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VLAANDEREN.
Voor Vlaandrens gouden kusten
K lin k ’ aller lofgesclial ;
Daar waar ons vadren rusten,
E n ’t nakroost wonen zal
W aar moeder ons eens baarde
E n opleidde aan lieur hand,
O dierbaarst land op aarde :
O V laanderland !
H ier rooken geen vulkanen
U it borgen hoog van k ruin
Slechts heffen de eikenlanen
Zich boven veld en tuin.
D at geeft er vaster waarde
Dan kolk en klippig strand.
O schoonste land der aarde :
O Vlaanderland !
Befaamd vóór duizend jaren,
De lieele wereld rond,
Om uwe vrome scharen
E n vruchtbren akkergrond.
Geen nabuur evenaarde
I n kunstm in en verstand
H et roemrijkst land der aarde :
O V laanderland !
Geen' vijand overlieerde
H ie r ooit het voorgeslacht.
Der oud’ ren braafheid weerde
Steeds list en overmacht.
E n ’t kroost dat nooit ontaardde
Gedenkt der vaadren trant,
O dierbaarst ons op aarde :
O V laanderland !
Wel leidzaam zijn ’s lands kindren:
Maar geen dwingelandij
Mag hunne rechten liin d ’ ren,
O, dat bezweren zij.
W a t we eens zoo duur vergaarden,
B lijft steeds het waardigst pand
Van ’t vrijste volk der aarde :
O Vlaanderland !
De Vader aller volken
Verhoor’ onz’ liartebeê
En deel ons u it de wolken
Zijn inilden zegen mee !
H ij die ons im m er spaarde,
Trok nooit zijn Vaderhand
Van ’t vroomste volk der aarde :
Ons Vaderland !

Wildemans!
’ k Was op reis.
Onze trein vloog eene breede baan voor
bij, langs wederkanten met de schoonste ap
pelaren beplant, waaraan de heerlijkste
vruchten prijkten.
Onvrijwillig maakte ik een teeken van
verbazing. Een heer die recht over mij zat,
bemerkte zulks.
« Gij zijt verwonderd, sprak hij mij, dat
hier langs den openbaren weg, zulke schoo
ne vruchten groeien ? «
— « Inderdaad », was mijn antwoord.
— « Dat vindt gij in vele streken, weder
voer hij. Menige plaatse zoude ik u kunnen
noemen, waar men gansche dreven appe
laars, peereboomen, notelaars, aantreft. En
dat wordt door eenieder geeërbiedigd, en
niet een enkele vrucht wordt er beschadigd,
of door onrechthebbenden geplukt. »
— « Dat zoude noglhans op mijne streek
niet gebeuren, » was mijn antwoord'
— « Dan is zulks te wijten aan de o p
voeding die de menschen uit uwe streek ont
vangen, » sprak die heer, « welopgevoede
menschen laten het goed en den eigendom
van anderen gerust !»
♦
* *
Onze samenspraak was daarmede uit en
t’ einden.
Maar in mijn gedacht zag ik al met eens
te voorschijn komen, wat al teekens van goe
de opvoeding de menschen van mijn streke
gaven.

kaarten of programmas

bij den drukker van dit blad gedrukt,

G O D S D IE N S T, ^ O E D E R T R R L , V R D E R L R N D
GEfy\EENTEBELF\NGEN
En ’k peisde op den geest van vernieling,
van verdelging waarvan ik — ongelukkiglijk
genoeg — zoovele voorbeelden had gezien.
En voor mijn oogen verrezen zoo dui
zendvoudig alle slag van kwade streken, van
ware wallebakkerijen, dat ik mij eindelijk
vroeg hoe het mogelijk is dat op zekere
streken het volk alles kan gerust iaten,en hoe
men op andere zich als gedwongen voelt
alles te beschadigen.
*
* *
’t Is feest.
Op de Groote Markt is het volk des avonds saamgestroomd.
De blijde tonen van het muziek weder
galmen.
Op de vier hoeken der groote plaats staan
hooge masten geplant, waar, bovenop, mach
tige elektrieke gloeilampen hunne schitte
rende stralen rondspreiden, en met hunne
heldere klaarte het volk verlevendigen en be
geesteren.
Maar, krak ! een doffe slag. En een der
machtige gloeilampen stort beneden, verbrij
zeld in duizend stukken. Een wildeman had
den draad doorgesneden die de lampe vast
hield, en tachtig franken lagen vervlogen in
den gron d !
De straten waren versierd met vlaggen,
duizenden lampioenen. schitterden en straal
den in vollen glans en klaarte !
!s het mogelijk zoo iets te verdragen ?
Met stokken werden de lampioenen in stuk
ken geslagen, de vlaggen en vaandels van
de staken afgerukt en gescheurd.
En ’s anderendags ’s morgends, heel
vroeg, vonden de eerste voorbijgangers het
gelend der Cachtembrugge, gepint met ge
scheurde lampioenen en gestolen vlaggen.
Wildemans !
★
* *
Een burger kost niet langer den ouden en
versleten muur zijner woning verdragen.
Hij doet den plakker komen en gelast hem
een fatsoentijk uitzicht aan zijne woning te
geven.
En die ambachtsman stelt er eene zekere
fierheid in dat leelijk huis een schoon en sier
lijk uitzicht te geven.
Hij trekt dien gevel in schoone, roodkleu
rige steenen, die ongetwijfeld de goedkeuring
van allen, de bewondering van velen zullen
bekomen.
En ’s avonds, wanneer hij zijn werk vol
tooid en voleindigd heeft, roept hij den ei
genaar, die zijn genoegen en zijne voldoe
ning over het gedane werk uitdrukt.
Doch ’s morgens bestatigt men dat binst
den nacht wildemans aldaar zijn voorbij ge
gaan, die met scherpe ijzere punten, diepe
sneden in den plaaster hebben getrokken, en
dat schoon en lieflijk werk ten deele hebben
vernield.
★
* *
Gedurende verschillige dagen hebben de
schilders aan uw huis gewrocht.
Alles staat in ’t nieuwe. Deuren, vensters,
ramen, blinken van schoonheid, ’t Is alsof
gij een nieuw huis waart binnengetreden.
En ’s morgends vroeg roepen de geburen
u op, om u de aangename mare te doen, dat
uwe gevel, dat uwe deur en uwe watervensters, van onder tot boven met inkt en vui
ligheid zijn besmeurd.
Wildemans !
*
* *
Op den hoek eener weinig bewoonde
plaats heeft men, voor ’t gemak van het pu
bliek, eene ijzeren brievenbus geplaatst.
Dronken gasten komen af binst den duis
teren nacht.
— W at, eene brievenbus op den trottoir?

Wie heeft dat recht ? De straat is aan ons!»
En in een, twee, drij, vliegt de brieven
bus omverre, en rolt in de greppe.
De wildemans zetten hunnen weg voort.
—
« Hoe ! hier langs den overgang van
den ijzerenweg, een wachthuisje ? Wie laat
hem zulke dingen toe ?» En de schouders
steunen tegen de deur die weldra met geweld
openvliegt.
De oude verroeste stoof, vliegt onmiddelijk de vaart in, en de lanteern, daar ge
plaatst, om in geval van nood, het alarmsi
gnaal te geven, volgt den zelfden weg.
Wildemans !
*

*

*

Langs den openbaren weg, langs de kalsijde hebben gemeentebesturen boomen ge
plant, om later eene aangename en gezonde
wandeling aan het publiek te verleenen.
Maar wat mogen die boomkes iemand
misdaanjhebben ? Wie zoude ooit gepeisd
hebben dat zij daar niet mochten groeien ?
En toch is het zoo !
Dronken labberaars tjolen bij nachte naar
huis. Wanneer zij zeker zijn dat zij door nie
mand gezien worden voelen zij zich ge
dwongen eene heldendaad te verrichten.
En in minder tijd of ik het hier nederschriji, liggen verschillige boomen daar ter
neder, het bul midden doorgebroken.
Wildemans !
♦
* *
’t Is in het herte van den zomer. De boer
heeft ongelijk gehad zijne koeien, een jong
en veelbelovend peerd, ’s nachts in de wei
de te laten.
Zij komen af, de baldadigaards !
Met eene koe dood te slaan, kunnen zij
aan den boer niet veel schade doen. Hij kan
het afgemaakte beest nog aan prijs verkoopen.
Maar dat schoon en jong peerd is in an
dere voorwaarden.
Met een eiken knuppel gewapend naderen
zij het kostelijke dier, en in eenen slag, wor
den de voorpooten afgeslegen.
En ’s morgends vroeg, met tranen in de
oogen, vindt de boer zijn peerd stervende
liggen.
Wildemans !
*
* *
Nog honderden voorbeelden van dien aard
zoude ik u kunnen aanhalen. Nog honderden
zoudt gij mij zelf kunnen vertellen.
En hoe is dat mogelijk ?
Hier in onze streek waar de beschaving
zoo groot is, waar het onderwijs zoo is uit
gebreid !
Wie is daar de schuld van ?
De drank, zult gij zeggen.
Ja, ’k wil wel, de drank ! Maar ook nog
andere redens.
Meest van al het gebrek aan onderrich
ting, aan opvoeding, aan onderwijs.
De schoolmeesters kunnen niet te veel de
aandacht hunner jonge leerlingen daarop
vestigen, zij kunnen nooit genoeghet leelijke,
het afschuwelijke, het hatelijke van zulke
lafhertige daden voor oogen stellen.
En wanneer zij op wandel zijn met de kin
deren, en zien hoe men de vruchten heeft
beschadigd, hoe men huizen en eigendom
men heeft bevuild of ontsierd, zij moetendat
onmiddelijk aan de leerlingen doen zien, en
de lage en de laffe handelwijs der onbeken
de daders brandmerken.
Alzoo zullen zij aan de jonge leerlingen
walg en afkeer inboezemen voor zulke snoode handelwijs.
Maar de ouders ook mogen hunne plich
ten niet verzuimen.
Zij moeten hunne zonen, die zij weten

worden kosteloos tweemaal in het blad
overgenomen, alsook deopgegeven
uitslagen van prijskampen.

plichtig te zijn, streng straffen. Zij moeten
zeggen, wanneer zij zulks vernemen, dat zoo
iets nog ooit gebeurd, en dat zij het te wete
komen, zij zelf de politie zullen verwitt:gen,
opdat zij niet ongestraft zulke lafhertigheden
zouden bedrijven.
*
* *
Met alzoo te werke te gaan, zouden wij
mogen verhopen geene wilcemans nog aan
het werk te zien ; wij zouden mogen peizen
dat zoo ons Stadsbestuur de leelijke boomen
van de Koornmarkt doet ontwortelen, wij
een bloempark zullen kunnen inrichten, dat
door eenieder zal geeërbiedigd worden, en
den ingang onzer stad zal verfraaien en eenen
nieuwen luister toebrengen.
N em o.

Het gepast oogenblk
Het is wonderbaar om zien hoe in de groo
te steden groote werken steeds rap vooruit
gaan, terwijl in kleine plaatsen kleine verbe
teringen jaren en jaren uttgesteld worden.
De Staat ziet op geen miljoenen wanneer
er kwestie is van Brussel of Antwerpen te
bevoordeeligen. Zekerlijk vergen deze bron
aders van Belgies leven en handel bijzondere
opofferingen ; maar waarom wordt er ten
opzichte der kleine arrondissementen niet in
evenredigheid gehandeld ?
Dikw ijls genoeg hebben de Iseghemnaars
ondervonden dat de geldelijke tusschenkomst
van den Staat bij ons zich lang laat wachten,
zelfs voor de werken die hoogst noodig zijn.
En nochtans, brachten de Kiezers van Iseghem
het hunne niet steeds ruimschoots bij, om
aan ons Staatsbestuur de overwinning in den
politieken strijd te verzekeren ?
Men zou zeggen dat de heeren die aan ’t
bewind zijn die spreuk volgen : Tracht met
de slechten wel te staan ; de goeden doen u
van zelfs geen kwaad.
Met de fraaie menschen doet men wat
men wil, zegt men nog, en waarlijk wij zou
den het beginnen te gelooven.
Het oprichten eener nieuwe statie alhier,
een werk waarvan de noodzakelijkheid alge
meen herkend wordt, vraagt meer tijd, zoo
het blijkt, dan het oprichten van de Tentoont
stelling van G e n t! ’t Is waarlijk als of heeen kolossaal werk gold, waartoe de weten
schap en het licht van al de bureelen in het
ministerie van spoorwegen vereischt zijn !
Nu nochtans hebben wij eenen minister
van spoorwegen die Iseghem goed kent, en
weet wat de Katholieke volksvertegenwoor
digers aan Iseghem schuldig zijn.
Indien wij nu geene voldoening bekomen,
dan moeten wij zeker nooit meer eene nieu
we statie verwachten.
Intusschen vraagt het Staatsbestuur een
leger van 100.000 man op vredesvoet. Voor
aleer de honderd miljoenen te stemmen die
daartoe gevraagd worden, waarom zouden
onze volksvertegenwoordigers en senators
aan de heeren ministers niet eens kunnen
spreken in den volgenden zin :
«G ij vraagt van ons groote en belangrijke
opofferingen, Heeren. Geen enkel Belg hadde
durven vermoeden dat gij zulke voorstellen
zoudet durven doen. Haddet gij slechts eene
kleine vermeerdering van krijgslasten geeischt, gij zoudt ze misschien niet bekomen
hebben. Maar gij spreekt stout, en vraagt in
eens zooveel dat het land, waarlijk verbluft,
nog geen tijd gehad heeft om er op te pei
zen u weerstand te bieden. Gij speelt stout,
Heeren, de stoutste wezels zuipen de eiers.
« Wel is waar brengt gij voor onze oogen
het schrikbeeld van eenen fransch-duitschen
oorlog. Gij spreekt van Staatsgeheimen. Op
die manier kunt gij het land alles afpersen.

« Gij zegt dat Belgie moet in staat zijn zij
nen grond te verdedigen. Gij veronderstelt
dat in de toekomende botsing een duitsch le
ger, enkele uren na de oorlogsverklaring,
twee drie honderd duizend mannen zal zen
den door L’elgie naar de haven van Duinkerke, om daar de Engelsche soldaten te belet
ten te ontschepen en aldus Frankrijk bij te
staan.
«D at alles kan waar zijn, heeren Ministers.
Maar vooraleer wij die schrikkelijk groote
sommen ter uwer beschikking stellen zult gij
ons niet alleenlijk beloven maar aanstonds,
op staanden voet, geven wat wij denken het
volle recht hebben van u te verlangen.
« Gij vraagt ons honderde miljoenen; geeft
ons eenige duizende franken voor de allernoodigste werken die in ons arrondissement
uit te voeren zijn, zooniet stemmen wij dc

Krijgswet niet.
« Misschien zult gij zeggen, heeren M inis
ters, hoe is het mogelijk de groote belangen
van ’t Vaderland te vermengen met zulke
kleine plaatselijke aangelegenheden !
« W ij antwoorden : hoe is het mogelijk dat
gij eene nijverige stad, die steeds onder de
steden van gansch ’t land, best gestemd
heeft in alle kiezingen, zoodanig in den hoek
verdompelt, dat gij zoudt moeten u schamen
er nog den voet te zetten bij latere kiezingen.
«Laat ons hier geene welsprekendheid noch
lange zinsneden den hals breken, heeren
Ministers, er is hier kwestie van zaken en
van geld. Het is te nemen o f te laten.
« En daarbij eischen wij nog iets.
« De nieuwe tarieven zijn uiterst geschikt
om den handel en de nijverheid der Iseghemsche Borstels dood te leggen.
« W ij bidden u aanstonde eene bepa'ing in
te voeren, waarbij, in het vaststellen van den
prijs van het vervoer, er zal rekening gehou
den worden van de weerde der koopwaren,
wanneer deze bestemd zijn voor het buiten
land.
« Het is niet genoeg, heeren Ministers, de
handelsbetrekkingen in woorden aan te moe
digen, het is volstrekt vereischt dat gij geene
onoverwinbare hinderpalen stellet aan het
uitoefenen en de uitbreiding van onzen koop
handel.
« Ook is het u niet onbekend, Heeren, dat
thans de belgische nijverheid te kampen heeft
tegen machtige gebaren, en dat het teenemaal ongepast is de lasten te verzwaren die
op den handel met den vreemde wegen.
« De iseghemsche borstelnijverheid, wil
men ze voort in leven houden, mag geene
nieuwe beproevingen meer doorstaan. Reeds
eischen de werklieden eenen van langs om
hoogeren loon. W ij kunnen hun geen onge
lijk geven, want het leven is duur en de
noodwendigheden voor een arbeidershuisgezin zijn zeer groot. De werkmenschen heb
ben ’t recht en overschot van gelijk van ee
nen rechtmatigen loon te eischen die de ge
trouwde lieden in state stelt hunne plichten
te kwijten, en die de bete brood voor een
talrijk huisgezin waarborgt.
« Indien de borstelfabrikanten aan den algemeenen tarief van vervoer onderworpen wor
den, dan is er maar van wege Engeland eene
kleine inkomtaks meer noodig om die nij
verheid plat dood te leggen.
«Het zal u misschien verwonderen, Heeren
Ministers dat wij u alzoo durven aanspreken.
« Maar onze Kiezers, ons volk dat wij ver
tegenwoordigen, zullen het niet misplaatst
vinden dat wij bij u, die zulke groote opof
feringen voor de soldatenkwestie eischt, ook
eens van hunne belangen, hun leven, hun be
staan spreken.»
Alzoo zouden wij spreken aan de heeren
Ministers.
En bachten onzen rug zouden die heeren
misschien zeggen : «Het gaat niet meer het
Vlaamsche land steeds met beloften te paaien. »
En voorzeker zouden zij den dag der stem
ming van de nieuwe legerwet niet afwachten
om te geven hetgene onze volksvertegenwoorders zouden eischen, sine qua non !
Burger.

Bemint uwe ta a l!
D aar liet op onze dagen een tijd geworden
is van ontw ikkeling en van vooruitgang op
alle gebied, een tijd waarop alle mensch
traelit naar « scliooner en beter » mogen
wij ook liet bijzonderste niet uit liet oog
verliezen.
Men w erkt en strijdt nu voor de lotsver
betering en de verheffing van den gelieelen
werkersstand, en alle weldenkende en ver
standige menschen met een goed vooruit
zicht in liet lierte op de rechte plaats.

springen bij en treden op 0111 zoo mogelijk
dat maatschappelijk vraagstuk op te lossen.
D aardoor bewijzen zij aan de maatschap
pij eenen Onuitsprekelijken grooten dienst,
die reeds medehelpt tot de opbeuring van
een volk, zij geven het meer recht op leven,
zij schenken liet zijne rechtmatige fierheid,
waarop ieder mensch zoo trotscli is te
mogen roemen.
Buiten al deze werken die gedaan zijn
tot het bekomen van een menschwaardiger
bestaan, is er eene andere zaak die niet
m in van liet allergrootste belang is, en aan
het volk hoogst noodig wordt voorgeliouden, en dat wel op liet gebied der vlaamsclie taal.
Is het gebruik zijner taal niet dat een
volk groot m aakt en het doet kennen in zij
ne ware wezentl ijk heid ? Is het de vlaamselie
taal niet die ons doet denken aan onze vroe
gere grootheid en aan de schoonheid van
ons roemrijk verleden ?
H et is de vlaamsche taal en het vlaamsch
leven die ons voor oogen spiegelt, de edel
moedigheid onzer voorouders en de heer
lijkheid van ons geslacht.
H et is betreurensweerdig dat er op onze
dagen Vlamingen gevonden worden die zich
zouden schamen de vlaamsche taal te ge
bruiken hetzij in woorden als in geschrif
ten, en zelfs in liet midden hunner vlaam
sche geboortestreek.
Deze die zijn taal veracht, het gebruik er
van verzuimt, zal zijne vlaamsche grootheid
verliezen, en zijn vlaamsch leven zal ten niet
gaan, en hij mag gelijk gesteld worden aan
dezen die zijn eigen verloochent en tot een
ander geslacht is ovcrgeloopen.
Schaamt u niet over uwe taal, zijt er fier
over, want zij is de rijkste in woorden, wel
de schoonste in letterkundige opvattingen
en in haren onscliiildigen eenvoud, begrijpelijkst voor alle gezond, oordeel, en alle
taalkenners roemen haar als zijnde de edel
ste en verlievenste aller talen.
Deze die deze taal als de hunne spreken,
zij beliooren tot een edel geslacht, want het
was onder den kreet der vlaamsche taal dat
onze voorouders hunne rechten verdedigden
en optraden tegen alwien zicli vijandig be
toonde, het was onder den kreet der vlaam
sche taal dat zij op 11“ J u li 1302 optrokken
tegen het machtige franselie leger, die onze
wederspanniglieid, maar toch gewettigd
recht, als eene spotternij aanzagen, daar zij
dachten dat alles voor hunne groote macht
buigen moeste. Het was onder dien kreet
dat zij Vlaanderen hebben vrij gevochten en
ontrukt aan de franselie slavernij die dan
ons gansche land overmeesterde i het was
de vlaaroslie kreet die ons groot en vrij
maakte, en Vlaanderen veranderde in het
geen het nu nog is.
H et was onder den vlaamsclien kreet dat
ruim honderd jaar geleden onze vlaamsche
boeren optrokken om hunne kerken en
lieerdsteden te verdedigen tegen de franselie
overweldigers die liier nogmaals alles w il
den te vuur en te zweerde zetten en onzen
Godsdienst onteeren; maar ons vlaamsche
volk dulde geene vreemde spotternij en vertreding van het heilig recht, van daar
komen die dichterlijke woorden : De Vla
mingen wilden wat was recht, en wonnen
wat zij wilden.
Beziet die vlaamsche helden in de vlaam
sche geschiedenis, beziet dien J a n Breidel
en Pieter Deconinck, beziet Jacob Vanartevelde en zoo vele hunner tij dgenooton, beziet
ze eenen heeten strijd voeren tegen allen
vreemden inval en verbastering. M aar liet
zijn de baanbrekers voor Vlaandcrens
vrijheid en grootheid en de verdedigers tot
liet in stand houden van liet vlaamsche
leven.
Het voorbeeld on de levenswijze dier
vlaamsche groote mannen die onze voorou
ders waren, moet ons meer met strijdzucht
bezielen, en meer onze vlaamsche grootheid
indachtig' maken, die bestaat eerst en
vooral, in het gebruik onzer taal en het
onderhonden onzer Vlaamsche gebruiken
en zeden, en ons doen strijden tegen alle
verbastering van onzen stam.
Wanneer ieder V lam ing zijn vlaamsch le
ven zal eerbiedigen en zijne vlaamsche
grootheid zal beseffen, ja dan zal men niet
meel beschaamd zijn als V lam ing voor te
komen, maar men zal durven uitroepen :
I k ben V lam ing ! ik ben V lam ing door mijne
geboorte, ik ben Vlam ing in liet lierte ; ik
ben V lam ing in mijne levenswijze ; ib ben
V lam ing in mijne fam ilie ; ik ben V lam ing
in gansch mCine omgeving.
W anneer het vlaamsch meer zal leven en
dat in het vlaamsche land u it ieder mond
en borst het vlaamsche Woord'zal w eerklin
ken, wanneer de vlaamsche krëöt weerom
zal weergalmen, dan zal ook met liet
vlaamsche leven, liet godsdienstig leven
onder liet volk ontwaken,dan zal men weder
•
,eiv
■
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zien die.vroeger Christenheid, en den vro
men Godsdienstzin die doorstraalde in het
t
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leven onzer voorouders. Dan zal ons volk
wederom groot en m achtig worden, en de
ontw ikkeling en de vakkennisdienu zooveel
wordt aangepredikt op gebied van vooruit
gang, zal ook de ontw ikkeling worden van
ons vlaamsch wezen en bestaan, Vlaanderen
-zal weer herleven in zijne heerlijke schoon
heid van voorheen.
Vlaanderen zal weer het Christen V laa n 
deren worden, getrouw aan Godsdienst en
Vaderland, getrouw aan zijne oudö gebrui
ken en zeden, getrouw aan zijne voorvader
lijke plichten in de liefde tot zijnen evenmenscli.
Die iedele taak die sommigen vrijw illig
opnemen en aanvangen tot bestrijding van
alle m isbruiken, tot lieropbeuring van het
vlaamsche loven, tot verheffing en verede
ling van het volk, tot welzijn van huisgezin
en fam ilie, en voor liet heil der zielen, die
taak verdient aanmoediging en de algemeene
goedkeuring in plaats van onverschilligheid
om niet te zeggen m inachting. Ach ! hoe
dikw ijls worden zulke mannen die een edel
doel beoogen niet met koude onverseliillig'lieid yoofbij gegaan, en zelve in hunne
handelwijze bespot, terwijl een velorijder
'of andere sportman, de aandacht wekt -van
een gansche werelddeel, en bij zijn optre
den volk naar hem doet toestroomen, en
dan wordt hij opgeliemeld als een tegenwoordigen held, als een verlosser der Maat
schappij. Neen niet langer meer zich onver
schillig getoond voor onze edelste belangen,
voor die strijders en werkers die alleen het
« edele en sclioone » betrachten, die hun
persoon ten offer brengen, en hun gansche
leven wijden aan de veredeling van hun land
en volk.
Reiken wij liever m alkander de hand om
met vereende krachten te werken voor
Vlaanderens grootheid en verheerlijking,
opdat Vlaanderen weder worde waarvan de
dichter z in g t :
Herleef o reuzenras,
M aakt Vlaanderen wat het was,
E n steek de leeuwvaan bij ’t kruis
Dan zijn we weer in Vlaandren t’huis.
J a dat Vlaanderen weer herboren worde
en herschapen in zijn vroeger leven en dat
van uit de vier hoeken van het vlaamsche
land het lied weerklinke die bezingt in zijne
roerende eenvoudigheid Vlaanderens heer
lijke schoonheid, Vlaanderens grootheid,
Vlaanderens godsdienstigheid, dat dreune
liet vlaamselie lied, opdat men versta dat
men Vlaanderens grond heeft betreden,
dat het klinke als het wachtwoord, dat het
d e ; liefde tot het vaderland doet herleven
in alle vlaamsche herten en iedereen zijn
Vlaanderen doen beminnen, gelijk de vlaam 
sche dichter zingt :
Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk liel',
M ijn Vlaanderen boven al,
I)at is ’t refrein, het lieve lied,
Die ik nooit vergeten zal.
M a r t in B ü y s e .

M INIM UM LOON
Heer Uitgever van « Boos Iseghem »,
MIJNHEER,
W ij durven hopen dat gij niet zult wei
geren den onderstaanden brief in uw blad
óp te nemen. Daarom bieden wij u, op
voorhand onzen besten dank.
Volgens een besluit genomen in de ver
gadering van 18 November laatst, door de
leden der Vakvereeniging der Houtbewerkersbazen : « Voorspoed door Eendracht »
werd eenen brief gezonden naar de leden
van den Gemeenteraad, waarin onder andere
te lezen stond :
« Sedert den 1 Mei laatstleden hebben
omtrent al de bazen der Houtbewerkers der
bouwnijverheid van Stad een minimumloon
betaald aan hunne volle knechten van
0 .3 5 fr. per uur, dit is eene verhooging
van 0 .0 7 fr. per uur bij het minimumloon
betaald vóór den 1 Mei. D it minimumloon

hebben wij toegestaan uit eigen beweging en
zonder dat er iemand naar gevraagd heeft,
dit hebben wij gedaan om de goede knechten
bij ons te houden en allen waren daar zeer
tevreden ».
Den 22 December daarop volgende komt
een vlugschrift uit, getiteld : « De waarheid
boven alles !
Daarin lezen wij, tot onze groote ver
wondering, de volgende woorden :
—
« Een vijfde brief werd afgelezen (in
de zitting van den Gemeenteraad) komende
van de Patroons Timmerlieden ook vragende
om de overeenkomst in acht te nemen.
(Hiertusschen eene kleine opmerking.) De
patroons beweren dat zij uit eigen beweging
7 cent. per uur hebben verhoogd, zonder
dat dit iemand gevraagd heeft.

Daartegen moeten wij protesteeren !

’t Is op aanvraag der Christene Vereeniging dat de verhooging is gekomen en
anders niet ».
Dat durven de mannen der Christene
Vereeniging schrijven ! En zij protesteeren
in eenen artikel, waarboven op te lezen
staat « De waarheid boven alles ! »
Luistert eens, mannen, van « waarheid
boven alles ! »
Wanneer gij zulke dingen schrijft wan
neer gij protesteert, zeggen wij niet dat gij
liegt, maar wij zeggen u dat gij de waar
heid van kante laat, dat gij de waarheid
beneden alles stelt.
En wij zullen u dat door uwe eigene
woorden, door uw eigen schrijven, zelve
doen bekennen.
In een vlugschrift den 16 December 1911
dopr u verspreid, onder den titel : « Aan
de bevolking van Iseghem » laat gij zelf ons
besluit kennen, gij geeft er uwe volle goed
keuring aan, en gij schrijft, u tot ons
richtende :
Heeren

Patroons,

W ij bedanken u dus om uwe initiatief.
Hebt gij het vast, heeren der Christene
Vereeniging ? Durft gij loochenen ? Waarom
de waarheid verdraaid ?
W ij kunnen u nogthans verschoonen.
Uwe memoire kan kort zijn. Ook kunt gij
niet wel bekwaam zijn alle woorden te ver
staan die u door de eene of de andere schrij
ver ter onderteekening voorgeleid worden.
Initiatief, is een fransch woord. En dat
wil zeggen : door eigen gedacht, door eigen
wil, door eigen begeerte, zonder door
iemand daartoe aangeraad of verzocht te
worden.
Dat is vlaamsch, heeren, zuiver vlaamsch,
dat door iedereen begrepen en verstaan
wordt.
En schrijft gij nu honderd jaar lang, ’t is
ons onverschillig, waarheid is waarheid, en
zal waarheid blijven.
Daaruit blijkt klaar als de dag, dat het
waarheid is wat wij geschreven hebben aan
den Gemeenteraad :
« D it minimum hebben wij toegestaan uit

eigene beweging en zonder dat er iemand
naar gevraagd heeft. »
Gelief, Heer Uitgever, onze beste groeten
te aanveerden.
Namens de Vereeniging der Houtbewerkersbazen :
» Voorspoed en Eendracht »
HET
D e Schrijver,

Cyr. Mullie.
De L e den :

BESTUUR :

D e V oorzitter,

D c Ondervoorzitters,

Am. Laridon.
Alex Roose,

Jul. Boone,

Jul. Denys.
Jul. Windels.

Stadsnieuws
M. Felicien Baes-Deceuninck, geboren te
Iseghem' 21 jaar oud, aldaar wonende, ge
huwd en vader van een kind was sedet eeni
gen tijd als plaatsvervangend werkman in
dienst van het spoorwegbestuur getreden.
Hij moest zich dinsdag, in den vroegen
morgend, naar W aasten begeven, voor zij
nen dienst. Ten (i ure 18 vertrok hij met den
trein uit K o rtrijk en kwam ten 0 ure 51 te
Komen aan,
De koepwarentrein, waarop Baes van
dienst moest zijn, was reeds in gang. De
werkman wilde op de trede van den aelit
en twintigsten wagon springen. E r waren
een en dertig wagons. De onvoorzichtige
werkman viel en werd meegesleept. Baes
droeg schoenen met dikke nagels, wat hem
nootlottig was, daar de trede ook in ijzer
was en hij er bijgevolg afgleed. De wielen
van de twee laatste wagons reden hem over
het lichaam .
Na 180 meters ver voortgesleept te zijn,
tot aan den samenloop der spoorbanen van
Armentiers en Yper, bleef het ijselijk ver
m inkt slachtoffer liggen. H et werd daar,
tusschen twee sporen in, gevonden door den
seinwachter, en wel op dezelfde plaats
waar over anderhalf jaar men liet lichaam
van D r Ysebaert gevonden had.
De a,ime werkm an werd naar liet verbandliuis der statie overgebracht, waar hem
de eerste zorgen toegediend werden. De
rechtervoet was tot aan den knoesel afge
sneden of afgerukt, en zeven meters buiten
het spoor geworpen, De gekwetste ademde
nog, doch verkeerde in erbarinelijken toe
stand. H et lichaam was, aan deii buik,
schier in twee gesneden en de ingewanden
puilden uit de vreeselijke wonde. Het hoofd
was ongedeerd gebleven. De ongelukkige
had liet bewustzijn verloren.
De E . I I . Banckaert heeft hem de laat
ste Sacramenten « in extremis » toegediend.
De man stierf terwijl men hem naar het
gasthuis overbracht.

\i

Gisteren vrijdag liad de begraving plaats.

Z i j n s to ffe lijk o v e rsc h o t w e r d m et den t r e in
i v a n 8 u re a a n g e b r a c h fc e n d o o r eene over•| g r o o te m e n ig te .te r 'k o iik g e v o lg d ,
'< d o o r h e t pPöTsonheèl d e r sta tie .

g e d ra g e n

Sterfgeval.
Een zware en pijnlijke slag komt eene
I ijclitbare fam ilie onzer stad te treffen.
5 i M ijnheer Benoit Paret was sedert korte
. dagen ziekelijk. H ij verliet zijne kamer niet,
d aar hij door roos was aangedaan.
Z ijn toestand nogthans boezemde geene
* onrust in de zieke ging weldra genezen zijn.
i N iets gaf te. voorzien dat eene wreede dood
:/.oo nakende was.
■
j In den nacht van maandag tot dinsdag,
’j rond 12 1/2 ure, is Mijnheer Paret opge
staan, zonder het zijne vrouw die aan zijne
zijde sliep, was gewaar geworden. Een aan
val van koorts dreef hem uit zijne kamer, hij
klom de trappen op, trok zonder het te weitejn eene mansarde venster open, stapte in
de corniclie, en dan bedrogen, maar niisfecdnende ijzelijke waarheid voor oogen zien
de, slaakte hij een afgrijselijke schreeuw en
stortte loodzwaar op do harde kalsijsteenen
neder,
Zijne vrouw, zijne kinderen hadden dien
schreeuw gehoord. Een onbeschrijflijke
angst maakte zich van hunne herten mees
ter. Zij zagen dat de dierbare zieke zijne
kam er verlaten had, en er bleef hun geen
tw ijfel over, hun echtgenoot, hun vader was
verongelukt.
Zij stormden de trappen neder, vlogen
de voordeur uit, en voor hun oogen zagen zij
den ongelukkige liggen, badende in zijn
bloed.
■Daarw as niemand op straat, geen mensch
was d aar om hulp te bieden, en, vrouw en
kindërs zélve droegen onder weenen en
snikken den lieven gekwetste den gang zij
ner w onjng binnen.
M ijnheer Arséne W ijbo, die in de oumiddelijke nabijheid woont, had het weenen en
het schreeuwen der vrouwen gehoord; hij
kw am toegeloopen gereed 0111 alle mogelijkc
hulpe te bieden. Do Heeren Jules G rillet en
A cliiel Houwe kwamen ook hunnen bijstand
geven, wijl de Geneeslieeren Verhamme 011
G its in alle haast ontboden, hunne beste
zorgen aan den gekwetste toedienden.
De Eerw . Heer Onderpastoor Plankcaert
kw am ook weldra ter plaats om den Heer
P are t, die tot bewustzijn was wedergeko
men, de heilige Sacramenten der ster
venden te bedienen.
D in sd a g morgend, verspreidde zich b lik 
semsnel het wreede nieuws door gansch de
stad. Eenieder stond verbaasd en verstomd,
eenieder nam deel in de droefheid der zoo
hardbeproofde familie, eenieder wènsclite
d at de zieke toch liadde mogen genezen.
H e la a s ! Den dinsdag avond 0111 10 ure 20,
onder het gewoon en getraan der fainielieleden, die rond het sterfbed nederknielden,
gaf de heer Paret den geest.
W ij zijn ongetwijfel de tolk van gansch
de stad, wanneer wij ons innig medelijden
aan de diepbeproefde fam ilie aanbieden.
H e t weze hun een troost, dat hun echtge
noot, liun vader, een voorbeeldige huisva
der was, inuhor en bovenal met de zijnen
bekom merd. Door allen 'geacht, bemind,
aanzien om zijnen voortreffelijken handel
en wandel, zal hij in het geheugen zijner
medeburgers de nagedachtenis laten van
eenen eerlijken en treffelijken man.
D a t hij, bij God, in vrede ruste.

EEN EN ANDER
Onze

p ol i c i e h o n d e n in J a p a n .

Onze policiehonden zijn heel eenvoudig
bezig de wereld te veroveren. Tegenwoordig
is het Jap an , die er vurig naar verlangt.
Over .1 jaar, ton gevolge van een bezoek
in Belgie van Japansche officiers werden
tw aalf honden ingescheept voor Tokio. Men
heeft er W e llic h t bemerkt dat zij groote
diensten bewijzen, aangezien binnen kort
25 nieuwe « Groenendacl’s » naar Ja p a n
gaan vertrekken.
In A m s rik a erft een w erkm eisje 3 5 millioen.
Een telegram van Vanconver meldt dat
do weduwe van den « koning der oudheidkoopers, » Mrs Karei Vandewaler, onlangs
overleden, haar fortuin, 35 millioen frank
beloopend, aan een arm fabriekmeisje
schenkt, Esthor Sleiglit, wonende te R in g 
ton, XeW-Yorkstraat.
D e ” cinetophoon

De heer Edison heeft tor gelegenheid van
het nieuw jaar, aan de Yereenigde-Staten
een schoon geschenk gedaan. E r is kwestie
van een « cinetophoon », een sprekende cinem atograaf,die heel en al de begoocheling
geeft van de menschelijke spraak. De « Tooveraar », zooals men hem in de Vereenigde-

Staten noemt, heeft vier jaa r lang aan zijne
nieuwe u itvind in g gewerkt.
D e n i e u w e h e r b e r g w e t en de b r o u w e r s .

In een onderhoud met den m inister der
schatkist, hebben de brouwers de verkla
ring der herbergwet vernomen in zake de
openingstaks voor de herbergen, die den ei
gendom van brouwers zijn, en waar alleen
bier van den brouwer-eigenaar w ordt getapt.
U it de verklaringen van den m inister blijkt
dat de herbergiers zich in d it geval bevin
dend, enkel moeteu aanzien worden als
zaakvoerders voor rekening van den brou
wer en de bepaling der wet, eene openings
taks vaststellend op deze herbergen niet toe
passelijk is wanneer zij van « herbergier »
veranderen.
De nieuwe wet zou dus in stede van nadeelig, eerder voordeelig aan de brouwers
zijn.
V o o r e e n m i l l i a r d p a p i e r e n ge l d .

Voor de eerste maal sedert haar bestaan
boekt de Nationale B ank in haar weekstaat
een totaal aan van meer dan een m illiard
frank, ondervorm van banknoten in omloop,
ju ist 1,013,738,190 fr., hetzij 50 m illioen
meer dan de vorige week. Op eene week is
er dus voor 50 m illioen papieren geld in
omloop gebracht.
De fondsen en waarden, in het bezit der
bank als tegenwaarde van haar papier, be
dragen 454,830,400, frank.
De overvloed van papieren geld heeft het
agio op Parijs doen stijgen tot 7 1/2 t. li.,
wat een gevaar mag genoemd worden voor
handel on nijverheid hier in ’tla n d .
De suiker.

Slecht nieuws voor de suikerral'fineerders. Een groep Russische raffineerders zal
te Brussel een verkoop inrichten van h u n 
ne suikers.
De nieuwjaarskaartjes.

Tijdens de nieuwjaarsdagen heeft" de
postdienst in den brusselschen omtrek meer
dan 1,500,000 visietkaartjes uitgedragen en
meer den (575,000 geillustieerde postkaar
ten. Die cijfers gaan deze der vorige jaren
verre te boven.
D e vogel s.

I)e natuurkundigen hebben uitgerekend
dat, in de laatste eeuwen, door verschillen
de oorzaken, drie of vier honderd vogel
soorten, voornamelijk van kleine vogeltjes,
volkomen verdwenen zijn.
H e t proces d e r bende

Bonnet.

De zaak der arnachisten zal — nu is het bepaald
vastgesteld — den 3 Februari voor de jury van de
Seine opgeroepen worden.
Er zijn een-en-twintig beschuldigden en er zullen
300 getuigen zijn.
De vragen welke aan de jury zullen gesteld
worden zijn vastgesteld op 567.
Het proces zal 16 zittingen duren, waarvan 4 van
het verhoor, 6 van de getuigenissen, 1 van de be
schuldiging, 3 van de verdediging en 1 van de
beslissing der jury en het vonnis.
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HOOFD.

Eene verwaarloosde v allin g zet zich over
van den eenen menscli aan den anderen en is
gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder
lingen. D aarom moeten wij ons er zoo spoedig
mogelijk van genezen. De beste, ja wij mogen
zéggen, eenigste rem edie die u voldoending
geeft, is de Siroop Depraetere. I)it is een
w etenschappelijk produkt, dat door de D o k 
tors zelfs genomen wordt. Prijs 2 franke n,
in alle apotheken nam elijk te I s e g h e m bij
MM. A. R cd enb ach en J . V e rh a m m e .

W e l k e uitslagen v e r k r i j g t men
do or g e b r u i k van S U C R E M A in
de voeding ?
PAARDEN. — De paarden zijn uiterst verlekkend
op den zoeten smaak van S u c r e m a . Wanneer dit
voedsel bij het rantsoen is vermengd, laten zij niets
ongenuttigd in den voederbak. Slechte eeters maken
geene uitzondering. Bij de laatsten wekt men, door
uitreiking van S u c r e m a , volkomen den eetlust.
De S u d r e m a vermeid bij de paarden de darmont
steking, buikkrampen en maagziekten, door de
zachtafvoerende werking van den suikerstroop en
van het lijnmeel. Zij verkrijgen een uiterst bloeienden gezondheidstoestand, hetgeen gekenmerkt wordt
door den glans van het haar en den vurigen blik.
Het verbruik van S u c r e m a door de paarden laat
toe, zonder nadeelen, maïs, gerst, en andere granen
te voeden, daar S u c r e m a darmontsteltenissen en
zweeten voorkomt. Gedurende het ruiven heeft
S u c r e m a een zeer gunstigen invloed.
Ook veulens zijn zeer begerig naar S u c r e m a .
Het spenen is zeer gemakkelijk wanneer men voor
' de veulens S u c r e m a mengelt onder de haver.
Wanneer jonge paarden aan den droes lijden, en
weinig of geen eetlust toqnen, is aanwending van
S u c r e m a aangeduid,
De suiker, welke het hoofdbestanddeel van
S u c r e m a uitmaakt, is bij uitstek de voortbrenger
van kracht en arbeid. S u c r e m a bevat meer voeding
stoffen dan haver, en is veel lager in prijs.
MELKKOEIEN. — Bij melkkoeien vermeerdert
S u c r e m a de opbrengst van melk en boter. De hoe
danigheid dezer produkten is, onder genot van

S u c r e m a d o o r de d ie r e n , u its te k e n d . S u ik e r v o o ra l,

Vogelpik

m a a r o o k k a to e n m e e l, b re n g e n h a rd e en s m a k e lijk e
b o te r

v o o rt.

Bij melkkoeien bevordert S u c r e m a den eetlust,
regelt de natuurlijke werking der spijsverterings
organen, en oefent den vooldeeligsten invloed op
den gezondheidstoestand.
Het S u c r e m a voeder 1, bijzonder aan te bevelen
voor melkkoeien, vervangt andere dure voeders,
zooals aardnootkoeken, cocoskoeken, lijnmeel, katöfenmeel, enz., en daar het veel lager is in prijs
gaat zijn verbruik met groote vermindering van
onderhoudskosten gepaard.
MESTVEE. — Bij het mesten van vee is het
gebruik van S u c r e m a aller belangrijkst. Twee
punten mag men bij het mesten van vee niet uit
’t oog verliezen : Men moet snel mesten en den
kilo levend gewicht voortbrengen met de minste
kosten.
Beide verkrijgt men door voeding van S u c r e m a .
Inderdaad, S u c r e m a laat aan de dieren toe eene
maximum hoeveelheid voederstoffen te verbruiken
S u c r e m a bevat eiwit, tot vorming van vleesch, vet
én hoogst gemakkelijk verteerbare koolhydraten tot
vorming van organisch vet.
100 Kilos suiker, in goed samengestelde rant
soenen, onder voor van S u c r e m a , kunnen 40 kilos
gewichtsaangroei opleveren.
S u c r e m a onderhoudt den eetlust der mestdieren,
hetgeen van het grootste belang is, daar bijgevolg
het mesten bespoedigd wordt.
Het S u c r e m a -Vo e d e r III, bijzonder aangeduid
voor varkens, levert de prachtigste resultaten in
het mesten dezer dieren.
Niet alleen verkrijgt men op voordeeligste wijze,
door S u c r m a III bij varkens eene snelle mest, eene
spoedigen gewichtsaangroei, maar tevens smakelijk
vleesch en spek van de beste hoedanigheid.
Talrijke proefnemingen hebben bewezen dat
suiker, verstandig aangewend, het beste mestvoeder
is voor zwijnen, en het beste spek voortbrengt.

Z a a l F l a n d r i a - - Iseghem

Dan eene schoone film van Boxers en nog twee
stukken uit het « Pathé weekblad ».

Plaatsen aan 0.20 cent., o,3o cent. 5ocent.
en i fr.

STAD ISEGHEM
B ew egi ng d e r Bevolking in 1 9 1 2
M.
207
12S
79

W in s t
Getal personen die de Stad
verlaten hebben
255
Getal personen die zich a l
hier gevestigd hebben
232
Verlies
23
46
T otaal w inst
Bevolking op 31 Dec. 1911
7.130
40
W in s t in 1912
B evolking op 31 Dec. 1912
7.176
H uw elijken in 1912 : 93.

TA A R TEB AK
Zondag 12 Januari, ter herberg ’t Ilu is van
Commerce, bij Joseph Nollet-Binquet, Kortrijkstr.
Zondag 1 2 Januari, ter herberg Het Handels
hof, bij Robert Devos-Dupont, Statiestraat.
Zondag 12 Januari, ter herberg Café de l’aven ir , bij Evarist Debrouwere, Statieplaats.
Zondag 12 Januari, ter herberg De Nieuwe
Post, bij Lemiere-Verhaeghe, de Pélichystraat.
Zondag 1 2 Januari, ter herberg Café Francais,
bij Constant Loosveldt, Groote Markt.'
Zondag 19 Januari, ter herberg De Kriekke,
bij Camiel Vanbalberghe, Dweerstraat.
Zondag 19 Januari, ter herberg Burgerswel-

zijn, bij Jos. Blomme, Kruisplaats.
Op Zondag 12 Januari ter herberg Het Molen

tje, bij Silvie Verhaeghe, Molenstraat.
Op Zondag 19 Januari bij Leo Lemiere St. Pieterstraat.

Vermakelijkheden
Op Zondag 12 Januari 1913, prijskamp op den
BILLARD ter herberg In ’t B ru ssels H o f , bij
Gust. Naert, aan de vaart.

DEN

13

i.
Op zee verdwaald. — 2. De inbreker komt
iets tegen. — 3. Kleine Em’Iy. — 4. De Bloemenverkoopster. — 5. Pépita is aan den gang. —
6 . Gasthof rat. — 7. Een automobiel, laatste model.
— 8 . Het brandende Goud. — 9. Üit de muil der
wolven gered. — 10. Babilas bewoont eene stille
kamer.

Geboorten
Sterfgevallen

Zondag 26 Januari 1913 ter herberg He Schut
bij A. GrymonprezCoucke, 20 fr. vooruit en het inleggeld erbij.

tershof, (bij het kerkhof)

Chocolat Martüugin

C IN EM A -PA LEIS
P ro g ram m a voor Zondag 12 en M aa n d a g
Januari 1 9 1 3

Zondag 12 Januari 1913 ter herberg De Molen
w al , bij Cyr. Hoohepied-lngels, 10 fr. vooruit.

Vr.
208
130
78

Tot.
415
258
157

247

502

210
37
41
7.092
41
7.133

442
60
87
14.222
87
14.309

Burgerstand van Iseghem
G eboorten :

4.
Maria Duyck d. v. Camille en Leontine Carlier, Krekelstraat. — 5 Clovis Mistiaen z. v. Aug.
en Stephanie Vermeulen, Kortrijkstraat. - 6 Blanche
Perneel d. v. Henri en Maria Sabbe, Hondekensmolen. — 7 Irma Bardoel d. v. Leonard en Rachel
Vandeputte, Rousselarestraat. —• 8 Eugène Boone
z. v. Alexander en Helene Naessens, O. L. Vrouwstraat.
—• 9 Maurice Gryspeerdt z. v. Madeleine
Gryspeerdt, Mentenhoek. — 10 Sosma Vankeirsbilck d. v. Joseph en Emilie Sabbe, Nederweg. —
11 Jan Velghe "3. v. Victor en Emma Mortier, Claerboutshof. — 12 Maria Perneel d. v. Camille en
Romanie Houttaeve, Krekelstraat. — 13 Leopoldine Vansteenkiste d. v. Lamrent en Elisa Cools,
Rousselarestaat. — 14 Honoré Coolen z. v. Petrus
en Martha Pattyn Heye. — 15 André Delaey z. v.
Victor en Maria Courtens. Absele.
OVERLIJDENS :

4
Madeleine Geerlandt 16 j. borstelm. d. v.
Polidor en Maria Samoy, Hospitaal. — 5 Emma
Vanneste 1 1/2 j. d. v. Emile en Evelina Debusschere, Kortrijkstraat. — 6 Benoit Paret 61 j. bor
stelfabrikant echtg. van Marie-Louise Vuylsteke,
Marktstr. — 7 Aloise Raes, 12 j. scholier z. v.
Florent en Maria Deprez Meenenstraat. — 8 Marie
Callens 7 1/2 m. d. v. Polydor en Eugenie Galle,
Lendeledestraat. — 9 Valère De vos 17 j. borstelm.
z. v. Adolf en Octavie Decoene Becelaershof. —
10
Petrus Schelpe 86 j , z. b. wed. van Marie
Geerlandt, Oudemanhuis.

BESTEN

Marktprijzen
IS E G H E M
Suikerijboonen
4 Ja n .
11 Ja n .
Beschikbare wagon
12 75
| 13 00
»
schip
13—
|
13 25
groeite 1913
wagon
15 25
j
15 25
»
»
schip
15 50
| 15 50
Meststoffen, 1 I Jan.
Sodanitraat beschikbaar Oostende
27 25
Zwavelzuren am m oniak
37 00
I I Januari.
Boter de kilo
3 20
3 25
Eieren de 26
2 70
2 80
ROUSSELARE
7 Ja n .
30 Dec.
Oude Tarwe
19 50 20 — | 19 — 19 50
Roode
18 50 ] 9 — | 18— 18 50
Rogge
17 — 17 50 j 17 —■17 50
Haver
20 50 21 50 | 23 — 24 —
Boon en
22 — 23 —^ [20 — 21 —
Aardappels
6 — 6 50 | 6 — 6 50
Boter per kilo
3 20 3 *40 | 3 10 3 30
Eiers por 25
2.8(5 3 12 | 312 3 38
KoolzaadolielOOk. (57 —
| 67 25
Lijnzaadolie
»
57 50
j 56 —
Viggens
20 — 4 0— | 20 — 40 —
Suikerijboonen
12 75
13 —
Boscli. wagon
13 —
13 25
»
scliip
wagon
15 50 | 15 50
groeite 1013,
15 75
scliip
15 75
K O R T R ÏJK
Tarwe
Rogge
Haver
Koolzaadolie 100 kil.
»
Lijnzaadolie
»
Aardappels
Boter per kilo
Eiers per 26

PACHT
aan

zeer

30 D ec.
10 50
17 25
22 —
67 50
57 —
4—
3 10
3—

(5 J an
| 19 —
17 25
| 22 —
| 67 50
1 57 —
1 ^ —
1 3 10
1 3—

OVER TE NEMEN

voordeelige

SCHOON

konditiën

van

een

W O O N H U IS

ZICH TE BEGEVEN BIJ

Dr VAN

WTBERGHE,

M arktstraat.

Gustaaf V an d epu tte
COIFFEUR
Statieplaats,

IS E G H E M

Beveelt zich aan voor het maken van
alle slacli van H A A R W E R K .
Herstelling en Vernieuw ing met uitgevallen H a a r.

H u w e l ijk en ;

1
Auguste Demeestere 51 j. geneverstoker te
Waereghem met Stephanie Hoemaecker 53 j. bijzon
dere alhier. — 2 Ernest Vandemaele 36 j handels
reiziger te Rousselare, met Maria Deschryvere z.
b. ■
—- 3 Joseph Waeghe 19 j. borstelmaker met
Elisa Decoene 22 j. botinenstikster.

Scheepvaart van Iseghem
van

1 tot 11 Januari

1913

Dien veille sur nous, met Kolen voor W e
Conrard Verstraete. — Orthense met peerdeboonen voor Henri Pattyn en Cyr. Dejonghe. — Cctncd
de Roulers, met coloniale waren voor verscheidene.

TE
TEN

BEKOMEN

BUREELE

VAN

’T

BLAD

GROOTE BLOKKEN
(ALMANAKKEN)

KLUCHTIGE HUISVRIEND
aan 0 . 1 5 fr.
Alsook Zakagendas, Recettes & Dépenses
Bijzondere Keus van

Fantasiedoozen, Schrijfpapier en Enveloppen
Kaarten en Enveloppen.

Geen. Grijs Haar

A. De Bie-Bourgeois
M E E S TE R -K LE E R M A K E R

M E E R !!!

voor Heeren en Damen

« D e N ieuw e London»

Groote

keus van

L a a ts tj N ieuwigheid

Engelsche stoffen
—

H uis van eerste orde
IN

24

L. D U P U IS ,

E is c h t op
den h a ls :

Genadige Prijzen

R O U W K O S T T JM E N

oode Pillen

doet do grijze haren binnen en
kele dagen verdwijnen, m aakt het
haar glanzend en zacht, belet het
uitvallen en neemt de pelletjes
van het hoofd weg.

ISEGHEM

M arktstraat,

JUMET.

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

Indien gij slecht slaapt en dat uwe nachten verontrust zijn door
bange droomen ;
Indien gij zenuwachtig z ijt ;
Indien uwe maag niet trekt;

Engeische Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon

UREN.

Te koop bij A p o th e k e rs
D r o g is te n , H a a r s n ijd e r s en R e u k w in k e ls
In ’t groot: Parfumerie Dr Salp. Wachtebeke (Beltfe)

R.
English Gentlemen’s
- - - T a ilo r - - -

Indien eetlust u ontbreekt;
Indien gij gekweld zijt door :

Oh! la! la!
Nu heb Ik het vast!

Oni !

Eene bittere mond,
Eene vuile tong,
Een riekenden adem,
Zuur en slechte spijsvertering,
Hoofdpijn, oorgeronk, duizeligheid,
Brand, verstopping, onzuiver bloed en schele hoofdpijn,

Mais !
Ses Costumes a

55 fr.

Aarzelt niet! Neem RO ODE PILLEN

sont des

Zij z ui ve r en

Zij
Zij
In
beletten

mérveilles.

Tandpijn

lichaam ;

de doos ;

0 . 7 5 fr. de

VERKRIJGEN

J. YERHAM M E en
Apothekers,

STANDAERT

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.

Fr.

TE

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

De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en

het

verjagen, zonder pijn, gal en slijmen ;
zuiveren het bloed tot in de verste aderen.
den keertijd helpen zij de Vrouwen, verkloeken haar, en
alle ongesteltenissen.
1.25

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

zacht

BIJ :

Is e g h e m .

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

STMERrS BOaSTTAOLETTEfl

Laat u niet bedriegen door gevaarlijke en ondoel

Met deze twee voortreffelijke rc m ed iën,
nooit geen S L IJ M , nooit geene GAL

is door de geneesheeren'aangeraden en aanbevolen.
Eischt dus de ware

meer!

Ik

bekommer

mij

da besmeltelijka zhkten
.slechtste winterweer.

DENTOGÈNE

niet

om

noch

het

De

SUCREMA

beste

. melasse

Vee
Paarden

voeders

Verkens

voor

v o o r 1 , 2 5 f r . t e koop in al l e a p o t h e k e n .
T

e

Is e g h e m :

T e Isegliem te v e rkrijg e n
Rodenbach en Verham nie.

M M . A. RODENBACH en J. VERHAMME.

in

de

A pothekerijen

£**

O

S

c

h

o

o

n

h

e

P
K

riei*

I
Ö v l l f
....

e

T E KOOP
W o rd t

n
U. / O

Crême f l j v H / V
Ir W iW
Tube 0.7 5
o
^ ""W

— Dada

*

'

♦ ir
StUK

4

De doos 2 . 5 0
De 1/2 doos 1 , 5 0

IM A L L E

TE KOOP

d

Werkdadigheid zonder
weerga tegen zomersproet
ten en huid aandoeningen,
besle voor ’* behoud
eener frissche gelaats-

M
u

i

Allerfijnst en

op

Gewaarborgd 25 tot 2<S eiwit, li tot 7 vet, 40 kokoskoeken> en (,(l and«re krachtvoeders. R ijker dan de
kokoskoek’ 011 Teel 'goodkooper ; vervangt dezen laatsten gewicht voor gewicht, en geeft nog betere u it
slagen. Geeft vaste boter.

Leveranciers van het Ministerie van Landbouw en van hel Leger.
Fabricanten en invoerders van allerhande voeder koeken en meelsoorten.

Ci garen kistjes

IN EEN NACHT.

-

"V O O R D E E L E N : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A p r ik 
kelt den eetlust, werkt zeer
gunstig op de melk en boterafzondering, mest spoedig; geeft
aan de peerden eene m axim um
geschiktheid tot oplevering van
arbeid, voorkomt de buikkram 
pen en darmontsteltenissen; is
uitstekend tegen den droes.

Gebroeders LAGRANGE, 26-32, Zwijgerstraat, ANTWERPEN

Ijdele

Onfeilbaar v o o r de
geneezing v a n klovt \
;
maakt de h u id blank

1 I J r lu i J ü & L j O L l O
___

doos.

A. RODENBACH,

P IL L E K E N

matige namaaksels. Alleen de D E N T O G È N E

halve

Handel in (HICOREIBOONEN
KOLEN Sc KOKS

1

gelaal blijvend ononlt>e«f-.

''ik voof

GOEDE

elke

l0'lttu*el

ten bureele van ’t blad.

Magazijn

HUIZEN

Goed voor de m a a g

BALSAM
Z U IV E R

W IJN

OP

slach

van

Oliebrood &

LANDVETTEN

Sucrema

CONSTANT GITS

D’RNVERS

Goed van sm aal^

alle

Chicorei,

verkocht te Iseghem Apotheek Rodenbach en C oiffeur Vandendriessche.

flIX IR

van

Statiestraat,
T

IvINA

ISEGHEM

elefo o n

24.

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

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

wend

EMILE

U tot den algemeenen agent der Vlaanders

VYNCKE-LOWl E

E lixir dw nvers

—

ELIXIR CANROBERT
ferrugineux, antichlorotique, tonique apéritif.

vooral

ROUSSELARE.

D R U K K E R IJ -B O E K B IN D E R IJ

De E li x ir C a n r o b e r t bevat alleen de noodige bestanddeelen om het
bloed zijne volledige kracht te verschaffen.
De E li x ir C a n r o b e r t is zeer aangenaam van smaak, en wordt door
kinders zoowel als door volwassenen, gretig en zonder schade ingenomen.
De E li x ir C a n r o b e r t is een uitstekend middel voor het verzachten der
pijn in de zij, en hertkloppingen, die den longlijder zeer afmartelen.
De E li x ir C a n r o b e r t , door zachte doch gedurig aanhoudende werking
om het bloed te zuiveren en te versterken, is ook best geschikt voor Maaglijders
welke altijd hierdoor eene onmiddelijke beternis ondervinden, en bij voortdurend
gebruik volkomen genezen worden.
P r i j s d e r flesch : 3 f r . 7 5 .

BALSEM PERELS
X

&

y

l .

J ie

n

k

e

l

<&

Beste geneesmiddel tegen allerhande geheime
waterorganen.
3 , 0 0 f r . de doos.

Koornmarkt, ISEGHEM .
Uitvoering
Bedankings-,

Visiet-,

van allerlei
Adres-,

PRACHT-

Geboorte-

en

en

STAOSDRUKWERKEN,

P rijskam p kaarten ;

Plakbrieven

zooals:
in

effen d ru k , Omzendbrieven, Faktu ren, Rekeningen, M emorandum s, Brievenhoofden en

Spijs-,

kleuren-

en

Enveloppen

met adres, Vergaderingsbriefjes, Gelegenheidsdichten, Feestprogrammas, Gedachtenissen, Registers,
enz.

enz.

B u r e e l^ ^ S c h o o lg e r ie ^ ^ S te m p e l^ r ^ a o u tc h o u c .

ziekten en

kwalen

B0RSTSIR00P7TF 50 de flesch.
Zenuwpoeders tegen tand- en hoofdpij11
1 f r . 5 0 de doos.

^e bekomen bij JOSEPH V ^R H R iyify^ , apotheker
M arktstraat,

IS E G H E M

der

