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Preusch meisje, vuil wijf
Gij lacht, lezer, gij lacht !
En in uw eigen peist gij : « maar wat
gaat Boos Iseghem nu vertellen ? Preusch
meisje, vuil wijf ! »
Maar ik bemerk reeds dat gij in gedach
ten verslonden geraakt, dat gij voor uwe
oogen de beeldtenissen doet verrijzen van
meisjes van kennisse, van jonge dochters
uit uw gebuurte, en met een diepe verzucht
hoor ik u luide uitroepen : « Inderdaad !
Inderdaad ! ’t is maar al te waar ! Preusch
meisje, vuil wijf ! »

Helaas ! Ongelukkiglijk genoeg, ’t is toch
zoo dikwijls waar.
Hoevele werkmeisjes hebt gij niet gekend
die ’s morgens om zes ure op hun werk
moesten aankomen en die twee uren vroeger
reeds bezig waren hun haar te kammen en
te krullen !
W at al moeite werd er niet gegeven om
dat lijf te spannen, opdat alle plooien juist
zouden vallen.
Hoevele borstels werden er niet versleten
opdat die rok er proper en net zoude uitzien,
opdat men er geen stofje hadde kunnen op
vinden.
En wat werd er niet geblonken aan die
hooggehielde schoenen,met brillanten gespen
opgesmukt !
En wanneer ’s middags dat meisje van
zijn werk thuis kwam, hoeveel tijd werd er
gebruikt om zijn middagmaal te nemen ?
Geene drie minuten ! Zijne pap of soepe,
zijn patatten met of zonder vleesch vlogen
alras den dieperik in, om meer tijd aan zijne
toilet te kunnen besteden. Een uur lang stond
het te prijken voor zijnen spiegel, het was
kammen en herkammen, hetzelfde stresken
haar werd gevlochten en hervlochten, werd
wat hooger of wat leeger vastgemaakt, wat
meer links of meer rechts verscholen, bezien
en herzien, en maar stellig vastgeleid w an
neer de oogenblik om naar de fabriek te
gaan, geslagen was.
En hebt gij dat meisje over straat zien
gaan ? Hebt gij gezien hoe die stapkes waren
gemeten, hoe die zwaai der armen was
bestudeerd, hoe dat kopke zich keerde en
monkelende draaide ?

*

*

*

En die rijke juffer dan !
Uren en uren besteedde zij dagelijks aan
haren optooi, ’t was passen en herpassen,
’t was drie vier spiegels in verschillige hou
dingen en richtingen plaatsen, om zich goed
te overtuigen en wel te verzekeren dat er
niets, hoegenaamd niets, aan hare kleederdracht ontbrak.
Zich bezig houden met hare ouders in
hun gezin te helpen was volstrekt onmoge
lijk. Hare mindere broeders of zusters wasschen en aankleeden kon niet. Daarvoor had
zij den tijd niet. Zij moest schoone zijn.
En al het rijkste dat haar werd gegeven
om haar op te schikken was nog niet rijk
genoeg ; en al die linten, die kleuren, die
bloemen en strekken voldeden nooit genoeg
om de blikken van eenieder op haar te trek
ken, om haar te doen in ’t ooge springen.
De kobben spinnen hunne netten om vlie
gen te vangen ; de jonge meisjes spannen
hunne netten om eenen man te krijgen.
*
* *
En willen wij nu eens samen het huis van
dal preusch meisje binnengaan ?
Zij is nu getrouwd. Zij heeft eenen man
gevonden. Sedert drie vier jaar in het huwe
lijk getreden is zij moeder vau twee kinde
ren. Beziet dat huis.
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GE^EENTEBELRNGEN
Alles ligt onder te boven. Op den vuilen
nooit gewasschen noch gescheurden vloer
liggen honderd verschillige voorwerpen door
een. De gordijnen die aan de nooit gekuischte vensters hangen, zijn in vele plaatsen zoo
zwart als pieken aas, en houden bijna aan
malkaar niet meer. De weinige meubelen die
men voor het huishouden noodig heeft, heb
ben nog nooit water gezien, en de stoof
staat zoo roeste als een oude koe.
De kinderen, hunne wiegen en beddingen,
zijn terugstootend, zoo vuil, zoo afgrijselijk
slordig is het daar.
En ’t preusch meisje van vroeger ?
Gij zoudt ze met geen tange pakken. Haar
wezen is grauw en zwart van de vuiligheid.
Zij vindt geen minuit gedurende eene gan
sche week om haar te wasschen. Met den
tuit van eenen ouden versletenen handdoek
overloopt zij zoo haastig mogelijk haar aan
gezicht, geeft eene vreve en ’t is gedaan.
Haar hals en ooren moeten maar weten hoe
zij het stellen.
Beziet dat hoofd, beziet nu die haren ! Zij
hangen daar dooreen gestrengeld, vlottende
goed komt het uit, nooit in orde gebracht,
nooit gekamd.
Aanschouwt die kleederen. Beziet dat lijf
dat vroeger zoo juist moest gaan, zoo effen
moest passen, gij durft er uwe blikken niet
op slaan,
En zoo is ’t in gansch het huis. Zoo gaat
het met lepels, vorken, tellooren, glazen.
Zoo gaat het in de ellendige slaapkamer, die
veelal het uitzicht heeft van eenen droevigen
zwijnsnest.

Zijt daar nu de man van !
Zijt dan getrouwd met een preusch meisje!
O
verre van mij het gedacht dat de jonge
meisjes niet schoon mogen zijn. Volgeerne
zie ik, zien allen dat zij proper zijn en net.
Zoo de zaken niet te verre gaan, zoo er geene
overdrevenheid in ligt, zal eenieder altijd
goedkeuren dat een jong meisje tracht schoon
te zijn.
Maar op dezen oogenblik wil ik erop na
drukken, wil ik het gedacht, de begeerte nederschrijven van alle getrouwde mannen :
« Vrouwen,moeders van familie,houdt er aan
dat gij schoone vrouwen zijt ! » Waart gij
schoon meisje,blijft schoon wijfje. Zorgt dat
in uw huishouden alles kraaknet is. Zorgt
dat alles glanst en blinkt. Maakt dat het
eten welk gij uwen man opdient niet alleen’
lijk smaakvol, maar ook proper worde aan
geboden. Neemt de grootste zorgen voor de
reinheid uwer kinderen, voor het onderhoud
hunner kleederen, waarborgen van gezond
heid en geluk in huis. Vergeet nooit dat als
de man den ganschen dag gewrocht heeft
hij geern in een goed bedde slaapt waarvan
de lakens op tijd en stond worden ververscht.
Maar neemt bijzonderlijk acht op uwen
eigen persoon. Peist niet, als gij getrouwd
zijt, als uwe fortuin gemaakt is, dat gij een
vuilblek moogt verbeelden. Draagt zorge
voor uw haar. wascht en kamt u zorgvuldig
alle dagen, en is het noodig meermaals daags.
Uwe kleederen mogen rond u niet hangen
los en slordig, maar gij moet willen en
eischen dat zij altijd een deftig en sierlijk
uitzicht hebben. De zorgen van uwen eigen
persoon moogt gij nooit nalaten.
Indien gij zoo handelt zult gij zonder
groote moeite medewerken tot het geluk van
uw huisgezin. Uw echtgenoot zal zijnen heerd
beminnen, hij zal er geern na zijn werk naar
toe komen en er verblijven, hij zal over zijne
vrouwe niet moeten blozen en beschaamd
zijn, en gij zult meer en meer dieper en die
per het voorwerp zijn van zijne genegenheid
en onuitputbare liefde !

alsook de

opgegeven

uitslagen van prijskampen.

Jonge meisjes, zijt steeds schoone jonge
meisjes. Getrouwde vrouwen, zijt nooit
vuile wijfjes.
N em o.

Hondenkoers
Langs de diclite donkre sperren
ligt ’n strate w it van ’t zand,
en bezijds zijn er twee vaandels
op ’n klaverstuk geplant.
’t Staat ’nen speelman voor de <c Bricke »
waar ’nen wilgentak zit uit,
en ’nen koeier van ’t gebuurte
op ’nen grooten lioorn tuit.
Poestors met hun kerrenlionden
komen op den zandweg aan
bij de kuipen, die in reke
op ’nen hond te wachten staan.
Met ’t geweere rond zijn rugge
en twee witte vaandels mee

komt de garde en zet aan d ’ herberg
’t vaandel voor den « arrivée »
A l de mensclien maken plaatse
en ’nen boer komt ’t hofgat uit,
met ’n groote lange leere
d’ honden in hun tonne sluit.
’t V alt ’n leere en d’ oude garde
schiet en laat ’nen zwaren zucht,
d’lionden springen en ’n wolke
dwarrelt in de blauwe lucht.

Nijveraars en Renteniers
In den loop der verleden week wandelde
ik in de straten van eene naburige stad, wach
tende achter den trein van Iseghem.
Dicht bij de statie kwam ik een zestal werk
lieden in staking te gemoet.
Juist voor mij ging een patroon, lid van
het syndikaat dat den lock-out had uitgeroe
pen. Dien mensch kende ik geheel goed se
dert lang. Ik wist hoe hij, zelf werkman zijn
de, door moed en gespaarzaamheid, lang
zamerhand zijnen toestand had verbeterd, en
thans, in den schijn, een welstellend burger
was. Ik zeg in den schijn. Want in de laat
ste jaren had die patroon eene groote ramp,
een belangrijk geldverlies ondergaan ; en op
onrechtstreeke manier had ik vernomen dat,
zoo hij zijne zaken heeft kunnen voortzetten,
het is door de milde tusschenkomst van een
hooggeplaatst persoon. Doch niemand weet
iets van de zaak, en men aan/.iet hem als een
rijke baas.
Toen nu de groep werklieden den patroon
genaderd was, schoot in eens een hunner in
eene hevige gramschap. Scheldwoorden en
verwijtingen k wamen uit zijnen mond gerold,
en ’t was al van uitzuigers van ’t werkvolk,
van loondieven, van uithongeraars der arbei
ders dat ik hoorde.
Daar kwam een automobiel aangereden.
Erin zaten twee heeren met frakken aan uit
astrakan, en gele lederen handschoenen ; op
hun vollijvig lichaam stond een zeer zienlijk
hoofd, met kaken als hadden zij in de helle
geblazen.De een was eene brouwer en de an
dere een rentenier.
Ik meende dat het concert verwijtingen en
beledigingen, daar straks begonnen, nog
verschillige tonen hooger zou voortgezet wor
den bij het zien van die prachtige weelde.
Hoe groot was mijne verwondering toen de
groep werklieden, hunne gramschap verge
tende, eerbiedig hunne klakke afnamen voor
de twee millioenairs.
En ik zette, peinzend en overwegend, m ij
nen weg voort ter statie.
Doch het toneel dat ik kwam bij te wonen
deed op mij eenen pijnlijken indruk.
Niet dat ik in den tegenwoordigen strijd,
aldaar tusschen bazen en werklieden zoo
jammerlijk onstaan, de werklieden gelijk Of
ongelijk geef. Neen, daarvoor was ik nie^

genoeg op de hoogte van de redens van het
geschil ; en alleszins ik had medelijden met
die talrijke huishoudens waar de moeder en
de kinders gebrek zullen lijden, wat al on
derstand hun worde gegeven.
Maar ik kende te wel den benepen toe
stand van den patroon dien men als rijken
uithongeraar kwam uit te schelden, ik wist
te wel hoeveel krachtinspanning, hoeveel
zorgen van dagen en nachten, hoeveel kom
mer en angst die man beleefde, en hoe on
verdiend die verwijtingen waren. Ik wist dat
slechts door ijzeren wil en werkzaamheid die
patroon zich van den ondergang en schande
had kunnen redden, dat veel zijner eige
ne bedienden en zelfs werklieden een beter
bestaan hadden dan hij. Ik wist dat, om zij
nen rang te kunnen volhouden, die mensch
zich groote opofferingen moest getroosten,
en veel moest derven van hetgene anderen
zich ruimschoots toelaten.
De toestand waarin hij verkeerde legde
hem de grootste zuinigheid op, en inder
daad, in zijn huishouden, in zijn handel en
wandel verteerdehij niets, hoegenaamd niets;
alleenlijk het noodige kon hij koopen.
En degenen die hem uitscholden waren
waarschijnlijk uit zijne eigene werklieden,
die hij, in de moeilijkste dagen, altijd regel
matig en gestadig, werk en brood had be
zorgd, dan zelfs misschien wanneer door
verhooging of daling van prijs der waren, hij
zelf met werken, geen geld won, maar eer
der toestak. Want ja, zulke dagen kunnen
komen voor den patroon, dat hij beter zou
doen van niet te werken, wil hij geen geld
verliezen. Hoe meer hij werkt, hoe meer hij
verliest; maar wat gedaan : de zaken moe
ten vooruit, en de hoop op beter tijd geeft
hem troost en moed. Misschien ook dacht
op dit uur de beleedigde patroon met hert
zeer aan het groot verlies dat hij had onder
staan : voor het maken der koopwaren die
hij had verzonden, en die hij niet betaald
werd, had hij toch aan die menschen hunne
volledige daghuur gegeven : niet alleen zijn
loon van patroon was hij kwijt, maar ook
al het geld als loon aan de werklieden gege
ven.
En voor die twee rijkaards, die hen niet
kenden, die voor hun nooit iets hadden ge
daan, namen de werklieden de klakke af !
Het was misschien omdat hunne namen in
het dagblad verschenen waren met een vijf
frankstuk erbij tot onderstand voor de werk
stakers !
Vijf frank voor den rentenier dien ik ont
moette, vijffrank voor den brouwer, die aan
de werklieden nooit andere diensten had be
wezen dan ze verdomd en verbeest te heb
ben met zijn galachtig bier ! Die twee man
nen wisten niet wat het was in angstige za
ken te verkeeren, van eene fabriek te bestie
ren, van dag in dag uit den kop vol te heb
ben met al de wisselvalligheden van de nij
verheid en den handel !
Op hen, op hunne klas heeft het niemand
gezien, ’t Is al tegen den patroon datde klok
ke slaat, ’t is de patroon die alleen gemikt
wordt inden socialen strijd, terwijl de millionairs overal worden gerust gelaten. Alle
verbeteringen voor de werkende klasse wil
men door de patroons doen uitzweeten. De
geldbeurs van den rentenier wordt nooit aan
gesproken.
Zekerlijk de toestand der arbeiders moet
verbeterd worden ; maar kunnen de bazen al
die verbeteringen alleen betalen ?
Geld ligt er in overvloed in brandkoffers
der groote eigenaars, die niets moeten doen,
niet moeten werken, niet moeten nijverheid
of handel drijven, en toch alle jare groote
inkomsten opstrijken. Het is die ontzaglijke

fortuinen die men zou moeten te keer gaan,
het is een klimmende taks op het inkomen
dien de Staat zou moeten invoeren, om te
voorzien in de groote onkosten welke de
wet op de werkmanspensioenen zal veroor
zaken. Maar neen, nog eens eene groote bij
drage zal van den baas geëischt worden, en
zal wederom de nijverheid bezwaren.
En men vergeet.ook dat hoe meer kosten
de patroon gedwongen is te doen, hoe duur
der ook alle waren aan de maatschappij zul
len kosten. Hoe hooger loonen, hoe duur
der tijd.
Zekerlijk er mogen geene loondieven en
geene uiteters van den arbeider bestaan ;
maar dat men ook denke wat er zou gebeu
ren indien de nijverheid overgroote belem
meringen op haren weg kwame te ontmoe
ten ! De nijverheid is de bronader van het
maatschappelijk leven. Een fabriekant die
het volk werk en brood verschaft, is dui
zendmaal verdienstelijker dan een rijk man
die zich vergenoegt met nu en dan eenige almoes te doen.
En indien sommige nijveraars geld ver
garen, denken wij soms op de aanhoudende
pogingen die zij jaren lang in ’t werk stellen
om hoogerop te geraken, denken wij op de
aanzienlijke sommen die zij als loon aan
hunne werklieden wekelijks uitdeelen, den
ken wij ook op zooveel anderen, die, spijts
zorgen en arbeid, nooit rust noch rijkdom
W e ld o e n .
zullen kennen.

Betooging den Heere
FRANS

BKAL-DONEGO

door de Iseghemsche Nijverheid aangeboden
Maandag laatst vierde men alhier het feest van
den arbeid, het feest der nijverheid.
Om 1 ure ’s middags was het puik der Iseghemsche Nijverheid vergaderd in den « Café Royal »,
om een prachtig feestmaal aan te b'ieden aan den
heer Frans Bral, ter gelegenheid zijner benoeming
als Ridder van het Orde der Kroon.
In de prachtig versierde bovenzaal, midden bloe
men en planten, namen vijftig Iseghemnaren plaats
aan eene wel opgedischte tafel, en deden eere aan
de wel bereide en smakelijke spijzen die in over
vloed hen werden voorgezet.
Aan het nagerecht werden de
dronken voorgesteld :

volgende heil

D oor M. P . De Coene.
M ijn h e e r e n .

Als Voorzitter van den Bond der Schoennijver
heid onzer stad, is het een waar genoegen, alsook
eene plicht voor mij, hier het woord te voeren.
Wanneer wij de benoeming van Mijnheer Bral
als ridder van de Orde der Kroon vernomen hebben,
was eenieder van ons over deze verdiende onder
scheiding gelukkig, ook zijn we onmiddelijk samen
gekomen om een banket aan onzen geachten Heer
Bral aan te bieden, en ik bedank hier hartelijk al
degenen die tot het welgelukken van dit banket
hebben mede gewerkt.
Tot deze benoeming had hij recht: Mijnheer Bral
is immers een jongen uit het volk, man en grooten
nijveraar geworden door zijn onvermoeid werken,
immer stond hij aan het hoofd der zaken en wist
dezelfde door zijne kennissen op een grooten voet
te brengen.
Hij behaalde verschillige onderscheidingen op de
tentoonstellingen : bekwam in Brussel in 1888 de
bronzen medalie, in Antwerpen in 1894 de bronzen
medalie, in Brussel in 1910 de gezamelijke Groote
Prijs en Eerediploma, en eindelijk in Turin in 1911
de Groote Prijs.
Zijn naam mag dus prijken in de schoennijverheid
en in het bijzonder in de Iseghemsche schoennijver
heid die door alle landen zoo roemrijk gekend is.
Zijne benoeming als Ridder van de Orde der Kroon
verheugt ons des te meer, en ter dier gelegenheid
doe ik het voorstel te drinken op de gezondheid van
onzen Ridder,zijne vrouw en kinderen, met de hoop
nogthans deze achtbare familie nog lange jaren in
ons midden te zien, immer voortstrevend naar den
goeden vooruitgang en den bloei onzer Iseghemsche
schoennijverheid. En nu, Mijnheeren, verzoek ik U
dezen beker te ledigen op de gezondheid van onzen
nieuwen Ridder.

Door M. A . Crochon.
M ijn h e e r e n ,

Als schrijver van de vereeniging der Fabrikanten
van de iseghemsche Schoennijverheid, voel ik mij
hoogst gelukkig eene welverdiende hulde te mogen
brengen aan onzen achtbaren ambtgenoot M. Bral,
ter gelegenheid zijner benoeming als Ridder van
het Orde der Kroon.
Onnoodig is het. Mijnheeren, in het lang en
breede er op over te spreken door welke middels
M . Bral erin gelukt is deze zeldzame onderscheiding
te bekomen. In een woord kan ik dat uitspreken :
zijne liefde voor het werk.
Aan ons allen heeft hij een voorbeeld gegeven
dat wij niet mogen laten na te volgen.
Aan u, Mijnheer Bral, aan alle uwe familieleden,
namens den Bond der Iseghemsche Schoenfabrikan
ten, bied ik onze beste gelukwenschen.
Allen dus het glas geledigd op de gezondheid
van onzen nieuwen Ridder.

M. Tytgat.
M ijn h e e r e n ,

Het is mij zeer aangenaam het woord te mogen
nemen in deze omstandigheid, en ik ben zeer
gevleid zulks te mogen doen in de tegenwoordigheid
van een zoo groot getal nijveraars om M . Bral te
kunnen overtuigen van de groote genegenheid welke
wij hem toedragen, en der ware vrienschap welke
wij in onze gerten voor hem koesteren.
De sprekers die mij voorgegaan zijn hebben
mijne taak zeer vergemakkelijkt, want zij hebben
reeds gesproken van het goede gesticht door onzen
vriend en ambtgenoot.
Er blijft mij dus over alleenlijk nog een woord te
zeggen namens de huidevetters, leertouwers en
lederhandelaars, en bijzonderlijk in naam van al de
personen in handelsbetrekkingen met M. Bral.
Het zal mij zooveel te meer worden toegelaten
in dezen zin te spreken, daar ik weldra zal aanzien
worden als de deken der handelaars en leden, en
daar ik sedert lange jaren met M. Bral in handelsbetrekkingen ben.
Ik ken hem sedert zijn begin in den stiel. Ik heb
gezien hoe hij van jongs af streed én worstelde.
Maar dank aan zijn streven, aan zijnen eerlijken
handel, dank ook aan Mevrouw Bral, aan wien een
zeer groot deel van het welgelukken toe te schrijven
is, is het huis Bral gestegen en in aanzien geklom
men als een der bijzonderste huizen van ons land.
En heden, geholpen door zijne zonen, mag M . Bral
er zich op roemen dat hij de Belgische Schoen
nijverheid de wereld door heeft vermaard gemaakt.
’t Is aan deze uitstekende hoedanigheden dat
Zijne Majesteit de Koning hulde heeft willen bren
gen ; en dat hij aan onzen vriend eene onderschei
ding heeft toegekend, die insgelijks onze nijverheid
vereert.
Volgeerne herhaal ik het, hulde werd gebracht
aan een leven toegewijd aan den arbeid, aan recht
schapen en eerlijk handelstreven.
Wij drukken den wensch uit, M. Bral, dat gij
nog lange jaren, onze nijverheid zoudet mogen ter
herte nemen, en op uwen voorspoed drinkende,
vergeten wij ook niet het heil der Schoennijverheid.

Door M. J . Demeester.
M ijn h e e r e n ,

In den Heildronk die M . De Coene aan onze
Ridder der Kroon, M. Frangois Bral, gedaan heeft,
sprak hij slechts in naam der Schoennijverheid,
Ik bemerk nogthans dat er hier op dit Banket,
nog vele andere plaatselijke nijverheden vertegen
woordigd zijn. Alhoewel ik geenszins dacht hier
het woord te voeren, daar ik meende dat de heil
dronken vooraf bepaald en geregeld waren, meen
ik mij de tolk te mogen maken der hier aanwezige
firma’s, om in aller naam, mij aan de lofrede van
M . De Coene te mogen aansluiten, en op onze
buurt hulde te brengen aan de noeste vlijt en werk
zaamheid, de kunde en de volharding, waarmede
M. Bral zijne handelsz^ken wist te bestieren.
'1
Zijnen geest van opvatting en persoonlijk initia
tief, strekt hem tot eere.
Voor zijn moedig pogen en streven naar verbe'ering en meer volmaaktheid in de voortbrengselen
zijner nijverheid, werd hij op menige tentoonstelling
naar weerde geschat en bekroond.
Iedereen weet ook dat hij in zijne lastige en
zware taak, moedig bijgestaan werd door zijne
achtbare wederhelft, Mevrouw Bral-Donego, die
hem steeds ijvervol, met schanderen geest en
vooruitzicht ter zijde stond.
Daarom, Mijnheeren, hoogt den beker 1 laat
ons nu klinken en drinken op de gezondheid, den
voorspoeden tot heil van Mijnheer Fran^ois Bral,
van zijne beminnelijke gade, en van zijn achtbaar
huisgezin 1

Door M. A . Vermant.
M ijn h e e r e n ,

Laat mij toe Heeren u allen te bedanken om uwe
welwillende deelneming aan het feest onzen achtba
ren confrater Mijnheer Frangois Bral aangeboden
ter gelegenheid zijner hooge eererkenteekenis.
Laat mij toe de Heeren redenaars te bedanken
over het gedane ter eere van onzen feest gevierden.
alsook de Heeren Voorzitters onzer beide maat
schappijen van Onderlingen Bijstand « De Broeder
liefde » en « Vereenigde Werklieden », die het nut
betrachten, en door hunne tegenwoordigheid het
verband bekrachtigen tusschen ons en onze mede
werkers.
Ik drink op de gezondheid van M. Bral en gansch
zijne familie.

Door M . F r . Bral.
M ijn h e e r e n ,

Het is met het gemoed vol, dat ik al die lofredens
en vleiende woorden aanhoord heb ; en het is mij
onmogelijk U allen genoeg te bedanken, voor het
schoone feest, dat gij ter mijner eere komt te geven.
Ik bedank bijzonderlijk M. De Coene, voor den lof
die hij mij toezwaait, alhoewel hij, zoowel als ik,
de schoennijverheid op groote schaal heeft weten
te brengen, en zich nog meer in de wereldtentoon
stellingen heeft zien bekronen.
En gij, waarde Collegas, wiens tegenwoordigheid
mij zoo vereert, dank en nogmaals dank, voor Uwe
medewerking, tot het gelukken van dit feest ; want
uw streven is, gelijk het mijne, onze nijverheid nog
te verbeteren en uit te breiden.
Hertelijk dank aan al die Heeren hier tegenwoor
dig van alle verschillige vakken, en wel bijzonderlijk,
de Borstelnijverheid hier in zoo groot getal tegen
woordig ; want deze mag, met de schoenen, de
belangrijkste genoemd worden, en maakt de wel
vaart van Iseghem uit.
Ik bedank ook M . Tytgat van Brussel, voor de
eer die hij mij aandoet het feest te komen bijwonen.
Ik mag ook niet nalaten die Heeren te bedanken,
die dit feest gewild en ingericht hebben. Ik bedoel

de Heeren : De Coene, Vermaut, Crochon en De
meester. Hertelijk dank !
Ik stel dus voor te drinken op de gezondheid van
allen hier tegenwoordig,en op den groei en bloei van
al de Nijverheden, hier aanwezig.

M . Jos. B ra l.
M ijn h e e r e n ,

Gij hebt zooeven den naam mijner beminde Moe
der toegejuicht, en hulde gebracht aan de werk
zaamheid mijner broeders.
Gij zoudt niet kunnen gelooven hoe diep gevoelig
ik die woorden aanhoord heb.
In hunnen naam ben ik blijde u allen mijnen
besten dank te mogen betuigen.
Onder het banket werd het volgende telegram
naar den Koning gestuurd :
A an Z ijne M ajesteit

den

Ko n in g

der

Belgen ,

Een groot getal nijveraars der Stad Iseghem in
feestmaal vergaderd, om eenen stadsgenoot M. BralDonego te huldigen, die Gij vereerd hebt met het
Ridderorde der Kroon, bedanken U uit gansche
hert. Zij zijn gelukkig ook U te mogen verklaren
dat zij ten hoogste gevleid zijn voor de aanmoedi
ging wélke Gij komt te geven aan onze Belgische
nijverheid, bron van ’s lands voorspoed. Allen,
•eensgezind vormen de wenschen voor Uw persoon
lijk geluk, voor den roem van Uw bestier, voor het
heil van hare Majesteit de Koningin en de gansche
Koninklijke familie.

Antwoord des Konings.
M . B ral -Don eg o

Nijveraar
Iseghem
De Koning gelast mij u te verzoeken zijnen
hertelijken dank te bieden aan de Iseghemsche
nijveraars, vergaderd om uwe benoeming te vieren
als Ridder van het Orde cjer Kroon, voor de heilwenschen ter dezer gelegenheid aan Hem, aan hare
Majesteit dé Koningin, en de Koninklijke Kindgren,
aangeboden,
De Kabinets-Overste des Koning,
’t Was reeds laat in den namiddag wanneer dit
feest een einde nam.
Allen waren uitnemend tevreden en verheugd,
Zulk schoon, aangenaam, broederlijk en hertelijn
f^f-st heeft ongetwijfeld nooit in Iseghem plaats
gehad.
Heil, heil, driemaal heil aan den heer Bral ek
zijne geachte familie !

Stadsnieuws
Op Zondag laatst had in «Plet Dam berd»
alhier de jaarlijksclie vergadering plaats
voor de aandeelhouders in het waarborg
fonds der Assurantie vaii Iseghem.
M . Alois Verhamme gaf er lezing van
het volgende merkweerdig verslag dat
algemeen werd goedgekeurd :

Assurantie
Ingericlit

den

van
u

Iseghem

December

i 8 <jo

Twee-en-twintigste jaarlijksch verslag
M ijn h e e r e n ,

Het twee-en- twintigste jaar van het bestaan onzer
Maatschappij is geëindigd den 31 December 1912.
Gedurende dit jaar hebben wij onze werkingen
regelmatig voortgezet even als in de vorige jaren.
Er werden 69 nieuwe verzekeringen gemaakt,
van nummer 1756 tot nummer 1824.
32 polissen zijn geëindigd, grootendeels door
overlijden, verandering van woonst naar eene andere
gemeente, of begrepen in nieuwe polissen.
Op 31 Degember 1912 waren er 1336 polissen
in wezen.
De verzekerde sommen beliepen 6,279,500 fr,,
en de jaarlijksche premiën 7784.65 fr. Daarin zijn
begrepen 809,95 fr. wegens verzekering van vlas
en suikereiboonen voor één jaar of min.
Er is eene vermeerdering gedurende het verloopen jaar van 319.20 fr. premiën.
Binnen dit jaar hadden wij menigvuldiger brand
schaden te betalen dan andere jaren.
1) Den Woensdag, 28 Februari, om 9 ure
’s avonds, ontstond er brand op den zolder in het
woonhuis van Jozef Vyncke-Stragier, koopman in
tabak, Lendeledestraat. Dgnk aan de spoedige hulp
der geburen, is deze brand kunnen beperkt worden.
Er was maar 25 fr. schade aan het gebouw, doch de
schade aan den tabak beliep 825 fr. ; was te zamen
850 fr., die Vyncke den 1 Maart ontvangen heeft.
2 ) Acht uren later, den Donderdag 29 Februari,
om 5 ure ’s morgens, stond de schuur en stalling
van Joannes Vandeputte, Nederweg, in volle vlam.
Daar ook kwam rappe hulp van pompiers en
geburen wel van pas. De beestialen werden gered ;
de bijstaande gebouwen : woonhuis en wagenhuis
waren vrijgewaard. De schade aan gebouw en
inhoud werden van wederzijds geschat op 1295 fr.,
en ook den 1 Maart betaald.
3) O. H. Hemelvaartdag, Donderdag 16 Mei,
om 9 ure ’s morgens, viel de donder op eene
tweewoonst aan de Boschmolens, behoorende aan
M '"6 Ameye-Verhoost, bewoond door Frederik Heirnaert en Camiel Verstrgete.
Onze Maatschappij was verzekeraar van de meu
bels van Frederik Heirnaert. De schade beliep
tot 550 fr., twee dagen later betaald.
4) Zestien dagen nadien, den Zaterdag 1 Juni,
om 2 1/2 ure namiddag, viel de bliksem wederom
op goed door onze Maatschappij verzekerd : eene
oude tweewoonst, aan den Mentenhoek, behoorende
aan Karei Van Compernolle. Nog al vroeg werd er
gebluscht. Doch korten tijd nadat de pompiers weg
waren, lagen de oude muren omgeworpen. De
schade aan het gebouw werd geschat op 1115 fr.
Het meubelair was door onze Maatschappij niet
verzekerd.

5) Voor brandschade aan een linoleum en
meubelair op de kamer van den E. H. Joris Blomme,
in Stjozefsgesticht, betaalden wij, den 1 Juli, 75 fr,
6 ) Op Zaterdag 6 Juli, om 9 1/2 ure ’s mor
gens, ontstond een brand in de achtergebouwen
van « Het Damberd ». Deze gebouwen zijn door
onze Maatschappij niet verzekerd, maar wel de
inhoud. De schade geleden door den gebruiker
Cyriel Debruyne aan hooi, stroo en gereedschap,
werd geschat op 125 fr.
7) Den Zondag 28 Juli, óm 7 ure ’s morgens,
kwam er brand aan eenen stapel borstelhouten van
de heeren gebroeders Sintobin, in hun werkhuis,
nevens de « Concorde » . Voor de geleden schade
hebben wij 150 fr. betaald.
8 ) Daags vóór Allerheiligen, den Donderdag
30 October, om 9 1/2 u r e ’s morgens, brandde
het in de keuken van Cyriel Stragier-Grymonprez,
Brugstraat, binst dat er niemand in huis was. Het
meubelair was door onze Maatschappij verzekerd.
De schade aan de kleederen en de kassen, en aan
de modeartikels voor vrouwhoedgn, was grgoter
dan men zou gemeend hebben, Uit dien hoofde
hebben wij op 2 November, de ronde som van
1009 fr. betaald.
9) Voor 17 andere schadevergoedingen wegens
beginsels van brand, alsmede voor kosfen van
schatten en vergelding aan die hielpen blusschen,
betaalden wij te zamen 445,35 fr,
Ingezien al deze betalingen die wij te doen hfldden, is er dees jaar geen afslag van premiën kunnen
gegeven worden.
Onze rekening bestaat als volgt ;
Te ontvangen premiën ln 1912, voor
melde som van
7784,65
Uitgaven :
l ste Betaling van 0.75 fr. ten °/„ aan
de inschrijvers op het 3e waarborgfonds
793,65
Betaalde brandschade in 1912
5605,35
12
Januari 1912:bptaalde rechts kosten
en zake van het geëischte patentrecht,
welke zake nog hangende is voor heit
Beroepshof te Gpnt
{57,22
Te zamen uitgsven
'p§56,22
Overschot der ontvangsten
1228 ,43
Gevoegd bij hetgene in kgs bleef op
’t einde van ’t jaar 1911, beloopende
31527,60
Maakt dat er op 31 December laatgt
in kas was
32756,03
Sedert hare inrichting, in 22 jaren, heeft de
Maatschappij 101589, fr. ontvangen van premiën.
Wij het)bgn 48637,60 fr. betaald voor schadever
goedingen, 12396,95 fr. uitbetaald aan de inschrij
vers op de waarborgforidsën, ‘in vorige jarèh
7641.25 fr. afslag gegeven aan de verzekerderl
op hunne prenjien ng de zes' jaren, en 157^22 fr.
betaald voor rechtskosten.
Boven de voormelde som van 32756,03 fr. in
kas, is er nog besphikbaar degene van 5450 fr,
gestort doQr de inschrijvers gp het waarborgfonds,
welke afzonderlijk geplaatst is.
Voor het afgeloopen jaar hebben wij het afsterven
te melden van een onzer Bestuurleden, den heei
Frederik Lietaert, overleden te Emelghem, den
29 September 1912. Wanneer hij nog in Iseghem
woonde, tijdens het begin onzer inrichting, was hij
zeer ieverig om verzekeringen aan te werven, en
om, dank aan zijne ondervinding, ons dikwijls
goeden raad te geven. Wij herdenken hem met
onze beste gevoelens van genegenheid.
Het oog gevestigd op de bekomen uitslagen door
de Assurantie van Iseghem, zeggen wij hertelijk
dank aan allen die tot het welgelukken onzer
Maatschappij medegewrocht hebben met woord
en daad.
Zij mogen de overtuiging wegdragen dat zij een
schoon en voordeelig werk vooruitgeholpen hebben,
welk strekt tot eere en welzijn van Iseghem en
Emelghem.
Iseghem, den 26 Januari 1913.
Maatschappij

« B o o m t e e l t k r i n q ».

Morgen Zondag, om S ure namiddag,
openbare Voordracht over Boomteelt, ter
herberg lie t D am b e rd , gegeven door den'
heer Leox D e lo o f, leeraar te Gentbrngge.
Onderwerp : K w eek van den peereboom
in vrije vorm en.

Ingang volkomen vrij.
Een schip g ez on ke n .

Een binnenschip, met aarde geladen, die
moest dienen tot aanvulling van de loskaai,
kwam W oensdag avoiid, rond § 1/2 ijre,
alhier aan. ’s Nachts zonk het binnenschip,
en daar het in ’t midden van de vaart ligt,
is de scheepvaart onderbroken. Verschei
dene schepen die naar Rousselare moeten
varen, lagen Donderdag te Iseghem vast.
V rijdag is men begonnen aan het vlot
brengen van het gezonken schip.

VILLE

D’ISEGHEM

Salie du « Gretrykring »
Dimanche
Matinée

2

Février

Théatrale, donnée par
du « BLEUET »

1913
les

membres

avec le bienveillant concours de
Mademoiselle J. BÉRODÈS de Bruxelles.
AU PROGRAM M E :

LA
Drame

en

GRIFFE
un

acte de J e a n

Sartène.

Le Choix d ’ un G e n d r e
V a u d e v ille en un acte d ’E u o È N E

L a b ic h e .

Deux Papas trés bieq
Comédie-vaudeville en un acte d ’Euo. L a b i c h e .
IN T E R M È D E

S Y M P H O N IQ U E

P r ix des Places: Réservées 2 fr , ; P rem ières I fr .

BRAND

TE

EMELGHEM

Vrijdag morgend, rond 4 ure, is alhier een
hevige brand ontstaan op de hofstede, bewoond
door Gustaaf Vande Kerckhove-Desmet, aan de
Marcelputten, Weezestraat. De schuur en de stal
ling zijn ten gronde vernield. Men is er slechts met
groote moeite in geluk het vee te redden. De
schade is aanzienlijk, maar door verzekering gedekt.
De oorzaak van den brand is nog niet gekend.

Chocolat Martougin
DEN BESTE N
De Uck-Qut te Rousselare
Do toestand is niet verbeterd gedurende
deze laatste week ; integendeel de loek-out
is in volle werkelijkheid gekomen en D in s
dag 21 Jan u ari, om 6 ure ’s morgens, toen
de fabrieken aankondigden dat dezen die
het begeerden hot werk mochten hernemen
Waren weinig of geen werklieden die aan
(Jit verzoek beantwoordden,
Pe strijd blijft dus voortdurend en nie
mand kan zeggen wanneer, of hoe hij zal
eindigen. Eenigo patroons hebben de stad
yérjaten, ook menige wprklieden hebben
plders gedeeltelijk werk gezocht. Onder alle
opzichten heeft liet werkvolk dat in staking
is eene zeer deftige houdjng en ware lipt
nipt dat de socialisten somwijlen eenen stoet
vormen die de eerste dagen hoogstens 120
vrouwen en 250 mannen telde, en nu lang
zamerhand verminderen in getal, zouden de
vreemdelingen, die de stad bezoeken niet
opmerken dat moer dan 4000 werkmenschen
in staking zijn.
W a t z e g g e n de p a t r o o n s ?

Yolgens wij vernemen hebben de patroons
de voorstellen van den Heer Burgemeester
yprworpen, die voor doel hadden onderhandelingen te yerwokken 't zij tusschen vereejiigingen van patroons en van de werklieden
’t zij tusschen patroons en werklieden, ’t zij
door tiisschenkonist der vereenigingen.
Den 2 t Jan u ari laatst werd vanwege de
fabriekantenverooniging een nieuw bericht
in de stad aangeplakt luidende als volgt :
« De ondergeteekenden maken bekend,
dat zij de loontarieven aan het personeel
van hunne nijyorheidsgestiohten betaald,
ut et alle <le reeds toegegeven verbeteringen ,
als voldoende aanzièn.
ff
ycrklaren d^t zij in do tegenwoor
dige omstandigheden geph nieuwe loonsverhooging kunnen on zullen toestaan. D it
besluit betwefk zij onivederraepe!{/k geno
men hebben, is eenvoudig een laatste ver
d e d ig ing sm idde l on niet eene u itd a g in g
tegenover hunne werklieden die qngolukkigJijk misleid on bedrogen worden.
Zoodra de werklieden zich in all§ de
nijyerheidsgestieliten der ondergeteekendon zullen aanbieden, zal hot werk kunnen
hernomen worden ; (ietoekond ; BaudouxVanDam ine, Carlier-Andries, deBrouckere
Frères, de Brouckere Gustaf, D ’Hoedene
W e en Cle, Facon-Yanderhaeghe, LegeinM oennan, Lenoir en Desehryver, Loontjes
JuJe§, Pardqu-Duthqo, H enri Taqt, Franz
Tftnt, Vanderhftegho Constant, Wyckliuyse
Frère ot Soeur, Wyekhuyse Cornolis. De
naamlooze maatschappijen : Degryse-Faeon
Jutoise (Vanoutryva), Linière de Roulers,
(Delbeke & C le).
W a t z e g g e n de b u r g e r s ?

in de K a m e r s .

Op verzoek van M M . Debunne, Delbekc, Vandervelde, had de volgende bespreking over de lockout en de werkstaking woensdag in de kamer plaats.
M . DELBEKE. — lk heb verzocht bij hoogdrin
gendheid M. den Minister van nijverheid en arbeid
te ondervragen over den lock-out en de werkstaking
van Rousselare. Drie duizend huishoudens zijn door
het geschil dat tusschen arbeid en kapitaal ontstaan
is, getroffen en lijden honger. Ik wensch alle politiek
uit deze bespreking geweerd te zien, en ik wil ook
niets zeggen over de omzendbrieven van de bazen
waarin de christene zoowel als de socialistische
werklieden gesmaad werden. Men vraagt zich af hoe
er zooveel werkstakingen konden ontstaan in een
zoq rustig tnidden als de nijverheid van Rousselare.
Het is omdat de werklieden niet genoeg gesyndikeerd
zijn om op nuttige wijze te staken.
De lage loonen doen de werklieden naar elders
trekken, en zoo komt het dat de Rousselaarsche
fabrieken dikwijls werklieden te kort komen.

Ik rqep de werklieden toe « Syndikeert u ! Het
is uwe macht ! » en ik zeg aan de bazen « Bevoor
deelt de stichting van de werkliedensyndikaten ; het
is het beste middel voor u om geene werkstakingen
te hebben ! » (Toej. op verscheidene banken.)
M . GILLES de PÉLICHY, spreekt in denzelfden
zin. Hij ook doet de noodzakelijkheid van ^e \verkliedenvereeniging uitsctyjnen, en toont dat het syn
dikaat feiteiijk geen oorlogswapen tegen de bazen
is. Hij wijst op de noodzakelijke verstandhqu^irig
die tusschen de bazen er) <le werklieden moet
heerschen, en eindigt met te vragen dat M . de
minister van nijverheid en arbeid zou willen tusschen
komen.
M , ANSEELE spreekt, met zijne gewone hevig
heid en overdrijvingen, eene redevoering uit, waarin
hij de socialistische syndikaten ophemelt, en den
minister beticht, de werklieden in de weverijen te
laten vermoorden.
M . HUBERT, minister. — Ik wil niet onder
zoeken wie in de staking gelijk of ongelijk heeft,
of welk syndikaat, het socialistisch qf het cüristene,
het beste is, maar wel het middel vinden om een
einde te stellen aan het bestaande geschil,
Het is te betreuren dat er in de weefnijverheid in
de laatste jaren zooveel werkstakingen ontstaan zijn,
De staking brengt altijd ellende mede, En wanneer
de staking dan ujtgebrqken is dan roept men de
tusschenkomst van den minister in. Welnu, het
ware te wenschen dat men niet gedurig eene politieke
macb,t deed tusschenkomen,
Men spreekt van syndikaten. Inderdaad, deze
zijn een goed middel om de belangen der werklieden
te verdedigen en verbetering van hunnen toestand
te bekomen. Doch ongelukkiglijk zijn er vele syn
dikaten die zich meer om de politiek bekommeren
dan met de beroepsbelangen.
De geschillen tusschen kapitaal en arbeid be
kommeren mij sinds lang, en er moet kost wat kost
een praktisch middel gevonden wqrden om de
werkstakingen en de lock-outs te keer te gaan. Ik
ben bereid een wetsontwerp neer te leggen waarbij
bestendige komiteiten tot bijlegging van arbeids
geschillen ingesteSd worden. Het zal maar van de
Kamer afhangen van spoedig dit ontwerp tot wet
te maken. Daarop roep ik de aandacht der Kamer.
Ik heb dit gedacht opgevat zonder de minste poli
tieke bijbedoelingen en enkel en alleen om op doel
matige wijze de werkstakingen te voorkomen. Ik
wil dat de wet die ik bedoel het werk van gansch
de Kamer zij, van alle partijen. (Toej. rechts).
M , DEM BLON . — En Rousselare?
M . HUBERT. — De minister van nijverheid en
arbeid is een man van goeden wil ; hij weigert
nooit zijne hulp, doch hij kan toch zijne tusschen
komst niet opdringen, wanneer deze door de belang
hebbenden niet gevraagd wordt.
M . DEM BLQN. — Pqntiug.Pilatus !
M . HUBERT.
Laat mij ten minste uitspre
ken ! Wanneer men mijne bemiddeling zal vragen
zal ik ze niet weigeren.
M . ANSEELE. — Dat is goed !
M . HUBERT. — Doch ik dring aan op de
oplossing die ik de eer heb voor te stellen. (Zeer
wel ! rechts).
—
Men hoort nog M . VERHAEGEN, die, als
antwoord aan M . Anseelc, den steeds klimmenden
groei en bloei van de christene syndikaten aantoont,
en den minister over zijne verklaringen geluk
wenscht; en verder M M . DEBUNNE en NOLF.
Deze laatste verdedigt de bazen en haalt aan dat
zij van 5 tot 10 t. h. opslag verleen^ hebben, en
dat niet te min de staking uitgebroken is, uit naiever
tusschen de twee soorten van syndikaten, beweert
hij, die ook de bazen tot de lock-out gedwongen
hebben.
M . Nolf haalt verder aan dat op voorstel van
M . Gillès de Pélichy de bazen erin toegestemd
hebben eene vergelijk te maken tusschen de loonen
die zij betalen en deze in de fabriek Moerman
betaald. Men is nog niet t’akkoord geraakt, doch
men zal het wel spoedig eens worden, en dan zal
het geschil wel opgelost zijn.
Nog eenige andere sprekers vqeren het woord, en
de zitting wqrdt ten 6 ure min 10 minuten gesloten.

K o m t a l l e n d e z e w a e k de B I J Z O N R E O E
C i n e m a v e r t o o n i n g in F l a n d r i a b i j w o n e n .
(Zie verder programma).

WEL
IN

UW

DEZE

W A A R H EID
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Eene verwaarloosde v a llin g zet zicli over
van den eenen mensch aan den anderen en is
| gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder
lingen. Daarom moeten wij ons er zoo spoedig
! niogelijk van genezen. I)e beste, ja wij mogen
I peggen, eenigste rem edie die u voldoending
[ geeft, is de Siroop Depraetere. D it is een
|wetenschappelijk pro duk t, dat door de D o k 
tors zelfs genomen wordt. P rijs 2 franken,
in alle apotheken n am elijk te I s e g h e m bij
| MM. A . R o d e n b a c h d l J . V e r h a m m e

EEN EN AN DER
Spoorwegen.

De m inister van spoorwegen heeft aangekondigd dat de wagons der spoorwegen
van de gewezen maatschappij van WestVlaanderen, w aarschijnlijk voor den winter
van 1913-1914 door een behoorlijk materieel
zullen vervangen worden.
De uitslagen d e r volksoptelling.

H et ministerie van binnenlandsehe zaken
kondigt do samenvatting af der uitslagen
van de algomeone volksoptelling van 31
December 1910 in Belgie. E r bestonden
tqpu 1,831.102 huishoudens, ’t zij 18 t. li.
meer dan in 1900. Do bevolking is echter
in die tien jaren slechts met 11 t. li. aan
gegroeid, zoodat het getal personen per
huishouden verminderd is. E r waren nog
slechts 40,j personen op 100 huishoudens,
tegen 430 in 1900, El' dient noehtlians op
gemerkt te worden dat, bij de volksoptel
ling, elk alleenlevend persoon voor een
huishouden gerekend wordt,
In de gemeenten van 2.000 tot 5.000 in 
woners tolde men 479 personen op 100 huis
houdens, in do gemeenten van 10.000 en
moor slechts 363. ’t Is in de gemeenten
St-.Toost-ten-Xoode, Elsene cn Schaarbeek
dat de huishoudens het m inst leden tellen.
E r waren 19.08 t. li. liuishondens zonder
kinderen : 20.70 met 1 kind ; 18.55 met 2 ;
13.03 met 3 ; Ki. 17 met 4 en 5 kinderen;
11.35 met ti tot 9 kinderen en 11 i met 10
kinderen en meer. liet grootst geial talrijke
huishoudens
is
te vinden
in WestVbianderen.
De eerste-klas rijtuigen.

De eerste-klas wagons die destijds door
den heer Vanden Peereboom werden afge
schaft, gaan weder ingevoerd worden.

CINEMA-PALEIS
Zaal Flandria - -

Iseghem

De bestuurders van Cinema-Paleis bren
gen ons ter kennis dat zij door den steeds
aangroeienden bijval der cinemavertooningen in Flandria, met de tw ee wekelijksclie
vertooningen (Zondag en Maandag) plaats
moeten w eigeren ; dat zij 'voortaan eene
vertooning zullen geven alle Z a t e r d a g
a vo n d .

AVie Zondag of M aandag laatst de ver
tooningen heeft bijgewoond, kan getuigenis
geven der prachtige stukken die er vertoond
werden. Al de laatste nieuwe groote stukken
die den bijval der groote steden verwerven,
zullen er opvolgentlijk en voortdurend
vertoond worden.
Zij laten het publiek nogtans opmerken
dat zij nimmer film s of stukken zullen
geven die onder eenig punt de toezichters
zouden kunnen kwetsen op zedelijk gebied,
en dat ten allen tijde alles door groot of klein
zal mogen gezien worden. Geene opoffe
ringen zullen hun to kostelijk wezen om
hunne toeziehters onder alle opzichten vol
doening te schenken.
Leest hierna het schoone program m a voor Zaterdag
I , Zondag 2 en M aandag 3 F e b r u a r i:

1. Waterval der N ia g a d a ; 2. De Vrees ; 3.
Mexikaansche W raak ; 4. Robinet verliefd op eene
Z a n g s t e r ; 5. Weekblad Éclair, bestaande uit
9 stukken, met al de bijzonderste gebeur
tenissen der week ; zie uitleg op programma ;

6, Het plechtig u u r ; 7. Willy bemint zijne Voedster
n i e t ; 8. De S c h u ld ; 9. Wederlandsche Worstelp r ijs k a m p ;
10. De liefde van den B a n d ie t:
I I . Crème Chantilly,
Plaatsen a a n o,3o cent., 5o cent., cn 1 fr.

Scheepvaart van Iseghem
van 25 Januari tot 1 Februari 1913
De V ijf Gebroeders, met lijnzaad voor Alfons
Dassonville, Lendelede. — C anal de Roulers,
met waren voor verscheidene. — M aria, met lijn
zaad voor de Gebr. Vandemoortele, Emelghem. —
Jeanne, met kolen voor de W e Alidor Vandewalle.

TAARTEBAK
Op Zondag 2 Februarie ter herberg St. H ilonius
bij Frederic Kerckhof-Verhulst, Kerkplaats.
Zondag 2 Februari, ter herberg Het Garen
Huis, bij H. Oosterlynck, Groote Markt.
Zondag 2 Februari, ter herberg De Broeder
liefde, bij Florent Bourgeois-Parmentier, Statiestr.

Y ermakelijkheden
Zondag 2 Februari, prijskamp op den B i l l a r d ,
ter herberg De Gouden Leers, bij Florent Bour
geois, St Hiloniusstra^t.
EMELGHEM. — Zondag 2 Februari, jaarlijksche
algemeene prijskamp voor te Z i n g e n , ter herberg
d Oude Vijfwegen, bij Victor Rosseel, Vijfwegenstraat. 10 fr. prijzen.
Zondag 2 Februari,

Pintjedek,

ter herberg

In West-Vlaanderen, bij Doren David, Rousselarestraat.
Zondag 2 Februari, P i n t j e d e k ,
Klein Meenen, bij Vanbalberghe.

ter herberg

Zondag 16 Februari, groote prijskamp op de
Vog el pi k, ter herberg In den Kouter, bij Alf.
Desmedt. 1 2 fr. vooruit en het inleggeld erbij.
Zondag 2 Februari, P i n t j e d e k met appelcijns
en sigaren, ter herberg De Karpel, bij Fran^ois
Samyn-De Gent,

Burgerstand van Iseghem
Geboorten :
36 Magdalena Couckuyt, d. v. Hilonius en Elisa
Dedeyne, Kotje. — 37 Godelieve Decoopman, d.v.
Achiel en Elisa Vandeghinste, Abeele. — 38 André
Vierstraete, z. v. Valére en Gentulia De Rhore,
Steenputje. — 39 Maria Oosterlynck, d. v. Remi
en Silvie Vanrobays, Abeele. — 40 Irma Baes,
d. v. Philogène en Juliana Deceuninck, Abeele. —
41 André Kesteloot, z. v. Marcel en Leontie
Duyck, Ameyestr. — 42 André Varrewaere, z. v.
Joseph en Godelieve Duyck, Mandelstraat.

OVERLIJDENS :
22 Augustin Meulebrouck, 67 j.,
wever,
echtg. v. Mathilde Vandoorne, Lendeledestr.
— 23 Rachel Devlaemynck, 6 1/2 j.. d. v.
Camiel en Marie Verhamme, Mentenhoek. —
24 Marie David, 39 j., huishoudster, echtg. v.
Joseph Gevaert, Hospitaal.

Huwelijken :
8 Remi Vandendriessche, 23 j., wever, met
Mathilde Callens,
16 j., borstelmaakster. —
9
Ernest Verbeke, 32 j., brouwersgast te Rumbeke, met Maria Deplae, 20 j., borstelmaakster.
— 10 Remi Gheysens, 26 j., beenhouwer te
Lendelede, met Maria Vandewalle, 29 j., z. b. ■
—
1 1 Remi Cappelle, 23 j., werktuigkundige, met
Maria Drubbels, 21 j., waschvrouw. — 1 2 Ivo
Lefevre, 26 j ., werktuigkundige te Erquelines, met
Hélène Deraedt, 2 7 j . , z . b. — 13 Alidor Bouquet, 40 j., sieraadschilder te Rousselare, met
Irma Allewaert, 41 j , , bijzondere. — 14 Alfons
Landuyt, 21 j., olieslagersgast te Ingelmunster,.
met Valerie D ’hont. 25 j., fabriek werkster.

Marktprijzen
IS E G H E M
Suikerijboonen
1 Febr.
25 Ja n .
Beschikbare wagon
13 75
I
13 50
»
schip
14| 13 75
groeite 1913
wagon 15 50
| 15 25
»
»
schip
15 75
j
15 50
Meststoffen,, 1 Febr,
Sodanitraat beschikbaar Oostende
27 25
Zwavelzuren am m oniak
37 00
1 F ebruari.
Boter do kilo
3 30
3 45
Eieren de 20
2 70
2 80
R O U S S E L A R E 21 Ja n .
28 J a n .
Oude Tarwe
19 50 20 — |20 — 21 —
Roode
18 50 19 — j 19 — 19 50
Rogge
17 — 17 50 |17 50 18 —
H aver
21 — 22 — |21 50 22 —
Boon en.
23 — 23 50 |23 — 24 —
Aardappels
6—
0 50 |0 — 6 50
Boter per kilo
310
3 30 |31 0 3 30
Eiers per 25
2 00
2 8(1 |2 (i() 280
Koolzaadolie 100k. 6 6 —
| 67 —
Lijnzaadolie
»
56 —
j 57 50
Viggens
22 —- 4 2 — 1 2
S 11 ikerijboonen
Besch, wagon
1 3 - | 13 75
»
schip
14 — | 14 25
groeite 1913,
wagon
15 50 | 15 50
»
»
schip
15 75 | 15 75
K O RT R IJK
Tarwe
Rogge
H aver
Koolzaadolie 100 k il.
»
Lijnzaadolie
»
Aardappels
Boter per kilo
Eiers per 26

27 Ja n .
20 50
17 50
21 51)
67 —
57 50
4 85
3 25
2 75

1
30

Ondervraging

Men heeft de gesyndikeerde werkliedeu in eene
fabriek geweigerd. Er zijn .bazen die aan hunne
werklieden verbieden van een syndikaat deel te
maken. Het christen syndikaat is tusschengekomen
om het gescljil met de bazen bij te leggen, doch
hunne tusschenkomst werd van de hand gewezen.
De werklieden zijn, dqor zekere ophitsingen tegen
de bazen verbitterd geworden. Het is onze plicht te
beletten dat zij tot buitensporigheden overgaan.Maar
de bazen moeten ook hunnen plicht begrijpen,
en om het geschil bij te leggen, zie ik maar een
doelmatig middel : bazen en werklieden^ ijl een?
verzqeningsKommissle bijeen brengen. De werk
lieden hebben ongelijk gehad zich niet beter Op
syndikaal gebied in te richten vooraleer tot staking
over te gaan, en de bazen Rebben ongelijk gehad
4e syndikaten niet te willen erkennen. De staking
heeft eene loonkwestie tot grondslag. Welnu ik
vraag dringend een scheidsgerecht. Ik vraag oqk dat
de Kamer de w£t qp het arheidskontrakt stemme.
Lukt het scheidsgerecht niet, dan zal ik de tusschen
komst van M . den minister vragen.
Uit den grond v^n mijn hart wensch ik den vrede
tusschen de bazen en werklieden gesloten te zien,
en dat alle wrevel voor goed tusschen kapitaal en
arbeid zou verdwijnen.

STEEKT

1
GO

De burgers van Rousselare zijn het eens
Om te zpggen dat /-ij diep getroffen zijn door
de stillegging dor 21 fabrieken en w erk
huizen, het verteer door al de werklieden
gedaan is uitnemende verminderd en de
kleine wTinkels van mercerie verkoopen
bijna niets meer. De bakkers, beenhonwers,
winkeliers in coloniale waren hebben
hunnen verkoop merkelijk zien dalen, en
hebben verplicht geweest veel meer krediet
te geven. De herbergiers gevoelen het ook
en de brouwers nog meer.
In de huidige omstandigheden verlaten
do werklieden do samenwerkende bakkerij
d|o geen brood geven opcrediet. De bakkerij
der gilde is het minst getroffen, omdat zij
m aar leverde aan do vereenigde werklieden.
W aarover veel burgers ook klagen is over
het overgroot getal schooiers, die alle geene
werkstakers zijn, m aar de meestal van de
gelegenheid gebruik maken om geheel de
stad af teloopen van deur tot deur.

Een werkliedensyndikaat is een waarborg tegen
de vroegtijdige werkstakingen.
M . DEMBLON. — Nu bekent gij dat !
M. DELBEKE. — Sinds lang ben ik daarvan
overtuigd, daar er te Rousselare sinds twintig jaar
een christen syndikaat bestaat.

20 Ja n .
| 20 —
| 17 50
21 —
i 66 —
1 574 75
| 3 25
2 75

W ilt Gij ter goede trouwe

Rookersgerief
Wend U altijd tot het oud huis

W c R. N O N K E U D E J 0 N G H E
Koornmarkt,

ISE G H E M

Vermakingen, herstellingen en ver
nieuw ingen aan Pijpen & Porte-Cigares

G u s ta a f V a n o e p u t t e
COIFFEUR
Statieplaats,

IS E G H E M

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

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 c N ie u w e Londoiv»

Marktstraat,
Groote

keus van

Laatste Nieuw igheid

I S E GH E M

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.

Engelsche stoffen
—

E is c h t op
d e n h a ls :

Genadige P rijzen

H uis van eerste orde
ROUW KOSTUM EN

IN

—

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

24

UREN.

Engeisclie Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon
Te koop b|j 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 eu k w in k e ls
In ’t groot: Parfumerie D' Salp, Wachtebek» (Belgiei

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

P e n d a n t un mois
seulement

T R A V A IL

Indien gij slecht slaapt en dat uwe nachten verontrust zijn door
bange droomen ;
Indien gij zenuwachtig zijt ;
Indien uwe maag niet trekt;
Indien eetlust u ontbreekt;

Aarzelt niet! Neem ROODE PILLEN
zij zuiveren zacht het lichaam ;
Zij verjagen, zonder pijn, gal en slijmen ;
Zij zuiveren het bloed tot in de verste aderen,

a 49 fr.
—

S O IG N É

In den keertijd helpen zij de
beletten alle ongesteltenissen.

Tandpijn

1.25

Fr.

de doos ;
TE

Door het gebruik van den D E N T O G È N E
voorkomt men mondgezwellen en ontsteking van
het tandvleesch. Geene tanden moeten meer uitge
trokken worden ; geene pijn meer gevoelt men nog
onder het eten.
Laat u niet bedriegen door gevaarlijke en ondoel
matige namaaksels. Alleen de D E N T O J È N E

SUCREMA

is door de geneesheeren aangeraden en aanbevolen.
dus

de

ware

DENTOGÈNE
voor 1 , 2 5

f r . t e koop in al l e a p o t h e k e n .
T

T e Iseghem te v e rkrijg e n
Rodenbach en Verham m e.

Is e g h e m :

e

M M . A. RODENBACH en J. VERHAMME.

Schoonheid
Zeep

Dada
Dada
Dada

Het stuk 0.75
C rèm e

Tube 0.75
75
Poeder

De doos 2.50
De 1/2 doos 1.50

N ALLE

de

A pothekerijep

ten bureele van ’t blad

Oude Gazetten
Goed Papier (Boos Iseghem)

aan 0 , 1 5 fr. den kilo

Onfeilbaar v o o r de
geneezmg v a n k lo v ti;
maakt de h u id blank
IN EEN NACHT.

allerhande 0 ,2 5 fr. voor 3 kilos
ALSOOK

Allerfijnst en o p *1
gelaat blijvend onontbeer
lijk voor elke toilettaflel.

IJdele
Ci garen kistjes

HUIZEN

C oiffeur Vandendriessche.

ftlXIR

D’RNVERS

Goed van s m a a l(

Goed voor de m a a g

BALSAM
Z U IY E lt

VERKRIJGEN

W IJN

OP

verkloeken haar, en

halve doos.

BIJ :

A. RODENBACH,
Is e g h e m .

V O O R D E E L E N : Spaarzaamgezpndlipid, hoogste opbrpngst. I)e S U C R E M A p rik 
De beste
Vee
kelt don eetiust, werkt zeer
melasse
gunstig op de melk en boterafP a a r d e n zondering, mest spoedig ; geeft
voeders
nan de poerden eone m axim um
V e r ke n s geschiktheid tot oplevering1 van
voor
arbeid, voorkomt de buikkram 
pen en darmontsteltenissen; is
uitstekend tegen den droes.
Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, O tot 7 vel, AO kokos
koeken, en lil) andere kracht voeders. R ijker dan de
kpkoskoek, en veel goedkooper; vervangt dezen laat
sten gewipht voor gewicht, en geeft nog betere u it
slagen. Geeft vaste bofer.

SDPERCOCO

TE K O O P

Werkdadigheid zonder
weerga legen zomersproe
ten en huid aandoeningen.
De beste voor 'I behoud
eener frissche gelaats
kleur.______________

GOEDE

W o rd t verkocht te Iseghem Apotheek Rodenbach en

in

Vrouwen,

0 . 7 5 fr. de

J. VERHAM M E en
Apothekers,

De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en
volkomen genezen door den D E N T O G È N E .

Eischt

J U M E T .

Brand, verstopping, onzuiver bloed en schele hoofdpijn,

COSTUMES et
PARDESSUS

ELEGANTE

I— D U P U I S ,

Indien gij gekweld zijt door :
Eene bittere mond,
Eene vuile tong,
Eeo riekenden adem,
Zuur en slechte spijsvertering,
Hoofdpijn, oorgeronk, duizeligheid,

Profitez de
l occasion !!!

COUPE

Roode Pillen

Gebroeders LAGRANGE,

26-32, Zwijgerstraat, ANTWERPEN

Leveranciers van het M inisterie van L a n d b o u w en van het Leo er,
F a b ric a n te n en invoerders van alle rh a n d e voederkoeken
en meelsoorten ,

Kandel in (HICOREIBOONEN
KOLEN &
M agazijn

van

alle

sl ac h

van

Chicorei, Oliebrood &

LANDVETTEN

Sucrema

CONSTANT GITS
S ta tie s tr a a t,
T

K IN A

KOKS

IS E G H E M

elefo o n

24.

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

vooral

ferrugïneux, antichlorotique, tonique apéritif,

Champagne F. BOUCLIER PÈRE & FILS, Reims

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.

’t is den besten en bestkoopsten.
Voor den Groothandel,

wend

EMILE

U tot den algemeenen agent der Vlaanders

VYNCKE-LOWIE

Elixir dA nvers

—

ELIXIR CANROBERT
D e E li x ir C a n r o b e r t is zeer a a n g e n a a m v a n s m a a k , en w o r d t d o o r
k i n d e r s z o o w e l als d o o r v o l w a s s e n e n , g r et i g en z o n d e r s c h a d e i n g e n o m e n

De E li x ir C a n r o b e r t is een u i ts te k e n d middel v o o r het verzachten d e r
pijn in de zij, en h e r t k l o p p in g e n , die d e n l ong lij de r zeer a f m a rt e le n.

ROUSSELARE.

D R U K K E R I J -BOEKB IN D E R IJ

*
,E , ? ' P C a n r o b e r t > d o o r z a c h t e do ch g e d u r i g a a n h o u d e n d e w e r k i n g
° n
g o e d te zu iv er en en te ve rst e rk e n , is oo k best g e s ch i k t v o o r M a a g l i j d e r s
w e l k e altijd h i e r d o o r e e n e o n m i d d e l i j k e be te rn is o n d e r v i n d e n , en bij v o o r t d u r e n d
gebruik volkomen genezen worden.

P r ij s d e r flesch : 3 f r . 7 5 .
X O

*

f N

c

n

k

d

é

Z

BALSEMPERELS

n

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,

Prijskam p kaarten ;

Plakbrieven

zooals:
in

effen dru k, Omzendbrieven, Fakturen, Rekeningen, M em orandum s, Brievenhoofden en

Spijs-,

kleuren-

en

Enveloppen

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

B u re e l- ^ S choo lgerief

enz.

S tem p els in C aoutchouc.

BORSTSIROOP:

ziekten en

kwalen

I fr. 50 de flesch.

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

"[e bekomen bij JOSEPH
M arktstraat,

apotheker
IS E G H E M

der
c

