in do omstandigheden die zich 
alhier voordoen door de schuld van dezen 
die hunne plichten niet kwijten.

I lij was ook van meening dat het strijdig 
is met den goeden gang van een regelmatig 
bestier, dat liet ambt van burgemeester niet 
werkelijk bekleed is, on zou gelukkig zijn 
eenen kandidaat aan de goedkeuring des 
Konings voor te stellen.

Ook was hij van gevoelen dat eene bij - 
hoerige stemming tot liet vervangen van den 
heer Baron Jean Gilles de Pélichy als ge- 
meenteaaadslid, misschien niet ongepast 
zou wezen.

lie t onderhond met den hoor Gouverneur 
duurde drie kwart, en de heeren Bral, 
Seynaeve en Verhamme waren hoogst 
tevreden over het onthaal dat zij bij hem 
genoten hadden, en dat veel zou kunnen 
bij brengen tot liet oplossen der moeilijk
heden in onze stad.

Een naamlooze br ie f op het Stadhuis
In Het Iseghemsche Volk en in Het Volk 

worden onze gemeenteraadsleden aangegaan 
omdat zij geweldig uitgevallen zijn togen 
den ilionstdoenden Burgemeester M. Ros
seel die wilde in eene openbare vergadering 
eenen naamloozen brief doen aflozen welke 
beleïdigend was voor gemeenteraadsleden.

Bemerkt wel dat de algemeene veront- 
weerdiging viel op de leelijke daad van liet 
schrijven en het aflezen in  openbare ver

gade r ing  van den naamloozen brief.

B IIIEF  W ISSELIN G
lieer Uitgever,

Gezien gij aan eenieder de gelegenheid verschaft, 
in uw geëerd blad zijne zienswijze op betamelijke. 
manier uit te drukken in de handelwijze dfCiSieben- 
daagsche maatschapjjp'üjKtVwcstie, zouden wij vol
gaarne onze gyd?-.̂ htefi ook eens aan uwe talrijke 
Jezers wille-, meedeelen.

Terwjl tegenwoordig menigvuldige werkmans- 
vereenigingen zijn tot stand gebracht, om betere 
werkvoorwaarden en bijzonderlijk verhooging van 
loon te bekomen in evenredigheid der levensduurte, 
zou naar wij denken, de regels der kristelijke 
naastenliefde door iedereen meer mogen iri acht 
genomen worden, als zijnde : van zijnen evennaaste 

•geen kwaad te zeggen of te wenschen, noch vol
doening te vinden in zijnen tegenspoed, noch hem 
willen aandoen wat men zelf niet zou willen gedaan 
zijn en zelfs hem goed doen, menschelijk gezeid : 
voor zich zelven weldoen en een ander geven en 
laten wat hem toekomt 1

Elk wapent en versterkt zich uit veroveringszucht 
naar het schijnt, zoogezeid om zijne belangen te 
beschermen of ze te verdedigen ; dus volgt er 
hieruit menigmaal strijd tusschen kapitaal en arbeid, 
vandaar die jammerlijke werkstakingen in de nijver
heid, die groot nadeel berokkenen aan de nijverheid, 
en de werkersstand diepe in ellende brengt : 
bewijzen zijn er genoeg !

Bijna geene weken gaan er voorbij of aanhitsende 
cirkulairen worden er rond gestrooid, die niet 
alleen kwetsende zijn voor bazen, maar lakende en 
zelfs zeer smadelijk zijn ze soms voor werkgezellen 
die hunne meening niet deelen en die doorgaans

zoo verdienstelijk zijn dan de onderteekenaars van 

zulke cirkulairen, zij laten zich immers zoo gemak

kelijk niet overhalen, zij zijn matig van gemoed

en__  nadenkend.

Ziehier hoe het er gewoonlijk naar toe gaat : 

Tengevolge van eene lasterende cirkulaire wordt 

er in eene nijverheid een strijdkamp verwekt tus

schen bazen en werklieden. In zulk geval vereenigen 

de bazen zich van gelijk welke denkwijze. Het 

werkliedensyndikaat belegt eene vergaring waarin 

zij eerst en vooral de werklieden verbitteren tegen 

de bazen, en wanneer nu de gemoederen uit hunnen 

normalen staat zijn, overhaalt men ze tot eene 

werkstaking ; eens de werkstaking uitgeroepen, 

voert men strijd tusschen de werklieden zelf, de 

eenen zijn onderkruipers en de anderen zijn socia

listen, alzoo wetens en willens de macht der werk

lieden verbrokkelende die nogthans al dezelfde 

grieven hebben ; na korten tijd is de kas uitgeput, 

men valt de goede menschen te voet om hun in den 

strijd te steunen, om dan eindelijk met meer verlies 

dan winst het werk te hernemen, Men stoft dan op 

winst en zegenpraal, maar, waar is die dan eigentlijk 

te vinden ? Wij kunnen hierop niet anders denken 

of dat hunne politieke vrienden hierin stoffe vinden 

om gemeente- en staatspolitiek te maken, immers 

hier tnag men hun toeroepen : Wie heeft er u, 

werklieden, milde en geldelijk ondersteund in uwe
weuige weiKsiaiving , meiatm ivcm gij uv. &~v • 
Wij vragen uwe erkentelijkheid en de plicht van 

wederliefde 1
Waarom stellen de gesyndikeerden der werk

lieden die de werkstaking willen, niet de volgende 

bedenkingen ;

1. Als er genoegzame redens tot werkstaking 

bestaan, welke middels van verweer hebben wij ?

2. Hoe ver strekken onze vermogens ?

3. Hoeveel geld hebben wij in de weerstandskas 

en hoeveel dagen kunnen wij ervan ondersteund 

worden ?

4. Op hoeveel mogen wij aanspraak maken op 

de centrale kas ? Men denkt soms dat de kas daar 

onuitputbaar is, en nogthans het komt daar van 

den dauw niet ! men houdt er ook rekening.

5. Zijn wij wettig erkend door den Staat, welke 

regels legt de Staat ons op ? De Staat verleent 

immers geen toelage zonder dat de leden er een 

gedragsregel moeten onderhouden. Welke zijn deze? 

Elk lid heeft er belang bij. Zou de samenvatting 

van deze regels hierop niet uitkomen : Voor het 

algemeen belang der nijverheid moet men ver- 

mijdef] dat werklieden wetten stellen aan nijver- 

heidsbazen 1
6 . Js het misschien hierom dat meri in elke 

werkstaking den broederstrijd aangaat ?

7. Als men het‘zoover brengt dat bazen en 

werklieden onverzoenlijk zijn, waardoor de bazen 

art, 20 der grondwet schenden op onze vrijheid van 

vereeniging, welk verweer hebben wij ?

8 . Waar zit hier de leemte in de wet ?
Men weet wel dat de wet gebiedt aan den baas 

ppn hpnaald reelement in ziin werkhuis uit te 
hangen, maar de wet verbiedt niet er de dingen in 

te schrijven wat hem belieft. Reeds een gebrek van 

sociale wet.

9. Wie gaat die gebreken verbeteren, zijn het 

de werkliedensyndikaten, of zijn het beloften van 

politieke vrienden ten tijde van kiezingen.

10. Hoe rijst de rechtskwestie op in zake van 

art. 310 op de nijverheidsbazen ?

Indien nu deze tien vragen ten voordeele der 

werkliedensyndikaten uitkomen en men zich mag ver

heugen in den goeden uitval eener werkstaking, 

dan rijst nog deze eindvraag op : het kapitaal is een 

onverbiddelijken meester, zal het nu van een 

gedeelte van zijnen intrest willen afzien voor de 

werklieden ? —  Wat het kapitaal al den eenen 

kant verliest, zoekt het al ’nen andéren kant ver

goeding. —  Dat is een gewichtig vraagstuk die bij 

élken spciploog prnstig ter studie ligt. Wij willen 

hier daarvan niet gewagen.

Deze bedenkingen, heer uitgever, zal misschien 

ons sparen van overhaastige en noodlottige werk

stakingen, of zelfs onvoorziene rampen uit zulken 

aard voortspruitende afweren.

E e n ig e  v r ij e  w e r k l ie d e n .

Bovenstaanden brief nemen wij op omdat 
hij komt van eenen werkman die, zoo niet 
grondige sociale studiën, ten minsten eenige 
practisclie ondervinding in de zaak schijnt 
opgedaan te hebben.

Meermaals gaven wii ‘geaacht en
nnr/X vVïjv.o over den socialen strijd.
Want ja, ongelukkiglijk, het is een strijd  
dien wij onder sociaal opzicht beleven. Nu, 
liet kan moeilijk anaers. r>e mn luit- 
is toch niets meer dan eene breede opvat
ting van den strijd voor ’t leven.

In  korte woorden,ziehier onze princiepen:

1) W ij zijn voor eenen verplichtenden 
verzoeningsraad voor alle geschillen.

2) Aan christene werklieden, die den
ken hun lot te verbeteren met deel te maken 
van een christen syndikaat zeggen wij : 
gaat er in. Aan werklieden die geen geloof 
hebben, zoo er zijn, willen wij niet aan
raden den valschaard uit to hangen : in de 
christene vakvereeniging is hunne plaats 
niet.

3) Onpartijdige syndikaten achten wij, 
voor althans, onmogelijk. Om recht te 
blijven in de slechte tijden moet er steun 
komen ; dje steun zal een politieke stenn 
zijn, en onpartijdige politiek bestaat niet.

4) W ij zijn voor syndikaten van werk
lieden en voor syndikaten van patroons. 
Als vereenigingen van werklieden en bazen 
elk afzonderlijk stevig zullen ingericht zijn, 
dan zal een bestendige verzoeningsraad van 

ze lf en noodzakelijk tot stand komen, en 
de werkstakingen of lock-outen zullen maar 
meer uitbreken als uiterst middel.

5) Om het getal hunner leden te ver

meerderen moeten de leiders (christenen en 
socialisten) meer door overtu ig ing  op de 
werklieden handelen dan door andere 
middels.

6) In  alle gevallen dient de volledige 
vrijheid van alle werklieden steeds geëer
biedigd te worden. Boos Iseghem.

B E L A N G R I J K  B E R I C H T
Onzen eenigen verkooper van ’t weekblad 

Boos Iseghem  is Sylv. Vercruysse, W ijn 
gaardstraat. Degene die de laatste afleve
ring van Napoleon of de gazette niet hebben 
thuis besteld geweest, geven enkel aan 
bovengemeld vei kooper of op ons bureel 
een juist adres op om zo regelmatig te 
ontvangen.

Over het Werkloozenfonds
Wij weten uit goede bron dat do heer 

Gouverneur schriftelijk de belanghebbenden 
verwittigd hoeft dat ons Gom een tebestitx 
ten vollon zijnen plicht gekweten lieeft in ' 
het betalen der verschuldigde toelagen.

Indion men er aan twijfelt, bol^el'd ver
zoek aan voormelde hoeren deir brief van 

t,,;.w.ü.lüu overdruk ken

In  den Gemeenteraad
De leden van onzen Qemeenteraa'd waren uitge-

hoodigd op Donderdag laatst om 2 1/2 tlfe, voor 
hét bespreken van het dagorde door vijf gemeente
raadsleden opgegeven, en dat in ons voorlaatste 
nummer aangekondigd wierd.

Op het gestelde uur waren tegenwoordig 
M.M. Bral, schepen van openbare werken, Gits, 
Callens, Seynaeve, Vanneste en Callens. M. Bral 
nam het woord en zei : « Mijnheeren, ’t spijt mij
u te moeten melden dat door de afwezigheid van 
onzen voorzitter M. Rosseel die zijn voornemen 
liet kennen aan den heer Sekretaris zonder de minste 
reden op te geven, en deze der andere gemeente
raadsleden, de vergadering geen plaats kan hebben 
daar wij in onvoldoende getal zijn, Djen toestand 
betreur ik in ’t belang van de stadszaketj ».

Het publiek verliet langzamerhand de zaal, zijne 
mistevredenheid over dezer nieuwe teleurstelling 

niet verduikende.
Eene nieuwe bijeenkomst is door dezelfde leden 

aan ’t Schepencollegie aangevraagd voor Maandag 

toekomende, onj 10 ure.

Stadsnieuws
B E R I C H T

Het bureel van posterijen brengt 

onze lezers ter kennis dat ter gele

genheid der Nationale Feesten op 

M a a n d a g  21 Jul i  de post ten 12 

ure zal gesloten zijn. De laatste 
treinverzending zal ten 14.4 ure 

geschieden,
S te r f g e v a l .

M. Debrabandere komt het droevig nieuws te 
ontvangen dat zijn zoon, de E. H. Achiel Debra
bandere, missionaris van Scheut, in China over
leden is.

Wij bieden de beproefde familie van den ieverigen 
priester onze innige gevoelens van deelneming.

Ballons.
Maandag namiddag zweefden verschillige lucht

ballons boven onze stad, een hunner daalde neder 
op den eigendom van Em.Vandekerckhove-Desmyt- 
tere, en na inlichtingen genomen te hebben waar hjj 
zich bevond, is hij terug opgestegen en vertrokken. 
Het waren luchtvaarders vertrokken uit Roubaix 
ter gelegenheid der nationale feesten van Frankrijk.

Examen.

Pieter Thibau, student aan de Hoogeschool van 
Gent, heeft Dinsdag zijne laatste exaam in de klas
sieke taalkunde met groote onderscheiding afgelegd 
en den titel van doktoor in wijsbegeerte en letteren 
verworven. Voor het opmaken en verdedigen zijner 
Thésis bekomt biiJ<g.rL.ote onderscheiding. »

'Donderdag heeft hij voor de faculteit van W. en 
L. der genoemde Hoogeschool zijne openbare les 
gegeven, ook met groote onderscheiding.

De heer Gentil Verstraete heeft ook in de Hooge
school van Gent zijn voorlaatste exaam van doktoor 
-in geneeskunde met onderscheiding afgelegd.

Onze hertelijkste gelukwenschen.

H e t  beg in t  w e d e r .

Henri Mistiaen. groenselier in de Kasteeldreef, 
deed zondag morgend de ronde van zijnen hof, en 
bestatigde met genoegen dat zijne perzikken reeds 
aan ’t rijpen waren.

Hij was ten hoogste gelukkig zulke schoone 
vruchten te hebben opgedaan, en hij rekende reeds 
uit hoeveel die sappige perziken hem gingen op
brengen. Na de hoogmis voelde hij zich opnieuw 
tot die schoone vruchten getrokken, en hij ging ze 
nogmaals bewonderen. Maar groot was zijne ver
wondering toen hij bestatigde dat alle zijne perzi
ken gestolen waren.

Te midden van den voormiddag was een onbe
kende liefhebber gekomen die de perziken rijp 
genoeg gevonden had.

Telken jare hebben in de Kouter en Kasteeldreef 
stoutmoedige fruitdiefs(al|en plaats, njeermaals 
werden gegronde klachten ingediend. Verleden jaar 
nog melde ons blad dat een der bestolen eigenaars 
de namen van fruitdieven ontdekt had en vervolgin- 
gingen bij den politif-kommissaris ingespannen had.

Men heeft het zeker vergeten, want zij moeten 
nog gestraft zijn 1 Men wacht misschien liever tot 
het groote dieven zijn ?....



V r i j g e s p r o k e n .
dislcr ujerd voor ons vredegerecht de zaak op

gei ocpeii van M. Vyncke-Lowie van Rousselare, 

beschuldigd van door gemis aan signaal het auto- 

mobielongeluk veroorzaakt te hebben, ten nadeele 

van M. Carpentier.

De heer Vrederechter heeft den betichte vrijge

sproken, daar het bewegen wierd dat de trompe 

van den automobiel, toevallig gebroken zijnde, M. 

Vyncke door schuifelen genoegzaam waarschuwde.

G ekn ip t.

Over eenige dagen had de firma Geb. Gheyssens, 

borstelfabriekanten alhier, eene aanzienlijke partij 

borstels, 360 dozijnen, aan het adres van een zeker 

persoon gezonden te Borgerhout, die aldaar een 

magazijn heeft, doch feitelijk te Antwerpen woont. 

De aflevering mocht slechts tegen terugbetaling 

geschieden, maar de belanghebbende persoon wist 

de firma, die aldaar de borstels ontvangen had, 
door een telefonisch bericht te verschalken en 

de kassen borstels werden zonder terugbetaling 

afgeleverd.

. Er werd daarop klacht bij het gerecht ingediend 

eh de policieofficier M. tiriesen, wist spoedig de 

bergplaats te ontdekken, waar de borstels reeds aan 

den man gebracht waren. De bedrieger had ze daar 

aan een veel hoogeren prijs verkocht dan hij ze 

ingekocht had. De heele partij borstels werd in
,--- --- - M1V, iiwt'ZIIJ IIICI

bijgevoegd, gansch ter goeder trouw gehande ld 
hebben.

W i l d e m a n s .
BakKfcr HoJvoet-Maddens, wijk Boschmolens, 

had zijnén-vlasgaard, die honderd lands groot, ge

sleten en itf hagen gezet. Wildemans zijn daar 

maandag nacht voorbijgekomen. Het lijdt geen de 

minstë twijfel, die brave lammekens hebben de 

straat voor hen niet wijd genoeg ’ bevonden, zij 

moesten meer plaats hebben.

De hagen vlas werden omgeworpen, dooreen 

getrokken, en in den grond gestampt, en alle moge

lijke schade aangedaan.

Hun heldenwerk hebben zij ongestoord mogen 
uitoefenen. Niemand kent die wildemans.

D ro ev ig  e i nd e  van een I s e g h e m n a a r .
Over eenige maanden wqqnde de genaamde 

August Vandeweghe over de Hoogte te lngeimunster 

noorderwaarts op. Zekeren dag kwamen eenige 

baldadigaars zijn huis binnengesprongen, en dreig
den alles kort en klein te slaan. Zich tot Vande- 

weghe richtende, riepen zij hem toe : « Maak u 

maar gereed, gij moet er aan I » En inderdaad zij 

wilden hem vermoorden.

Maar Vandeweghe trok de lade eener kas open 

greep een revolver, en schoot een kogel dweers 

door de borst van den baldadigaard die hem te 

lijve wilde,

Pe man viel ten gronde, zijne makkers sleepten 

hem buiten, en nauwelijks op straat, gaf hij den 

geest. Het parket kwam ter plaats. Nauwkeurig 

werd alles onderzocht. Doch er werd bevonden 

dat Vandeweghe in wettige zelfverdediging had ge

handeld, en hij weed niet in het minste verontrust.

Maar Vandeweghe kon op die streek niet blijven 

wonen. Herhaalde malen werd hij bedreigd, op alle 

manieren vervolgd, en men ging zoo ver hem toe 
te roepen, dat hij ook ging vermoord worden.

Om gerust gelaten te zijn en aan alle vervolgin

gen te ontsnappen, ging Vandeweghe naar Wervick 

wonen, van waar zijne vrouw afkomstig was.

Maar nu, in den loop der verleden week, vonden 

aldaar binst den nacht twee policieagenten, die op 

ronde waren, eenen man liggen op het gaanpad 

uitgestrekt. Zij bekenden dien persoon niet, zij aan

zagen hem voor smoordronken, en zij sleepten hem 
naar ’t gevang.

Wanneer zij ’s morgens gingen zien vonden zij 

den gevangene onbeweeglijk, nog moeilijk ademen^ 

de, en in deerlijken toestand. Een geneesheer werd 

geroepen, en deze bestatigde in den buik twee 

doodelijke wonden. Zonder tot het bewustzijn terug 

gekomen te zijn stierf de ongelukkige zonder een 

woord te hebben gesproken, zonder de minste 

inlichtingen te hebben gegeven.

Die persoon was niemand anders dan August 

Vandeweghe van Iseghem.

PO L IT IEK  N IEU W S
In de Kamer Wordt de bespreking van de Begroo

ting van Landbouw voortgézet. Bijiia a! de leden 

hebben, er hun woord in te zeggen, want allen 
kennen iets of wat van den boerenstiel.

Ter gelegenheid eener ondervraging over een 

werkgeschil in de hoedennijverheid te Brussel, 
worden de 7 vnitmmie dagorden aangenomen :

1) Dagorde L-cynier,s, met 82 stemmen tegen 
29, en 36 onthoudingen :

« De Kamer, bestatigend dat het recht van zich 

yrjj en qngedwongen te vereenigen voor de studie, 

de ontwikkeling en de bescherming der bèroeps- 

belangen, door de wet vastgesteld is ; overwegende 

dat altijd de rechterlijke macht bevoegd is om te 

beslissen over een geval van krenking van een 

burgerlijk recht of overtreding van een artikel van 

het strafwetboek, gaat over tot de dagorde.»

2) Dagorde Mechelynck, MonviUe 
Féron, aangenomen met 69 stemmen tegen 51 
15 onthoudingen :

« De Kamer, hopende weldra de wet te kunnen 

bespreken over de inrichting van verzoeningsraden, 

door M. den minister van nijverheid en arbeid 

reeds over eenige maanden aangekondigd, gaat 
over tot de dagorde » .

Wij zouden willen zien dat de Kamer eens een 

dflgqrde stef^t in dezer voege :

x De Kamer, overtuigd dat het land genoeg heeft 

van alle nuttelooze redetwisten en kostelijk tijd

verlies, is van zinnens, in de eerste tien jaar, eene 

zitting te besteden aan het bespreken van de 
belangen der kleine burgerij » .

*
* *

In de vergadering der rechterzijde gehouden op

en

en

Woensdag laatst is er besloten de schoolwet en 

de nieuwe lasten te stemmen vooraleer in verlof 

te gaan.

Dat zal van onze volksvertegenwoordigers eenen 

buitengewonen iever en eene aanhoudende tegen

woordigheid vergen. SP.

Priesterlijke Benoemingen
BISDOM BRUGGE. —  De E. H. Van Mer- 

haeghe, onderpastoor van Sint-Franciscus te Mee

nen, is pastoor benoemd van O. L. Vrouw der 

Potterij te Brugge. Zijn onderpastoor benoemd : 

te Meenen, in Sint-Franciscus, de E. H. DeRidder, 

onderpastoor te Cortemarck ; te Cortemarck, de 

E. H. De Poorter, onderpastoor te Oost-Roosebeke; 

te Oost-Roosebeke, de E. H. Lanoye, coadjutor te 

Beernem ; te Rousselare, in Sint-Michiel, de 

E. H. De Roy, onderpastoor in Sint-Jacobs, te 

Yper ; in Sint-Jacobs, te Yper, de E. H. Beyne, 

leeraar in Sint-Leo te Brugge ; de E. H. Callewaert, 

onderpastoor in Sint-Michiel, te Rousselare, is 

proost benoemd te De Clytte, onder Reninghelst.

STEEKT WEL DEZE WAARHEID 

IN UW HOOFD.
l.'.. — ■■ n n —1 «.w-» ■

van den oenen monsch aan d e n  anderen en is 

gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder

lingen . D aarom  moeten wij ons er zoo spoedig 

mogelijk van genezen. I)e beste, ja  wij mogen 

zeggen, eenigste remedie die u voldoending 

geeft, is  de Siroop Depraetere. D it  is een 

wetenschappelijk produkt, dat door de D ok

tors zelfs genomen wordt. Prijs 2 franken, 

in alle apotheken namelijk te Iseohem bij 

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

Y  ermakel ij kheden
Zondag 20 Juli, jaarlijksche algemeene prijskamp 

met de T r a b o l ,  in ’t Burgerwelzijn, bij 

C h a r l e s  B lo m m e ,  Kruisplaats. — 20 fr. vooruit.

WIJK BOSCHMOLENS. —  J a a r l i j k s c h e  
O m m e g a n g  op Zondag 27, Maandag 28 en 

Dinsdag 29 Juli, Gr oo te  V E L O  K O E R S  E N
De Zondag - Koers voor alle Liefhebbers 

20 km. —  40 fr. prijzen : 12, 10, 8 , 5, 3, 2.

De Maandag : Twee koersen v. alle Liefhebbers 

1 'Koers : 30 km., 60 fr. prijzen : 20, 15,

10, 8 , 5, 2 fr.

2e Koers • Vertroostingskoers, 20 fr. prijzen : 
8 , 6 , 4, 2 fr.

Ter gelegenheid der S t a t i e - K e r m  is, op 

ZONDAG 3 & MAANDAG 4 AUGUSTI 1913, 

G ro o te  Ve lo k o ersen .  141 fr. prijzen.

WYNKEL ST-ELOY. —  Op Zondag 27 Juli, 

luisterlijke R in gs t e k in g  in velo en allerhande 

volksfeesten op de wijk De Garsrul. —  40 fr. pr.

G e m e e n t e  L E N D E L E D E
GROOTE

PEERDENLOOPSTRIJDEN
Op Zondag 31 Oogst  1913

500 Fr. PR IJZEN  Er. 500 

Burgerstand van Iseghem
Geboorten ;

240 Aqdré Degezelle, z.v. Achille en Celina 

Vyncke, Rousselarestraat. —  241 Henri Bringiers, 

z. v. Alfons en Marie Toebat, Heye. —  242 Ëmiel 

Oosterlynck, z. v. Victor en Amelia Hostekint, 

Dweersstraat. —  243 Gabrielle Dufort, d.v. Julien 

en Emilie Schedin, Krekelstraat. —  244 Omer 

Hochepied, z. v. Alois en Romanie Vandewalle, 

Wyngaardstraat. —  245 Antoine Parmentier, z. v. 

Remi en Pharailde Vroman, Sloore. —  246 Elisa 

Schacht, d .v .  Emile en Emma Nolf, Noordkaai. 

O v e r li jd e n s :

139 Clovis Mistiaen, 6 m., z. v. August en 

Stephanie Vermeulen, Kortrijkstraat. —  140 Adolf 

Vuylsteke, 59 j ., werkman, Oudemanhuis. —  

141 Emma Beheydt, 4 j ., d. v. Cyriel en Adronie 

Sji.moy.^J>.oschmolens. —  142 Magdalena Viaene, 

13 d., d .V  AchieTeïï JVteriS-Ya^otpe.. .Krekelstr.

—  143 Maria D ’Artois, 47 j., huishoudster, echtg. 

v. August Plets, Molstraat. —  144 Justina Letens, 
&S. y.. Kwiohoudotcr, cthtg. V. Leo Hinnaert, de 

Péiichystraat. —  145 Louis Geldhof, 79 j . , land- 

bouwwerkman, Krekelstraat.

H uw elijken  :

46 Cyriel Malisse, 31 j., schoenmaker, met 

Elisa Samyn, 29 j ., dienstmeid. —  47 Cyriel Ver- 

scheure, 23 j ., huisschilder, met Sidonie Dedekere, 

21 j., borduurster. —  48 Cornelis Van Putten, 

33 j .,  juweelier, wed. v. Marie De Jonghe, met 

Gabrielle Crochon, 26 j., bijzondere. —  49 
Gustave Verschuere, 22 j ., vlasbewerker, Ouckene, 

met Magdalena Cottignies, 20 j . , groenselierster.

—  50 Pierre Vandenbulcke, 23 j., vuurmaker, 

met Maria Dewulf, 24 j., borstelmaakster.

Chocolat Martougin
D E N  B E S T E N

Scheepvaart van Iseghem
van 12 tot 19 Juli 1913

Petit Brick, met ciment voor de W e Alidor 

Vandewalle. —  Le Goëland, gelaad met üjnzaad- 

koeken door Alfons Dassonville. —  

met bloem voor C- Vandemoortele.
August,
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O L IEFA B R IE  KEN CALVÉ — DELFT
Ka p i ta a l  8  mi l l ioen 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 I4
Deze  g e w a a r b o rg d  z u iv e re  O l ie  van 

is de a l le rb e s te  voor  S A L A D E  en

z e e r  f i jn e  k w a l i t e i t  

M A Y O N N A I S E .

Agentschap : CARDINAEL-VERMEULEN &  FRERE, Brugge.
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Marktprijzen
ISE G H E M  

Suikerijboonen 
Beschikbare wagon 

» schip

groeite 101 ,'i wagon 

» » schip

Meststoffen, 1!) J u l i .  

HudanitraaT besch ikbaar Oostende

12 Ju li 
13 —
13 25

14 50 
14 75

Zwavelzuren ammoniak

19 J u l i  

1.1 —
1.1 “25 
1 4 25 
14 50

25 00 
34 00

10 Ju li.
Boter do kilo 3 00 3 10
Kieren de 20 2 50 2 (iO

ROU SSELARE 8 Ju li 15 Ju li
Oude Tarwe 20 — 21 — | 20 — 20 50
lïoode 1!) — 1050 | I0 — 1050
R ogge 17 — 17 50 | 17— 18 —
Haver 20 50 21 50 | 21 — 22 —
Boonen 22 50 23 50 | 22 — 23 —
Aardappels 9 _  |o — | 9 — 10 —
Boter per kilo 3 10 3 30 j 2 00 3 1 0
Eiers per 25 2 40 2 50 | 2 50 21)0
Koolzaadolie lOOk 72 50 | 73 —
Lijnzaadolie » 57 50 | 59 —
Viggens 20 — 40— | 16 — 42 —

Suikerijboonen
Bcsch. wagon 13— | 13 75

» schip 1325 1 13 25
groeite 1013, wagon 14— | 14 50

» » schip 14 25 | 14 75

| ^ | U I S  T E H U R E N  met of zonder 
fabriek, met 150 vm. erve, Rousse- 

larestraat n° 82, Iseghem. Voor inlichtingen 
schrijve men : D outrepont Brugge.

H E R B E R G S G E R I E F  T E  K O O P

toog, buffet, bierpompe, tafels, 

stoelen, stove, fontieren, glazen en andere 
kleinigheden, comptant geld, bij Cy r . I I oche- 
riiiD-lNGKi-s, Heerweg, in Den Molenwal.

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 VAXDEW AL- 
LE-IIEM ERYC K , Rousselarestraat, 12, 
Iseghem, aan zeer voordeelige voorwaarden. 

Uitverkoop met grooten afslag.

"¥“ E K O O P  Tabaknaaehien, in goeden
■ staat bij D rcock Broeders en Zusters 

Rousselaarstraat, 52 Iseghem.

T T  E K O O P E N  of T E  H U R E N ,  met
■ 15 October aanstaande, epno fa b r i e k  

met schouw voor stoomtuig, dienstig voor 
alle nijverheid; hovenicrsliof en drie woon
huizen daarmedegaandc. Zich te bevragen 
ten bureele van dit blad.

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

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

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

vierkante meter, prijs die nergens meer te bekomen 

is rond g»ze stad.

b) Omtrent 700 vierkante meters erve gelegen 

langs de groote baan, dienstig voor boomplein; 

bleckplein, 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 fSEOHEM » .

—T—" ■ 1 ■"

voor gelijk welke bestemming in AMERIKA 
of CANADA, te bekomen bij :

L.Van Gheenberghe en Amand Laridon
Groote Markt, ISEGHEM.

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

voor Heeren en Damen 
M A R K T S T R A A T ,  ISEGHEM 

Groote keus van Engelsche stoffen

L a a ts tj N ieuwigheid' —  Genadige Prijzen

Huis van eerste orde
ROU W KOSTUM EN  IN  24 UREN .

R.
English Gentlemen's 
-  -  - Tailor - - -

Beau Choix de

TI88U8 ANGLAI8
Haute Nouveauté pour la  

Saison d’Été.

V e n te  a u  m è t r e .

COSTUMES et 
PARDESSUS

en tous gen r es  

a des prix modérés

p̂arana:

C O I F F E U R  
Statieplaats, I S E G H E M

Beveelt zich aan voor het 

maken van alle slach vcm 

H A A R W E R K .
Stel ov .

Haarstresseh

Herstelling en Vernieuwing  

met uitgevallen H aar.

choonheid
Zeep

Dada
Hel stuk 0.7 5

Werkdadigheid zonder 
weerga legen zomersproe
ten en huid aandoeningen. 
De besl£*voor 'I behoud 
eener frissche gelaats
kleur______________  «,

Onfeilbaar voor  de 

geneezing van klovej; 

maakt de hu i d  blank 

IN EEN NACHT.

De doos 2.50 
De 1/2 doos 1.50

• I gCVdl  ̂ .

Allerfijnst en op V  

gelaat blijvendonontbeer* 

tijk voor elke toilettafel

TE  KOOP  m A L L E  G O E D E  H U I 7 F .N  J

W ordt verkocht te Iseghem Apotheek Rodenbach en Coiffeur Vandendriessche.

SUCREMA
De beste 
melasse 
voeders 

voor

Vee

P a ard en

Verkens

SÜPERCOCO

V O O RD EELEN  : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A  prik
kelt den eetlust, werkt zeer 
gunstig op do melk en botcraf- 
zondering, mest spoedig ; geeft 
aan de peerden eene maximum 
geschiktheid tot oplevering van 
arbeid, voorkomt de buikkram
pen on darmontsteltenissen; is 
uitstekend tegen den droes.

Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, 0 tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en HO andere krachtvoeders. Rijker dan de 
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat
sten gewicht voor gewicht, en geeft nog betere uit
slagen. Geeft vaste boter.

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

Fabricanten en invoerders van allerhande voederkoeken en meelsoorten.



(1IXIR D’RNVERS
Goed van smaal< <®P> Goed voor de maag

BALSAM
ZUIVER 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.

Oh! la! la!
Nu M  ik k\ vast!

De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en 

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

voorkpmt men mondgezwellen en ontsteking van 

het tandvleesch. Geene tanden moéten meer uitée 

trokkejrworden ; geene pijn meer gevoelt men nog 

onder het eten.

Laat u niet bedriegeadoor gevaarlijke en ondoel

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

Eisu.t dus de ware

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

T e  Is e g h e m  :

MM. A. RODENBACH en J. VERHAMME.

Geen Grijs Haar
MEER!!!

D c  N i e u w e  Lon do n»
doet dc*grijze haren binnen en
kele dagen verdwijnen, maakt het 
haar glanzend en zacht, belet het 
uitvallen en neemt de pelletjes 
van liet tioofd weg.

E ischt op 
den hals :

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

Engeische Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon

Te koop bij Apothekers 
Drogisten , H aarsn ijders en Reukwinkeis 

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

’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
STMERT’S BflRSTTABLETTEI
Met dezetweevoortreffelijkeremediën, 
nooit geen SLIJM, nooit geene GAL 
meer! Ik bekommer mij niet om 
da besmeltelijke ziekten nocli he< 
ïlechtste winterweer.

Iseghem .—  Apothekerijen Rodenbach en Verham m e.

ROOKERSGERIEF Pi‘pen’ °'saren & Cisaretten
............  ..............  — —  van alle gekende merken — ■—

A IM É  DE B E Y N E
Rousselarestraat, 222 ,  ISEGHEM

Dé po t  d e r  v e r m a a r d e

Cigaretten GOSSET,Brussel
MARKEN « ST. MICHEL » 

Wekelijksche uitvoer 4,000,000 Cigaretten

Cigaren MÉLIOR, QUO VADIS, NÉRON, enz.

Dépot van den Tabak 253 in pakjes
GEDEPOSEERD MARK

Pi jpen  S H O U F E L A R E

Cigaretteboekjes GOUDRON LA
GROOT  E N  K L E IN  — Zeer voordeelige voorwaarden voor voortverkoopers.

S L O E F E N  ( S a v a t te n )  van al len aa rd  en k leur .

Handel in (HICOREIBOONEN
TELEFOON 2 4 K O L E N  & K O K S

TELEFOON 2 4

I)»*, 'V-

M a g a z i jn  van a l le  slach van L A N D V E T T E N
..w u ’ V  ------ — — —

Chicorei, 'O M ro o d  &  Sucrema

CONSTANT GIT8
Statiestraat, ISEGHEM

ylntwerpsehe 2inpotheekkas
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP GESTI CHT IN 1881 

Kapitaal: 10.000.000,00 - Reserven : 5 .77 1.785,86 
A N T W E R P E N :  H u i d e v e t t e r s s t r a a t ,  3 5  —  B R U S S E L ,  C o n g r e s s t r a a t ,  1 2

SPAARKAS : 3.25 % 3.60 % 4 °/0 *

GRON DPAND OBLIGATIEN  4 °/„

LEEN IN G EN  OP ONROERENDE GOEDEREN
V O O R D E E L IG E  V O O R V A A R D E N  — G E F IA K  V A N  B E T A L IN G

Iseghem : A .V E R H A M M E , Deurw aarder 

Ardoye : I I . T IIIE R S , Agent.

Em e lghem  : CH . C O O L S , Hovenier. 

Meulebeke : D E N E W E T H - R O E L E N S . 

Rum boke  : O .R O S S E E L , W ijnhande laa r

A G E N T E N
Inge lm uns te r : SC H O T T E , Gem eentesecretaris.
Lendelcde : .1. M E E R S E M A N , »
Oost-N ieuwkerke : G .V A N D E  P IT T E , »
Bavicliove : Léonare VANDEN BULCKE, Vlaskoopman
Llchtervelde : A. DELAFONTAINE, Melkerijbestuurder
Moorslede : A. BONCQUET, Politiecommissaris.

iftank van $l6U3sdare=ffhidt
NAAM LOOZE M A A T SCH A PP IJ

T E  R O U S S E L A R E
Bijhuizsn te THIFLT, ISEGHEM & DIXMUDE

ytgentsehap der ”  éeeiété i énéraie de fje lg iqu e „  te S in m e i.
Krediet openingen on 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 ol' andere waarborgen.
Uitvoering van Beursorders, betaling van coupons, uitkeering van uitgelotte titels, enz.

G E L D P L A A T S IN G E N
aan zeer voordeelige intresten, op zicht of op term ijn  terugbetaa lbaar zonder eenige kosten.

De stortingen mogen door tussclienkomst van het Postbtireél gedaan zijn.
--------- 4 . * ‘ * % . - +

Verhuring van Brandkoffers (Coffres-forts)
De Bank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebruike van liet putftiek ; dóze brand-

koffers zijn ongericht in ondaraardschp aphpfrmnwjxde en met stalen Dlaten geblindeerde kelders 
en leveren de volledigste waarborgen op tegen brand of dietsfai : voorziumge neuen
vergenoegen zich op onze dagen niet meer met eenen brandkoffer in huis, maar huren, mits 
eenen kleinen pacht, een der brandkoffers in de Bank, waarin zij, in alle gerustheid, hun geld, 
weerden, juweelen, enz. kunnen verbergen. De huurder bezit de twee eenige sletileis die op 
het slot passen van zijnen koffer en sluit dan nog dien koffer met ee*n geheim dat h'ij kan 
schikken naar zijne beliefte. •--.j

IN BEWAARNEMING VAN ALLERHANDE WEERDEN 
De Bank aanveerdt ook, in bewaring, mits een klein jaartijkseli 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 heeft dc eigenaar zicli om niets to bekommeren ; 
de Bank zelve doet al het noodige in zijne plaats, dit zonder verantwoordelijkheid van 
harentwege.

Alle in lich tingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der Bank of in hare  

Bijhuizen te T H IELT , IS E G IIE M  en D IX M U D E .

I)e Bank is beheerd als volgt :

Beheerraad : W ol Ed . heer G raaf de SM ET de N A E Y E R , S taa tsm in is te r, Bestuurder der Soeiélé Générale 
de Belgique te Brussel ; — M. M A T T IIIE U , G ronde igenaar te W ijnendaete  en B ank ie r te
Brussel ; — M. CON STAN T  VAN A C K E R E , A dvokaa t te K o rtr ijk  ; — M. JA N  MAM IE U -L IE B A E R T , 
Vo lksvertegenwoordiger, Burgem eester der stad Rousselare ; — M. J . D E  M EEST ER-M A SEL IS , 
G roothande laar on Schepene te Rousselare ; — M. F liA N Z  L O O N T JE N S , A dvokaa t te T liie lt.

R a a d  d e r  C o m m i s s a r i s s e n  : M . F L O R E N T  D E N Y S -C A R L IE R . G ronde igenaar te T liie lt ; — M. JU L E S  
M IS S IA E N , N ijveraar to Iseghem  ; — M. E U G È N E  LF G E IN -M O ER M A N , N ijveraar ie  Rousselare ; — 
M. H Y P . D U Y V E W A A R D T -V A N  B IE R V L IE T , G roo thande laar te Rousselare.

B e s t u u r d e r :  M. JU L E S  B A G A G E . —  B e h e e r d e r  v a n  ’t  A g e n t s c h a p  I s e g h e m  : M. P il. V E R B E K E .

Roode Pillen
L . D U P U I S ,  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 zuive ren  zach t  het  l i c h a a m ;
Zij verjagen, zonder pijn, gal en slijmen ;

Zij zuiveren het bloed tot in de verste aderen.

In den keertijd helpen 7ii Vrouwen, verkloeken h aa r,  en  
beletten., alle origt'stëitenïbaëri!

1 . 2 5  Fr .  de doos ; 0 . 7 5  fr .  de halve doos.

TE VERKRIJGEN BIJ : *

J. VERHAM M E en A. RODENBACH, 

Apothekers, Is e g h e m .

Onz^ twee nationale remediën :
1» BORSTPILLEN] 2° BLOEbPILLEN

van F. Vergauwen,
A p o th e k e r  te  B ru s s e l, 

tegen h o e s t, v e rk o u d h e id , a a m 
b o rs tig h e id , b ro n c h ie t en alle 

z ie k te n  van lu c h tp ijp e n  en b o rs t, 
be doos: I fr. 5 0  in al de goede apoth.

van F. V^rgauw^n,
A p o th e k e r  te  B ru sse l, 

tegen v e rs to p th e id , m a a g z ie k 
te n , h o o fd p ijn , rh u m a tis m , 
k e e re n  d e r ja re n , e n z .

Itloi-ilpiHcnvauF.VËlUiAUWBN 
zijn lun^ levens pillen

be doos : I fr. 50 In al de goede apoth.

Elke doos Is franco verzonden mits 16 postzegels van 10 centiemen NI. 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  m  v o o r  d t  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  van F . V e rg auw e n  p e z e n  ie d e r ja a r  ve le  ü u lze n d e  m e n s c h e n !

Te Iseghem  

te bekomen bij 

de Apothekers 

J Verham m e  

en

' A. Rodenbach.


