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INSCHRIJVINGSPRIJS 
I ja a r  3.50 fr .
6 maanden 2 .00  fr.
3 maanden 1.00 fr .

Men schrijft in bij de 

D r u k k e r s- U it g e v e r s  

W  A. N O N K E L  & Z N
K O O R N  M A R K T

en in alle postkantooren.

verschijnende eiken Zaterdag

GODSDIENST, JS^OEDF.RTRRL, VRDERLRND  
G E i y i E E N T E B E L R N I G E N

Aankondigingen 0 . 1 5  f r .  den regel
Rechterli jke aankondig. 0 . 5 0  fr . » »
Aanbevelingen 0 . 2 5  fr . » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 
kermissen, prijskampen, enz. waarvan 
plakbrieven, kaarten of programmas 
bij den drukker van dit blad gedrukt, 
worden kosteloos tweemaal in het blad 
overgenomen, alsook de opgegeven 
uitslagen van prijskampen.

BERICHT
De twee eerste nummers van ons nieuw 

weekblad « BOOS IS E G H E M »  hebben goeden 
b ijva l bij de inwoners van Iseghem en het 
omliggende bekomen.

Tot nu toe hebben w i j  reeds een aanz ien li jk  
getal abonnementen ; w i j  verhopen dat z i j  zullen 
helpen tot verspre id ing van ons weekblad.

Intusschen bedanken w i j  hen voor hunnen 
steun, en de menigvuldige getuigenissen van 
goedkeuring en aanmoedig ing die het opkomen 
onzer Gazette verwelkomd hebben.

Wij hebben min gesteund op het alledaagsch 
nieuws dat het meeste deel onzer medeburgers 
de gelegenheid heeft, regelmatig in de dagbladen 
te vernemen. Wij zullen trachten vooral lee rr i jke  
b ijdragen aan onze lezers te bezorgen.

In denzelfden aard zoo w i j  begonnen heb
ben, zullen w i j  voortdoen. W ij zu llen imm er 
trachten nuttig, aangenaam en leerzaam te 
z i jn  voor a lle standen.

De Abonnementen aan ons blad beginnen 
heden l ste" September.

Wie nog insch r i j f t  bekomt de verschenen 
num m ers .

Betaalt uwe Schulden
Winkeliers en kleine Neeringdoeners be

leven moeilijke tijden.
Het leven is duur, de konkurrentie is 

groot, de winste klein.
Voor vele winkeliers is er nooit geen 

gedacht van iets te kunnen wegleggen voor 
later dagen, de lasten hunner familie wegen 
loodzwaar op hunne schouders, en zij zijn 
over van blijdschap als zij eere aan hunne 
zaken kunnen doen en de twee einden van 
’t jaar aan malkaar kunnen knopen.

En hoe menigmalen klopt het herte van 
eenen winkelier van vrees en van benauwd
heid ! Zijne koopwaren moet hij betalen, de 
vervaldag is nakende, de w issels gaan hem 
aangeboden worden, en hij gaat met be
schaamde kaken staan.

En nogtans, hij heeft zooveel geld te 
goed, maar niemand komt betalen. Allen 
hebben deze drie woorden vergeten : « Be
taalt uwe schulden ! »

En in deze omstandigheid zal ik mij toe
laten mij eerst te richten tot de welstellende, 
de begoede, de rijke menschen.

Hoeveel malen toch, gefortuineerde bur
gers, zijt gij in foute niet ?

Gij kent niet anders dan welstand, bij u 
is er nooit geld te kort, alle uwe begeerten 
en grillen kunt gij voldoen, en gij peist 
waarschijnlijk dat alle menschen dat ook 
kunnen.

En gij zendt naar de winkels om waren, 
gij richt u tot bakkers, beenhouwers, schrijn
werkers en timmermans, metsers en smeden, 
en gij spreekt nooit van betaling.

Ja, toch wel, als ’t lang genoeg geleden 
is, en dat gij eens wel opgeruimd zijt opge
staan, dan zendt gij om uwe rekening en 
gij betaalt. En nooit hebt gij gepeisd wat 
uwe arme leveraar voor u gezweet heeft en 
afgezien.

Aan u dan rijke menschen, zeg ik eerst 
van al : « Peist wat meer, wat vroeger aan 
den kleinen handelaar, en betaalt uwe 
schulden ! » *

* *

Doch het is meest in de lagere standen 
dat men het minst op zijne plichten en ver- 
bindtenissen peist.

’t Is waar, zulk is niet altijd hunne fout.

Maar wat gezeid van een werkman, vader 
van familie, die door zijn werk moet voor
zien in het onderhoud van zijn huisgezin, en 
die den Zaterdag avond, den Zondag en den 
Maandag tot den laatsten duit — dat hij 
binst eene weke gewonnen heeft —  verbrast 
en verteert?

Heeft men het recht niet aan dien plicht- 
vergeten vader toe te roepen : « Vooraleer 
gij alles verdrinkt en verzuipt, peist op de 
plichten die gij hebt aangaande uwe familie, 
en betaalt uwe schulden ! »

Wanneer gij, vrouwe, maanden en maan
den krediet bekomen hebt bij uwen bakker 
bij wien gij eene groote som schuldig staat, 
plotseling vindt dat zijn brood niet meer 
deugt, dat het slecht gebakken is, dat het u 
krampen veroorzaakt aan hert en maag, 
vindt gij niet dat er niets aan overschiet, 
vooraleer gij bij eenen anderen bakker gaat, 
dat gij uwe schulden betaalt ?

En gij, jonge dochter, die al pronken en 
schudden door onze straten wandelt, die 
gekleed zijt boven uwen rang en stand, die 
uwen grooten hoed, uwe zijden bloeze, uw 
engen spanrok en uwen bosch valsch haar 
door iedereen wilt doen bewonderen, leest 
gij niet in den verwijtenden hlik van 
hoed- of kleermaakster die gij op straat 
ontm oet: « Schoone Jufvrouw, betaal uwe 
schulden ! »

En gij, jongeling, die binst al de weken 
van het jaar iets in de spaarkas hebt w eg
geleid, en die op Kermis-Maandag een 
schoon sommeken moogt oprapen, hebt gij 
er wel ooit op gedacht dat dit geld niet 
alleenlijk dienen mag om in braspartijen en 
nachtuilen weg te werpen, maar dat gij 
uwe ouders moet helpen, ondersteunen en 
bijstaan, en dat gij verplicht zijt een hand 
bij te steken voor het betalen hunner 
schulden ?

’t Is waar, niet ieder mensch kan zijne 
schulden betalen. Niet iedere vader van 
familie kan met veel en lastig werken voor
zien in het onderhoud zijner vrouw en zijner 
menigvuldige kinders.

Tegenslagen van allen aard, langdurige 
en wreede ziekte kunnen een huisgezin 
teenenmale ten onder brengen.

Maar ’t is hier niet dat zulke menschen 
van honger zullen sterven.

Hulpe en bijstand zal van allen kante 
aangeboden worden, en de kleine neering- 
doener zal aan zijnen ongelukkigen naaste 
geern krediet geven, wanneer hij overtuigd 
is dat hij te doen heeft met een eerlijk en 
treffelijk mensch, die zoodra hij kan, eerst 
en vooral werken zal om zijne schulden te 
betalen.

Maar men moet geen medelijden hebben 
met mannen die den loon van hun werk aan 
hunne vrouw niet afgeven ; men moet geen 
medelijden hebben met vrouwen die hun 
huisgezin niet gadeslaan, die hun geld niet 
weten te bedeelen en alles zouden verteeren 
in snoeperijen en sneukelgoed.

En men moet met afkeer nederzien op 
personen die hooger willen vliegen of dat ze 
zijn, die overdreven zotte kosten doen, 
wel wetende dat z ij nooit het geld  gaan  
vinden om hunne schalden te betalen. Zoo te 
werke gaan is noch min noch meer dan 
stelen.

En aan deze personen, waarvan alle 
menschen zich moeten zwichten, zeg ik dat 
er een van Gods Geboden luidt als volgt :

« Wacht u van stelen en onrechtveerdig 
leven ! » N e m o .

In vaders grooten zetel
De knaap is nauwlijks drie jaar oud, 
Maar struiscli en rap, hij klimt reeds stout 

In vaders grooten zetel.

Xeenit plaats zoo diep als hij maar kan 
En spreidt zijn armen open dan 

In vaders grooten zetel.

En heft het hoofd en blikt zoo fier 
En roept en zingt: — Xu zit ik hier, 

ln vaders grooten zetel.

H et zusterke, dat pas kan gaan,
Komt wagglend vol bewondering staan 

Voor vaders grooten zetel.

Ik ook, zegt zij, ik  ook daarop,
Ik ook met zoete Mieke pop,

In vaders grooten zetel.

Ik o o k ! — zoo spreekt haar biddend oog, 
Maar ’t is toch zoo almachtig hoog,

In vaders grooten zetel.

W acht! — zegt hij, — zusje ik kom terstond, 
En w ip !... hij glijdt weer op den grond 

U it vaders grooten zetel.

W at is mijn zusje toch zoo kleen !
Zoo denkt hij : zij kan niet alleen 

In vaders grooten zetel.

/ i j  kruist haar arm,en rond zijn hals, 
iiij heft — en kust haar dan eens malsch 

In vaders grooten zetel.

En Mieke pop wordt zachtjes dan 
Geplaatst daar tussclien vrouw en man, 

ln  vaders grooten zetel.

En ’t duurt niet lang of arm in arm 
Slaapt ’t kleine drietal, blozend warm,

In vaders grooten zetel.
G. A ntheuxis.

Odiel Defraye — 
Hendrik Consoieiice

(SLOT)

Met blijdschap hebben wij in de G a z e t t e  
van Is e g h e m  van 24  Aug. het antwoord van 
U itkijk  gelezen op ons schrijven van 17 
Aug. Evenmin als hij, zoeken wij te twisten 
om te twisten; evenzeer als hij, zoeken wij 
rechtveerdigheid in het schatten der verdien
sten van onzen evenmensch, en juistheid  
in het oordeelen.

Indien wij wrevelig wilden antwoorden 
zouden wij aan U itkijk  gemakkelijk kunnen 
zeggen :

1. Na het lezen van uw eerste artikel zou 
niemand gezeid hebben dat gij Odiel Defraye 
zoudet de hand gedrukt hebben, haddet 
gij hem kunnen naderen; misschien ook 
zou Defraye u daartoe de gelegenheid 
niet gelaten hebben, wetende met wien hij 
te doen had.

2. Alhoewel de waarheid altijd en overal 
dezelfde moet zijn, toch bestaan er omstan
digheden van tijd en plaats, waar men reke
ning moet van houden. De lezers van 
Hooger Leven zijn dezelfde niet als deze van 
de G a z e t t e  van Is e g h e m . Onze medebur
gers, meestal menschen die niet gestudeerd 
hebben, verwarren te gemakkelijk personen 
met zaken en gedachten, en het onderscheid 
dat gij maakt tusschen een misbruik en per
sonen, komt hun zoo scheip niet voor.

U it k ijk  beweert :
1. Dat voor het romanlezen in de onder

wijsgestichten, de strengheid van vroeger 
zou plaats gemaakt hebben aan verslapping. 
Is dat zeker ? En bestaat de verslapping, 
is zij gewettigd ?

2. Dat hij niet van gedacht is dat het 
Sportteenemaalmoet doodgezwegen worden.

Er moet dus over gesproken worden ?___

En aangezien het sport bestaat, en zoo 
een uitgestrekt burgerrecht heeft verkregen, 
waarom aan de goddelooze bladen, genie « 
La Dernière Heure » het monopool laten van 
het sportnieuws ?

Ik peis dat « Het N ieuw s van den D ag  » 
een uitstekend werk doet met zooveel sport
nieuws mogelijk te geven. Dat is juist liet 
tegenovergestelde van doodzwijgen.

Verders laat U itkijk  zijnen tegenstrever 
den keus Verbist, Kinet, Latham te begroe
ten als doode ezels ofwel als doode leeuwen.

Uit eerbied voor de afgestorvenen, sla ik 
het antwoord niet af.

Zeg mij, U itkijk , welk verschil er bestaat 
tusschen Christophe Colomb en luchtvaar- 
ders zooals Latham ? Wie stelt gij hoogst ? 
Ik verkies de luchtvaarders. Waarom ?

Beiden hebben aan de natuur een groot ge
heim ontwrongen. Het geheim dat Christophe 
Colomb ontdekt heeft, de nieuwe wereld,be
stond s to ffe lijk ; dat van de luchtvaart be
stond wetenschappelijk. Beiden hebben hun 
leven gewaagd om dit geheim te vinden. 
Dat de ontdekking der nieuwe wereld tot 
nu toe van grooter s to ffe lijk  belang is dan 
de luchtvaart, dat betwist ik niet, maar hoe
veel studie heeft liet niet gekost vooraleer 
men kon vliegen ? en, van wat belang de 
luchtvaart zal zijn, in het vervoer, in den 
oorlog, dat kunt gij noch ik niet zeggen. Ik 
ben echter van gedacht dat onze nakomelin
gen de moderne luchtreizigers als groote 
mannen zullen aanzien. Luchtreizigers zijn 
geen wielrijders; toch zet gij ze op dezelfde 
plaats. Waarom ? Omdat beiden aan sport 
doen. Gij bekent dat tusschen hun een 
zedelijk verband bestaat : de schranderheid 
en de durf.

Ik zal zoo ver niet gaan, vele schijngeleer
den levende ezels te noemen, alhoewel de 
benaming van ezel meest op de schoolban
ken gebruikt wordt; maar ik zie niet hoe bij 
de sportmannen die benaming te passé komt.

Gij wilt ze ook doode leeuwen noemen : 
Zij verdienen niet meer bespot te worden 
dat de vlaamsche leeuwen van 1302, die 
ook geen geleerden of kunstenaars waren, 
maar die door lichamelijke kracht ons 
Vlaanderen vrij hielden van de slavernij.

Wij herhalen het, in alles is er overdre
venheid, en nog meest in het opjagen der 
geestvermogens der kinderen. Het is jam
merlijk om zien, hoe in scholen en collegiën 
de gezondheid van de studenten soms verwaar
loosd wordt.In vele onderwijsgestichten heeft 
men geen verstand  van kinderen te doen 
studeeren, zoodanig als zij op de Hooge- 
school komen, zij het niet weten hoe gedaan 
om behoorlijk een exaam voor te bereiden. 
Doch later daar meer over. Ware ’t niet van 
een weinig overdrevenheid, onze vlaamsche 
belangen zouden wel gehavend zijn; onze 
katholieke kieswerkingen zouden op sissers 
uitloopen; onze handel en nijverheid bleef 
p etit Beige, onze werking voor het opkrij
gen van onzen stam zou in niets vergaan.

Meent gij nu dat Defraye en anderen velo 
rijden om tot eene onmiddelijke glorie te 
geraken ?

Defraye heeft mij persoonlijk gezeid dat 
hij al die inhuldigingen fijn beu was, en dat 
hij, in de velodrooms toekomende, veel lie
ver seffens aan ’t werk valt dan eerst over
last te zijn van bloemen en lofbetuigingen.

Zeggen dat het sport alles doodschittert, 
dat is overdrevenheid.

Bemerkt wel dat de sporthelden meestal 
van geringe afkomst zijn. Vanhouwaert en 
Defraye zijn in geen kasteel geboren. Het is 
hun niet ten verwiite



Maar ik wil hierop steunen, dat het sport 
vooral eene volksliefhebberij is, terwijl de 
hoogere ontwikkeling mag aanzien zijn als 
eene soort burgersport, tot nu toe onaange- 
naakbaar voor de massa. Maar die volks
liefhebberij schaadt in geenen deele den 
geestdrift dien het volk gevoeld heeft nament- 
lijk in de Consciencefeesten.

Over dertig jaar bestond geen rijwielerij. 
Meent gij dat de feesten die toen voor kun
stenaars dichters en geleerden, hier en elders 
ingericht wierden, schitterender waren dan 
hedendaags ? Conscience, Gezelle, Benoit 
en anderen hebben hun roem niet verminderd 
gezien door het daarzijn van ’t sport.

En nu, vriend U itkijk, kom ik aan mijn 
besluit.

Gij hebt mij niet tegengesproken daar 
waar ik denk' den vinger op de wonde te 
hebben geleid, ’t is te zeggen wanneer ik de 
vraag stelde, wie de schuld was van de 
tegenwoordige gemoedgesteltenissen en ver
standelijke minderheid van het vlaamsche 
volk.

Rechtuit gesproken, zooveel als gij beklaag 
ik den trap waarop in geestesleven ons volk 
is gedaald, en ik beken het, ik verkies ver 
zielsgenot boven velos en autos. Kunst en 
wetenschap, ernstig werk en verdienstelijke 
levens staan hooger dan baanwreterij. En 
daarom heb ik u toegejuicht, om uwe reeks 
artikelen die misschien een spoorslag zullen 
zijn voor het ophelderen van ons vlaamsch 
leven.

Daarom hand in hand gewrocht voor de 
ontwikkeling van het zedelijken verstandelijk 
vermogen onzer medemenschen.

En gij, die schrijft in eene Gazette die 
gelezen wordt door alle overheden en gezag
voerders, zeg hun, toon hun dat het niet 
genoeg is het vlaamsche volk tot getrouwe 
onderdanen te maken, maar dat er ook aan 
den minderen mensch meer moet gesproken 
worden over alles wat den mensch verheft: 
kunst, wetenschap, schoonheid.

Inzicht.

Samenwerkende Bakkerij
In de laatste dagen weid alhier v e e l, /.eer 

veel gesproken over het oprichten eener 
samenwerkende bakkerij in Iseghem.

Is dat waar ? Is dat eene vast beslotene 
zaak ?

De eenen zeggen ja, de anderen zeggen 
neen ; persoonlijk weet ik er niets van.

Op de vraag of deze bakkerij in het Gil- 
denhuis gaat opgebouwd worden, of zoo niet 
op welke andere plaats, weet men geen 
antwoord te geven.

Evenmin kan men te wete komen wie de 
inrichters van dat werk zijn, en van waar 
het geld komen zal om de kosten van den 
bouw te dekken.

Daaruit besluit ik dat het rondgespreide 
nieuws op niets ernstig steunt, en dat voor 
den oogenblik toch geene samenwerkende 
bakkerij zal tot stand komen.

En ’t ware best !
*

* *
Immers wat is een bakker ?
Zooals het werk hier in Iseghem en het 

omliggende gedaan wordt is de bakker een 
eenvoudige werkman.

Bakkers die rijke zijn, ken ik niet. Hier 
en daar is een bakker die wat begoed is. 
Doch, meest altijd komt hetgene hij bezit 
voort uit eigene fortuin, uit aangetrouwd of 
gedeeld geld. Met den bakkerstiel vergaart 
men geen fortuin.

Ook zijn ver het grootste deel der bakkers 
menschen die moeten wroeten en slaven om 
door de wereld te geraken.

Zij oefenen een lastig werk uit. Geheel 
den voormiddag, en dat van ’s morgends 
vroeg, dikwijls zelf van binst den nacht, moet 
de bakker een slavelijk werk verrichten. 
Daarbij het bakken is een der ongezondste 
werken die er bestaan. Het stof dat hij stand
vastig inademt, de warmte en de koude 
waaraan hij alleoogenblikken is blootgesteld, 
dikwijls ook de doorslechte ligging van zijn 
werkhuis, hebben op het lichaamsgestel 
eenen zeer schadelijken invloed, en veelal is 
de bakker onderhevig aan borstziekten, en 
aan ziekten der ademhalingsorganen.

In den namiddag moet de bakker zijne 
waren t’ huis bestellen. En dat is mij een 
tjolen met kar en peerd ! Warm of koud, in

regen of iri zonneschijn moet hij vooruit, 
zijne kalanten moeten bediend zijn.

*

* *

Maar de bakker die al een slavelijk leven 
leidt, loopt altijd gevaar groote verliezen te 
ondergaan.

In alle stielen komt men dat tegen, zult gij 
mij zeggen. Ja, ’t is waar, maar meest van 
al in den bakkerstiel.

Men kan zich van vele dingen onthouden, 
die met een eerste opzicht nogthans noodza
kelijk schijnen voor het onderhoud van den 
mensch, maar brood moet men hebben.

In een huisgezin, wanneer het gebrek 
groot is, zal men voortdoen zonder koffie, 
zonder melk, zonder aardappellen, zonder 
vleesch, maar het brood kan men niet missen.

De menschen bidden om hun dagelijksch 
brood, zij werken om hun brood, en het 
brood is als de mensch zelve, ’t is zijn vleesch 
en bloed.

Zoo is het dat hier op aarde niets zoo 
noodig is voor ons bestaan als het brood.

Daaruit volgt dat de bakker altijd aan de 
eerste en de meeste verliezen is blootgesteld.

In een huisgezin door ziekte geteisterd kan 
de vader van familie, op het ziekbed uitge
strekt, niets winnen of verdienen. Toch moet 
men voortleven, en de bakker moet de eerste 
zijn om krediet te geven.

Is men weken lang op werkstaking, is het 
inkomen van eene familie van den helft ver
minderd, toch moet men voort eten en de 
bakker moet het eerste krediet geven.

Gaat het werk niet goed, komt er breuk 
aan de machienen en valt de fabriek stil, 
zijn er dagen van kermis, van méérdere uit
gaven en uutteloos verteer, nogmaals is het 
de bakker die het eerste krediet moet geven.

Voor mij staat het vast en zeker dat er 
geen stiel is waar men zooveel verliest dan 
in den bakkerstiel.

*
* *

En ’t zijn werkmenschen, zegt men, die 
eene samenwerkende bakkerij willen stichten 
om tegen de bakkers op te komen.

Ik kan  üat n le i g e lu u v e if .

Zeker, wilden zij dat doen, zij hebben er 
het recht toe. Niemand kan hun dat beletten; 
zoowel als landbouwers, zoowel als bedien
den is het hun toegelaten zich te vereenigen 
en hun profijt te zoeken. Daarvoor moeten zij 
aan niemand de toelating vragen, en moeten 
zij niemand schoone spreken.

Maar, zegt mij, werkmenschen, welk ge
not gij vinden gaat, wanneer gij de bakkers 
dte ook maar werkmenschen zijn, die uws 
gelijken zijn, hun bestaan gaat ontnomen 
hebben ? Wat vreugde gaat gij in uw hert 
gevoelen, wanneer gij vijftig huisgezinnen in 
droefheid zult gedompeld zien, wanneer gij 
vijftig ouders, vijftig vaders en moeders, zult 
zien treuren omdat zij hun brood, omdat zij 
het onderhoud van hunne kinderen komen 
te missen ?

*
* *

Neen, werkmenschen, doet dat niet.
Overweegt de zaken goed, gaat bekwame 

en verstandige lieden te rade vooraleer gij 
een besluit neemt.

De burgerij ziet uw optreden in eene 
samenwerkende bakkerij met geen goed oog 
aan. En bepeist een oogenblik wat de burgerij 
van Iseghem voor het werkvolk altijd gedaan 
heeft en nog altijd doet.

Vergeet niet welke inrichtingen hier bestaan 
door den burger ondersteund en opgeholpen 
om u, werkmenschen, ter hulpe te komen 
wanneer gij in nood verkeert.

Verliest uit uw geheugen niet dat vele 
burgers met hun geld en met hun persoon u 
altijd aan de zijde staan, om u in alle vakken 
te leeren en te onderrichten en uw bestaan te 
verbeteren.

En onthoudt immers dat nergens, in geen 
enkele plaatse van gansch het land, de burge
rij zooveel genegenheid voor het werkvolk 
toont dan in Iseghem.

Overweegt dat alles, werkmenschen, en 
neemt niet te haastig een besluit waarover gij 
Li misschien later bitter'zult beklagen.

Neemt niet kwalijk, werkmenschen, dat er 
hier zoo openhertig gesproken wordt; de 
woorden,hier nedergeschreven komen uit het 
herte van eenen uwer beste en getrouwste 
vrienden. Nemo.

Dood van M. Leo De Lantsheere
M. L eo I)e Lantsheere, gewezen m inister 

van justieie, katholieke volkvertegenw oor
diger van het arrondissement Brussel, is 
Maandag morgend, ten 8 i /2 ure, overleden 
in het kasteel van Putberg, te A ssclie. N iets 
deed deze haastige dood voorzien. Zondag 
scheen M. De Lantsheere goed gezond. 
Tusschen 10 1/2 en 11 ure ’s avonds werd 
liij ongesteld. Zijn toestand verergerde 
spoedig en Maandag morgend ten 8 1 /2 ure, 
stierf de zoo geachte volksvertegenwoor
diger.

M. Leo De Lantheere was den 3 Septem
ber 1802 te Brussel geboren. Hij deed zijne 
studies in het Sint-M ichielskollegie, in de 
hoofdstad, on vervolgens in de hoogeschool 
van Leuven. In 1885 legde hij zijn exaam 
af van doktor in de rechten, en in 1880 dit 
van doktor in wijsbegeerte. In 1889 werd 
hij benoemd tot auditor bij den Hoogereli 
Raad van Congo, ambt dat hij bleef beklee- 
den tot het oogenblik dat hij m inister werd. 
In 1895 werd hij benoemd tot leeraar van 
strafrecht ter hoogeschool van Leuven.

In 1889 werd M. Leo De Lantsheere dool- 
het kanton A ssclie naar den provincialen  
raad van Braband gezonden, en bleef dit 
mandaat vervullen tot in 1900. Bij de w et
gevende kiezingen van 27 Mei 1900 werd 
hij tot volksvertegenwoordiger van Brussel 
gekozen en sinds, bij elke kiezing, onafge
broken herkozen.

Toen, in 1908, M. Renkin het m inisterie  
van justieie verliet om naar het ministerie 
van koloniën ovei te gaan, werd door 
M. Sehollaert het ambt van m inister van 
justieie aan M. Leo De Lantsheere aange
boden. I I ij aanveerdde, en bleef m inister 
tot in 1911, toon hij, met M. Sehollaert,zijn  
ontslag gaf, en vervangen werd door M. 
Carton de W iart.

De diepbetreurde overledene was eeti 
ervaren rechtsgeleerde, en zeer verdienste
lijke beoefenaar van muziek en letterkunde: 
hij verleende zijne medewerking aan ver
scheidene wetenschappelijke tijdschriften, 
en was de schrijver van een groot getal 
werken, meestal over oude rechtsgeleerd
heid.

In de laatste jaren liet zijne gezondheid 
nogal te wensclien en moest hij zelfs voor 
zijne herstelling een tijd in het buitenland 
verblijven.

Zijn overlijden is voor de katholieke partij 
een gevoelig verlies en voor zijne achtbare 
familie een wreede slag. M. Leo De Lants- 
lieere had reeds onschatbare diensten aan 
de goede zaak bewezen, en men mocht nog 
veel verwachten van den ervaren rechtsge
leerde en welsprekenden redenaar, die op 
nog betrekkelijk jeugdigen ouderdom zulke 
liooge ambten had bekleed en daarin aller 
achting had verworven. Zelfs zijne politieke 
tegenstrevers moesten hulde brengen aan 
zijne onbetwistbare begaafdheden en aan 
zijn doorzicht van staatsman.

Tentoonstelling van Rousselare
Tot Rousselare heeft er met de Kerm is 

eene Tentoonstelling plaats gehad van 
bloemen en planten, groensels en fruit. Bij 
de opening heeft de H eer M inister Vande- 
vyvere ons te wete gebracht dat op de 
toekomende begroöting eene som zou inge
schreven zijn voor het inricliten van een 
agentschap tot Londen dat zal dienen als 
tussclienliandelaar van den Belgischen  
kweeker en den Engelschen verbruiker. 
« Opdat dit agentschap zou lukken in zijne 
zending, zoo verklaart de M inister, is het 
noodig op de medehulp te mogen rekenen  
van eenieder en bijzonderlijk op deze der 
kweekers, hoe gering ook hunne uitbating 
moge w ezen ; voor don verkoop hunner 
voortbrengsels zullen zij zich moeten wen
den tot het voormeld handelsagentschap  
dat hun gereedelijk al de noodige en juiste 
inlichtingen zal verschaffen. »

D it is onzeker eene goede zaak, buiten
gewoon voordeelig voor den uitvoei der 
produkten van onze hoveniers, groense- 
liers, en fruitkweekers.

K oning Leopold II , die een arendsblik  
had voor hetgeen den handel met het buiten
land aangaat, had de gewoonte te zeggen 
dat Belgie en vooral de Vlaanderen de 
voorraadstof moest worden van fruit, bloe
men en planten voor Engeland. En inder
daad, de markt van Londen, die dagelijks 
bij millioenen menschen moet gerieven, is 
eene plaats uitnemende voordeelig voor den 
uitvoer. Later wanneer de nieuwe breede 
vaart van Brugge tot Rousselare de Vlaan
deren in reclitstreeksche verbintenis zal 
stellen met de zee, zal Londen gemakkelijk 
bereikbaar en uitnemende goed gelegen  
zijn. H et ware eene onuitputbare bron van 
rijkdom Aro o r  de landslieden die zich op den 
groensel- en fruitteelt zouden toeleggen, 
konden de pogingen van M inister Vande-

vyvere met welgelukten uitslag bekroond 
worden ; daar toont hij nog eens een man 
te zijn van de daad, bij die reeds zeer vele 
werken tot stand gebracht hoeft welke zijne 
voorzaten als Minister van landbouw en 
inzonderheid van openbare werken hebben 
in den steek gelaten.

De bloem- en plantontentoonstelling  
laatst in Brugge gehouden die in pracht 
alle voorgaande ver overtref, deze welke 
wij tot Rousselare hebben te zien gekregen, 
de verbazende uitbreiding van den bloemen- 
kweek tot Gent, waar men bezig is een 
praalgebouw te maken voor zulkdanigc 
tentoonstellingen dat meer of een millioen  
zal kosten, bewijzen genoeg dat men den 
raad van onzen gewezen koning tracht te 
volgen. Iseghem  on omstreken moeten 
meedoen in deze vooruitstrevende be
weging ; verscheidene bloem- en groensel- 
kweekers zijn hier goed op de hoogte, en 
tot enkel bewijs melden wij met genoegen  
dat het welgekend huis Moerman onzer 
stad, tot Rousselare den eersten prijs be
haald heeft met groote onderscheiding en 
toejuichingen van den Jury voor de schoon
ste en m eeste verzameling groensels ; dat 
de H .H . V ictor Daeninck zes eerste en 
tweede prijzen behaalde met zijne planten 
en bloemen, en Rapliaël Vandewalle do 
tweede prijs met fijne tafelpeeren. Dit 
strekt tot eere van den Boomteeltkring 
waarvan deze drie bekroonden leden zijn.

Elkendeen heeft de gelegenheid ieder 
jaar kosteloos eene reeks lessen te volgen 
in het lokaal van voornoemden kring, lie t  
D am berd, die gegeven worden door eenen 
Gentsehen leeraar, door den Staat betaald. 
Tot Rousselare zal eene school tot stand 
komen, toegankelijk voor eenieder. Zij 
zal voorbereidend wezen tot de hoogere 
hofbouw scholen, van Gent en Vilvoorde ; 
al deze lessen zijn overal uitsluitelijk in het 
vlaamsch gegeven.

H et is aan do jongens van te lande en 
vooral aan de talrijke boerenzoons die niet 
weten waar of hoe zich geplaatst daaruit 
nut te trekken, en alzoo eenen winstgeven- 
den en aangenamen stand te veroveren tot 
hun eigen meerdere welvaart en tot het 
algemeen welzijn van ons Boos Iseghem .

Stadsnieuws
E E N  M E R K W E E I»D1G K U N ST F E E ST

De T entoonstelling van Schilderijen  en 
Lichtbeelden, ingericht gedurende de Ker- 
misweek in de feestzaal van F la n d ria  alhier, 
belooft den bosten uitslag te zullen ver
werven .

Een oogslag, in de zaal geworpen, heeft 
ons toegelaten te bestatigen dat het lokaal 
allerbest geschikt is voor dusdanige u it
stallingen. De muren zijn met grondpapier 
en stolfon bekleed, zoodanig dat het licht 
de schilderijen helder bestraalt en allerbest 
de kleurrijke tafereelen voorstelt.

M. Medard Bral, de voorzitter der afdee- 
üng van den kunstkring « de A lb. Roden - 
bachsvrienden  », voor schilderijen en kunst
werken, heeft ons bereidwillig do genomen  
schikkingen laten zien, en ons onder andere 
twee reeds ingekomen tableaux van B illiet 
getoond die overheerlijk zijn. Ook de sch il
derijen van M. Caullet zijn merkweerdig 
van lijnteelcening en kleurrijkdom.

Een der belanghebbendste nummers 
der Consciencefeesten, die te Borger- 
liout zulk algemeen belang Verwekte, van 
lichtbeelden getrokken uit tafereelen van 
Conscience’s werken, door den photogra- 
phischen club Ir is  van Antwerpen, alhier 
ook zal terugin aanschouw gegeven worden.

De werken onzer stadsgenooten zijn niet 
minder w elgelukt.Een portret van Landuyt, 
alhier in F la n d ria  door onze kunstenaars 
afgemaakt, overtreft waarlijk alles wat 
wij ooit in photographie te zien kregen.

Wij mogen dus aan do lezers van « Boos 
Iseghem  » ten zeersten een bezoek naar de 
F la n d ria  binst do kermiswoek aanraderi.

W el is waar is door het ongelukkig  
daarzijn van eenen cirk met zijne stallen de 
toegang tot de bevallige E stam inet min 
aantrekkelijk g em aak t; maar dat zal de 
kunstliefhebbers niet beletten met vrienden 
en kennissen eene tentoonstelling te gaan 
bewonderen, de eerste in dien aard te 
Iseghem gegeven, waar in eenen mooien en 
aller vriendelijks ten kader, ware kunstge
wrochten te zien en te koop zijn. De ingang  
is bestendig bepaald op 25 ct. per persoon ; 
maar hij is gansch de weke vrij voor do 
leden van den kunstkring de A lb. Roden- 
bachsvrienden  en van den Photo-Clnb, met 
hun huisgezin, op vertoon linnner uitnoo- 
digingskaart.

Chocolat Martougin
DEN BESTEN



Aan de liefhebbers van Lichtbeelden (photo- 
g raph ie )  raden w i j  aan de Papieren te gebruiken 
van het Huis GEVAERT, Ouden God, Antwerpen, 
die aan alle begeerten beantwoorden en door 
iedereen geprezen worden.

ONTVANG STEN DER TRAM S  
In de laatst verloopen maand Juli, heb

ben de tramlijnen van liet Kortijksclie de 
volgende sommen opgebracht :

Kortrijk-M eenen-W ervick fr. 10.099
Kortrijk-W acken-Aerseele 7 .17(i
Kortrijk-Pecq 3.89(5
Kortrijk-Mont-a-Leux 9.625
Kortrijk-Vichte 3 .18N
Meenen-Moeskroen 6 . 844
Gheluwe-Yper 4-.-472
W evelgliem -Iseghem 2.095
Tn Juli 1911 beliepen de ontvangsten tot 

de som van i 2 .f>.'!2 fr.
In Juli 1912 bekw am m en eene verhoo- 

ging van 4.97(5 fr.
LANDBOUW  DECO RATIE  

De medallie van le klas wordt verleend  
aan den Heer Baron Karei G illèsdeP élic liy .

De medallie van 2e klas aan de Heeren  
Bourgeois,Coucke, Dejoncklieere.Defebvre, 
Moerman, Neyrinck, Tanglie en Yerstraete, 
allen landbouwers te Iseghem .

ONW EER  
Vrijdag namiddag, rond 1 1 /2 ure, is een 

kort doch gew eldig onweder over onze stad 
losgebroken.

Bij M. Gustaaf Beernaert-Quagebeur,
O. Ij. V .straat, heeft de bliksem de schouw  
vernield en schade veroorzaakt aan het dak. 
Bij M. Ad. Depoortere-Verkim pinck, in de 
« Meibloem », Rousselarestraat, is de kave 
geborsten, en een doel meubels zijn be
schadigd.

B E R I C H T

O r d o n n a n t i e  van Pol i t ie .

De Burgemeester  der  Stad Iseghem,

Overwegende dat, ten gevolge der jaar- 
lijksche Kermis, en der u itstelling  van barak
ken en speelkoten op de Groote M arkt, het op 
som m ige uren van den dag hoogst gevaarlijk  
is voor de openbare veiligheid, den doortocht 
met peer den, wagens en allerhande rijtuigen  
aldaar toe te laten, overwegende dat er om 
deze redenen behooren maatregelen genomen 
te worden.

Gezien het decreet van 16-24 A u g u sti 1790 
en artikel 9-17 der wet van 26-27 Ju li en 3 
A u g u s ti 1791 en artikel 94 der gemeentewet. 

B E S L U IT  :
De circulatie met peerden, en allerhande 

voertuig o f  rijtu ig  is verboden op de Groote 
M arkt, den Zondag, Maandag en D insdag, 
1-2 en 3 September 1912 van den m iddag tot 
20 uren ’s avonds.

Iseghem , den 29 A u g u sti 1912.
De Burgemeester,
EUO. CARPENTIER. 

Gedurende de Kermisweek zul len de bureelen van den 
B urgerstand en Bevolking open zijn van 9 tot I I ure.

Isesrhem- Kermis
1912

Programma der Feestelijkheden

Z on d a g  i  Septem ber.
Om 11 ure voormiddag, zaal ” F la n d r ia  , 

m elkm arkt, opening der Tentoonstelling  
van K unstscliilderingen en Lichtbeelden, 
naar de werken van H endrik Conscience.

Do tentoonstelling is toegankelijk van 1 
tot 8 September, ’s morgens van 9 tot 12 
ure, ’s namiddags van 1 tot 5 ure.

Om 4 I 2 ure namiddag Muziekfeest, 
gegeven door de Harmonie der Congregatie 
en deKoorzangmaatscliappij deM andelkoor 
in ’t park van het K asteel.

PROGRAMMA:
1. AU0 M ilitaire X ...
2. Le B arbier de Séville Rossini.
3. P o t-P o u rrid es  grands M aitres X ...
4. Komt allen meè ! Koor Bavo.
5. Sch ippers T erugkom st D iericx.
6. N aar liet woud G. S c h e l i .e k e n s .
7.  O uverture F an tastique G o v a e r t .
8. La T ranviata , fantaisie sur

1’O póra de Yerdi, pour Cla- 
r in e tte s  en si B.

9. La Grive, F an ta isie-polka
p o u r  p e t i t e  f l ü te  C h r is t o p j ie .

M aandag  2 Septem ber.
Van 9 tot 10 ure voormiddag in het 

G ildenliuis, Groote prijskamp voor geiten, 
konijnen, hoenders en groensels, gegeven  
door den Bond der Landenaars 200 fr. prijs.

’s Namiddags om 2 ure wijk A ch te r  de 
k e r k ,  Groote Baankoers voor beroepsren
ners, 75 km. 250 fr, prijzen. Om (5 ure 
concert door de Stadsfanfaren, ’s avonds 
verlichting en vuurwerk.

Dinsdag 3 September.
Om 2 1/2 ure namiddag in de Mandel- 

m eersclien, Groote Peerdenloopstrijden, 
6000 fr. prijzen; ’s avonds om 8 1/2 ure op 
de statieplaats Schitterend Vuurwerk.

W oensdag j  September.
Om 10 ure voormiddag, in het Stadhuis 

P lechtige uitreiking der prijzen van orde 
en netheid; om 2 ure namiddag, Schieting  
met den Handboog, gegeven door de P rin 
selijke Gilde St Sebastiaan.

Om 2 1 '2 ure, P lechiige Prijsdeeling aan 
de leerlingen der Zondagscholen.

Donderdag 5 September.
In den namiddag, in de P elicliystraat en 

Vanden Bogaerde laan, A llerhande volks
feesten en vermakelijkheden, s ’ avonds 
V erlichting en Vuurwerk.

V rijdag  (5 Septem ber.
Om 2 ure namiddag, gewone jaarlijksclie 

Prijskamp met de Trabol, ter herberg Het 
w it Peerd, Brugstraat.

Z a te rd a g  7 Septem ber.
Om 9 ure voormiddag in de St. Hilonius- 

straat en Kerkplaats, Veeprijskamp; in den 
voormiddag in de Gentstraat, Velokoersen, 
in den namiddag, Groote Velokoersen en 
allerhande vermakelijkheden, ’s avonds 
Verlichting en Vuurwerk.

Z o n d a g  8 September.
Om 2 1/2 ure namiddag in de Brugstraat, 

W ederlandsche prijskamp in het Lijnvis- 
schen, 225 fr. prijzen, om 3 ure, Groot 
Internationaal Zwemfeest, gegeven door de 
zwemclubs van Brugge, Gent en den Union  
Sportive van Tourcoing, s ’ avonds Verlich
ting en Vuurwerk.

A ldus  vastgesteld door het college van  
B urgem eester  en Schepenen in z i t t in g  van  
den 10 A u  g u s t  i I 9 I 0 .

Burgem eester  &  Schepenen
Bij bevel : Eug. Carpentier,

De Sekre taris ,  G. R osseel,
A. W erbrouck, J. Van Naemen,

S T E E K T  W EL DEZE WAARHEID 

IN UW HOOFD.
Eene verw aarloosde va lling  zet zich over 

van den eenen m ensch aan den anderen en is 
J gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder

lingen. Daarom m oeten wij ons er zoo spoedig  
mogelijk van genezen. De beste, ja  wij m ogen  

I zeggen, een igste  rem edie die u voldoending  
i geeft, is de Siroop D epraetere. D it is een 
| w etenschappelijk produkt, dat door de Dok

tors zelfs genomen wordt. Prijs 2 franken , 
in alle apotheken namelijk te I s e g h e m  bij 
MM. A. R o d e n b a c h  en J. V e r h a m m e .

EEN EN ANDER
K O N ING INNE N F E E S TE N 

Sedert eenigen tijd is het op sommige 
plaatsen een gebruik geworden, ter gelegen
heid van praalstoeten, kerm issen en andere 
feesten, eene zoogezegde koningin en eere- 
juffers te kiezen, die dan een of meer dagen 
met veel luister en eerbewijzen omgeven  
worden. Voor het gekend feest van Piede- 
grotta, nabij Napels, was er nu ook beslo
ten een prijskamp in te richten voor de 
kiezing van eene koningin en van twee eere- 
juffers. De Bond voor de openbare zedelijk
heid heeft eene protestatie daartegen afge- 
kondigd.

Hij doet opmerken dat het gevaarlijk is, 
m eisjes uit de arbeidersklas, geboren voor 
het werk en voor het huishoudelijk leven, 
voor eenigen tijd in eene omgeving van 
feest en pi aclit over te brengen ; dat kan 
slechts een verderfelijk uitwerksel hebben 
op de gemoederen dier m eisjes, en maar al 
te dikwijls heeft men gezien dat die konin
ginnen en eerejuffers op een verkeerden  
weg geraakten. De Bond zet daarom de 
vaders des huisgezins aan, hunne dochters 
aandieprijskampen niet te laten deelnamen.

Men moet bekennen dat er veel gegronds 
is in die opmerkingen.

BUITENGEW O O N GEVAL  
Zondag is er te Brussel iets buitenge

woons gebeurd : men heeft er niemand
begraven. Zulks was sedert een en d eitig  
jaar niet meer gebeurd. H et is inderdaad 
sedert 1881 dat deze dienst verzekerd werd 
door de stad Brussel en nooit zijn de dienst- 
bladen oningevuld teruggekeerd. De offi- 
cieole bedienden der begrafenissen hebben 
deze merkweerdige gebeurtenis gevierd.

V E R K E N SK W E E K  
Onder de hooge bescherming van den 

heer M inister van Landbouw en Openbare 
W erken, stelt de « Kommissie ter verbete
ring van het Zwijnenras in België » eenen 
wedstrijd op touw tnssclien de zwijnen- 
kweekerijen van verbeterd ras. De uitslagen  
zullen in 1912 bekend gemaakt worden.

De kweeksyndikaten alleen zullen tot 
dezen prijskamp toegelaten worden die

a) W ettig erkend zijn ;
b) Kunnen bewijzen dat zij ten minste

25 leden tellen en twee beeren en 40 zeugen 
tot den kweek gebruiken. Deze dieren moeten 
allen liet kenmerk van ’t syndikaat dragen.

c)H etspringboek aan de jury voorleggen.
Bij het bezoek der juryleden moet het

syndikaat op ééne plaats ter beoordeeling 
voorbrengen, ten m inste « twee beeren » 
geschikt voor den springdienst en ten min
ste 7 maanden oud, en « twTaalf zeugen » 
die ofwel drachtig zijn, ofwel met viggens 
liggen, ofwel onlangs nog met viggens lie
pen. Vette zeugen, die niet zeer klaarblij- 
kend drachtig zijn, zullen uitgesloten  
worden.

IIet zal de jury ook vrij staan eenige 
kweekerijen van het syndikaat te bezoeken 
ten einde over de hoedanigheid der afstam 
melingen te kunnen oordeelen.

De K om m issie zet de syndikaten aan zoo
veel mogelijk hunne plaatselijke prijskam
pen te doen samenvallen met het bezoek 
der juryleden.

De volgende prijzen zullen toegekend  
worden :

Een eereprijs van 500 fr. ;
Eerste prijzen van 350 fr.
Tweede prijzen van 250 fr. ;
Derde prijzen van 125 fr.
Ieder medekampend syndikaat betaalt bij 

zijne inschrijving 25 fr., som die in geen  
geval zal kunnen weergegeven worden.

De syndikaten zullen zich tot 20 Septem
ber 1912 voor den prijskamp kunnen laten 
schrijven. De inschrijving zal moeten ge
daan worden bij middel van insclirijvings- 
brieven, op aanvraag te bekomen bij den 
schrijver der K om m issie, 20, Jeannelaan, 
te Brussel.

VERKEERD INGELICHT
De C hronique  schrijft : « Dat de Vlamingen 

» eenige duizende papegaaien uitsluitend Vlaamsch 
» zullen aanleeren om ze vervolgens in de bosschen 
» van Kongo te laten vliegen. »

Dit blad is heel slecht ingelicht: Het zijn de 
Brusselsche Beulemansen en hun nasleep die geen 
goed Vlaamsch en heel slecht Fransch kennen, die 
zich met deze... taalopvoeding zullen belasten.

Zulke papegaaientaai is immers algemeene regel 
in Brussel met haar verfranscht opvoedingstelsel.

BELGISCHE GEMEENTEN
Wat de bevolking aangaat, staat Antwerpen aan 

het hoofd der Belgische gemeenten met 301 .766  
inwoners. Brussel, de tweede stad, komt verre 
achteraan met 177,078 zielen en dan volgen Luik 
met 167,521 en Gent met 166 ,445 .

Onder aan de lijst staat nog altijd Zoetenaye met
24 inwoners.

Antwerpen ook spant de kroon wat betreft de 
bebouwde oppervlakte met 658 Hectaren 26 ca. 
Gent komt daarna met 616 Ha. 75 ca. Luik met 
495 Ha. 7 ca. en eindelijk Brussel met 452 Ha. 86 ca.

WAT EENE WERKSTAKING KOST
De laatste werkstaking der duitsche mijnwerkers, 

die nochtans maar tien dagen geduurd heeft, heeft 
8 ,4 3 8 ,8 0 4  mark dagloonen doen verliezen. Daaren
boven hebben de bestuurders der koolmijnen het 
loon van zes dagen achtergehouden van 155,952 
werklieden, die zich na de tweede vermaning niet 
naar hun werk hadden begeven. Het totaal verlies 
beloopt dus meer dan 13 miljoen mark.

Er is eene statistiek afgekondigd der laatste groote 
zweedsche werkstaking in 1909 en waarbij 300 ,000  
arbeiders in 9000 streken in staking waren, Het 
getal verloren dagen beliep 1 1 ,0 7 1 ,0 0 0 , dus ge
middeld 37 dagen per werkman. Indien men het 
dagloon aan 3 kronen 51 (4 fr. 67) berekent, dan 
beloopt het verlies van eiken werkman 130 kroneu 
en het totaal verlies 39 millioen.

BUITENLAND
DE SCHIJFSCHIET1NG TE BIARRITZ

De internationale matchen voor den revolver, te 
Biarritz, hadden Maandag plaats. De belgen hebben 
er zich wederom onderscheiden. Zeven naties namen 
aan den eindwedstrijd deel, ieder met vijf schutters, 
die 60 kogels te verschieten hadden. De rangschik
king der naties is als volgt : 1 . België, 2570 pun
ten ; 2. Italië, 2562 p. ; 3. Frankrijk, even
eens 2562 p. ; 4. Zwitserland, 2542 p. : 5.
Duitschland, 2453 p. ; 6 . Spanje, 2450 p. ; 7.
Nederland, 2427 p.

VEREENIGDE STATEN. E en kostelijk  hof.
De tabakkoning James B . Duke, zal weldra de 

eigenaar zijn van den kostelijksten hof der wereld, 
hij heeft reeds 60 millioen frank uitgegeven voor 
dien tuin. Deze ligt te New-Jersey en beslaat eene 
oppervlakte van 12 vierkante kilometers. De wegen 
hebben eene totale lengte van 32 engelsche mijlen. 
Tien millioen planten, waarvan velen van zeer ver 
ingevoerd zijn, versieren de verschillende perken. 
Honderd fonteinen verbruiken per dag 90 millioen 
liters water.

—  E en  g e k k e n h u i s !  —  De laatste uren 
eener nachtzitting over een paar dagen door de wet
gevende Kamer te Washington gehouden, liepen af 
te midden van de grootste wanorde en te midden 
van kluchtige tooneeltjes. Terwijl, voor ’t opkomen 
van den dageraad, de Kamer het besluit van den 
Senaat wachtte over zekere dringende wetten, be
gonnen verscheidene leden luimige vertelsels te 
verhalen, te zingen en zelfs te dansen ! Rond 2 ure

richten een twintigtal leden eene zitting « om te 
lachen » in, en keurden eene reeks maatregelen goed 
de eenen al zoo zot als de anderen. De damen die, 
ondanks het late uur, van in de tribunen deze gekke 
beraadslagingen bijwoonden, zongen in koor de 
liederen mede, die door de statige vertegenwoor
digers van het amerikaansche volk aangeheven 
werden I

ENGELAND. Voor den vrede  —  Het engelsch 
blad « Army and Navy » kondigt aan , dat de engel
sche vloot eerlang hare zeemonsters zal wapenen 
met een kanon van 407 kilometers, wat de krachtig
ste vuurmond zal zijn welke thans bestaat.

W at dit te beteekenen heeft zal men best vatten, 
wanneer wij zeggen dat de amerikaansche vuurmon
den van 407 millimeter, een kogel van 1200 kilogr. 
gevuld met 65 kgr. ontploffingsstof, op een afstand 
van 26 kilometers schieten. W anneer men zoo een 
ding in het linkeroog krijgt, blijft er van een men- 
schelijk schepsel niet veel meer over.

BELGISCHE CONGO. De m u n t .  —  De totale 
waarde van de munt, die op 1 Januari 1910 in 
Congo in omloop was, bedroeg 3 ,9 2 7 ,3 1 5  fr., den 
1 Januari 1911 beliep zij 9 ,2 0 7 ,7 1 5  fr., enden 
1 Januari 1912 was zij geklommen op 19 ,1 7 2 ,7 1 5  fr.

G E V R A A G D

bij H. CANNIERE,  Emelghem Dam

Werkl ieden voor genageld werk  
alsook eane goede Bottinestekster.

Aan de Vinkeniers
Nogmaals is het seizoen der vinken voorbij, 

en meer dan ooit hebben wij kunnen bestatigen 
dat een verbond onder de verschillige vinken- 
maatschappijen zoude moeten tot stand komen.

Dit verbond zou ons menigvuldige voordeelen 
bijbrengen, onder ander :

l e Wij zouden onze zettingen of prijskampen 
meer kunnen bekend maken, daar wij in het be
gin van het jaar groote program m a ’s zouden 
laten drukken,

2e Iedere prijskamp zou meer vogelen hebben, 
daar iedere aangeslotene maatschappij een zeker 
getal vogels zoude leveren.

3e In iedere aangeslotene stad of gemeente 
zou er jaarlijks een congres kunnen gehouden 
worden in het lokaal der maatschappij, volgens 
toer van loting.

4e Wanneer hier of daar eene maatschappij 
hare vlag inhuldigt, zouden al de aangeslotene 
maatschappijen er tegenwoordig zijn.

Dit zijn, vrienden, eenige der bijzonderste 
voordeelen, het is daarom dat wij besloten heb
ben eene algemeene vergadering te beleggen op 
Z on dag 9  S e p t e m b e r  om 3  ure  namid
dag in het lokaal der vinkenmaatschappij ” Allen  
broeders onder m a lka a r  ,, gevestigd in de 
F ezan t ,  bij Em. Delaere, Rousselarestraat, ten 
einde er de middelen te bespreken, het bestuur 
te kiezen onder de verschillige maatschappijen, 
en een reglement op te maken.

Hopende, beste vrienden, dat er eene afveer- 
diging van uwe maatschappij de vergadering zal 
vertegenwoordigen, bieden wij U onze beste 
groeten.

De Schrijver, De Voorzitter, De Schatbewaarder,
Alb. Dejaegher Artli. Verhaeghe Heet. Vanneste.

Y ermakelijkheden
— Gedurende de kermisdagen, ter her

berg « De Concorde ; , Rousselarestraat, bij 
Cyriel V a n d e r b e k e , CONCERT door den 
vermaarden troep Florentino met mede
werking van den komieken Louis Oris.

Burgerstand van Iseghem
G e b o o r t e n  :

277 Marie Casier, d. v. Valère en Marie Deforce, 
Heye. —  278 Joseph Carlier, z. v, Petrus en 
Celena Cock, Abeele. —  279 Maria Dejaegher, 
d. v. Jules en Maria Blondeel, Vande Bogaerdelaan.
—  280 André Lezy, z. v. Achiel en Margarita 
Caenepeel, Lendeledestr. —  281 Gustave Vens, 
z. v. Aimé en Maria Monteyne, Heye. — 282 
Godelieve Deruyck, d. v. Thomas en Maria Beer- 
naert, Abeele.—  283 Joris Hochepied, z. v. Amand 
en Adriana Tack, Lendeledestr.

OVERLIJDENS :

173 Joseph Deprez, metserdiener, 69 j. wedr 
Barbara Geldhof, oudenmanhuis, Gent. — 174 
Clemence Parmentier, 12 d ., d. v . Valère en Marie 
Seynaeve, Ameyestr. —  175 Elvire Denys, 5 m ., 
d. v. Camiel en Marie Vansteenkiste, Meenenstr.
— 176 Julien Viaene, 4 m ,, z. v. Joseph en Jeanne 
Ack, Krekelstr. —  177 Gabrielle Herman, 1 jaar, 
d. v. Leo en Maria Viaene, Hondekensmolen. —- 
178 Margareta Vandenbussche, 2 j . ,  d. v. Engel- 
bert en Sophia Samoy, Kortrijkstr. —  179 Valère 
Dejonghe, 6 m ., z. v. Jules en Maria Seynaeve, 
Droogen Jan.

Scheepvaart van Iseghem
van 24 tot 31 Augusti.

M aquilleiir, met kolen voor Cyrille Berlamont. 
Emelghem. — E en ig e  Zoon, met lijnzaad voor 
Alf. Dassonville, Lendelede. —  Le Jeune  F ra n -  
cois, met koolzaad voor de Gebr. Vandemoortele, 
Emelghem. —  M arie, met bloem voor Constant 
Vandemoortele en Henri Pattyn.



Marktprijzen
ISEG H EM
Suikerijboonen  20 Aug. 27 Aug. 

Beschikbare wagon 47 50 | 16 50
» schip 1 8 — | 10 75

Nieuwe groeite wagon 1450  | 1450
» » schip 14 75 | 14 75

M eststoffen, 19 Aug. 
Sodanitraat beschikbaar Oostende 27 2.)
Zwavelzuren ammoniak 30 50

31 Augusti.
Poter de kilo 3 1 0  3 20
Eieren de 20 2 30 2 50

R O U SSEL A R E 20 Aug. 27 Aug.
Oude Tarwe 20 — 20 50 | 21 — 21 —
Roode 19 — 20 50 | 19 _  20 —
Rogge 18 50 1 9 — 1 17 _  18 —
H aver 2 0 — 2 1 — 1 20 — 21 —
Boonen 23 -  24 — I 23 -  24 —
Aardappels 7 - 8 - | 7 — 8 —
Boter por kilo 3 20 3 40 | 3 00 3 30
E iers per 25 2 00 2 70 | 2 60 2 70
K oolzaadolie 100 k .. 70 50 | 71 —
Lijnzaadolie » 70 — 75 —
Y iggens 26 — 38 — | 28 — 40 —

Suikerijboonen
| 16 25Bescli. wagon 16 75

» schip 17 25 16 50
Nieuwe groeite, wagon 14 50 14 75

» » schip 14 75 | 1 5 -
K O R T R IJK 20 Aug. 19 Aug.

Tarwe 2 4 _ | 24 —
Rogge 17 50 | 17 50
H aver 19 — | 24 50
Koolzaadolie 100 1d l. 7150 | 71 50
Lijnzaadolie » 76 — | 7 6 -
Aardappels » 5 50 1 5 —
Boter per kilo 3 20 | 3 40
E iers per 20 2 50 | 2 60

M eststoffen, 20 Aug.
Sodanitraat beschikbaar— Oostende 27.00 
Zwavelzuren Ammoniak 30.50

AAN DE HEE11EN
Notarissen, Neringdoeners, 

Handelaars, Winkeliers.
Met het verschijnen van ons w eek 

blad « Boos Iseghem » nemen wij de 
eerbiedige vrijheid ons aan uwe g u n 
sten aan te bevelen, voor het opnemen 
in onze Gazette van alle s lach van 
Affichen,Annoncen en Bekendmakingen.

U verzekerende,  Mijnheeren,  dat uwe 
orders  s teeds met de beste zorgen zul 
len uitgevoerd worden,  bieden wij U 
onze beleefde groeten.

We A. NO NKEL &  Z ' \

OPENBARE VERKOOPING 
VAN

VIJF WOONHUIZEN
w aaronder twee herbergen

— te I S E G H E M  —
De Notaris LE C O R B E SIE R  te Iseghem, 

daartoe benoemd bij vonnis der Rechtbank van 
eersten aanleg te Kortrijk van den 18 Augusti 1912, 
zal, ten overstaan van den heer Vrederechter des 
kantons Iseghem, overgaan tot de openbare ver- 
kooping van de volgende onroerende goederen :

E erste  Koop  : EEN WOONHUIS dienende
voor herberg, genoemd « Cercle Sportif», hebbende 
beneden groote drinkzaal, keuken en waschkeuken,

boven groote zaal en vier slaapkamers, erve en 
koer, groot 2 aren 03 centiaren, staande en gelegen 
te Iseghem, ten westkante der Nieuwstraat; in het 
kadaster beksnd sektie A, nummer 841a, gebruikt 
door Florent Deblauwe, tot den 1 Januari 1913, 
mits 450 fr. bij jare, boven de grondlasten.

Tweede Koop : EEN WOONHUIS hebbende 
beneden voorkamer, eetplaats, keuken en wasch
keuken, boven vier slaapkamers en werkplaats, 
erve, koer en hof, groot 1 are 98 centiaren, staande 
en gelegen te Iseghem, ten zuidkante der Hondstr.; 
in het kadaster bekend sektie A, nummer 750d ; 
gebruikt door Adolf Qryspeerdt, tot den 1 Mei 
1913, mits 225 fr. bij jare, boven de grondlasten.

Derde Koop  ; EEN WOONHUIS hebbende 
beneden voorkamer, keuken, veranda en wasch
keuken, boven twee slaapkamers, erve, koer en 
hof, groot 1 are 15 centiaren, staande en gelegen 
te Iseghem, west aan den tweeden koop ; in het ka
daster bekend sektie A, nummer 750E ; gebruikt 
door Alfons Naessens, tot 1 November 1912, mits 
168 fr. bij jare, boven de grondlasten.

Vierde Koop ; EEN WOONHUIS dienende 
voor herberg, genoemd « Burgerswelzijn », heb
bende beneden drinkzaal, keuken, waschkeuken en 
bakkerij, boven groote zaal, twee slaapkamers en 
bloemzolder, erve, koer en hof, groot 2 aren 79 
centiaren, staande en gelegen te Iseghem, ten noord
kant der Kruisplaats ; in het kadaster bekend sektie
D, nummers 985g en 985i; gebruikt met de bolletra, 
die zich grootendeels op koop vijf bevindt, door 
Charles Blomme, tot den 1 Januari 1917, mits 
264 fr. bij jare, boven de grondlasten.

Met het eindigen van den pacht van Ch. Blomme, 
zal de kooper van koopen vier van hem moeten 
overnemen, mits 1000 fr. den bakkersoven en de 
overdekte bolletra, welke hem toebehooren.

X ijfde Koop : EEN WOONHUIS hebbende
beneden winkel, eetplaats, en keuken, boven twee 
slaapkamers, erve, koer en hof, groot 2 aren 23 
centiaren, staande en gelegen te Iseghem, west aan 
den vierden koop ; in het kadaster bekend sektie D, 
nummer 985h ; gebruikt door Valère Vansteen kiste, 
mits 15 fr. te maande, en een deel van de erve door 
Charles Blomme als hierboven gezeid is.

E r su llen  sam envoegingen  toegestaan worden.
Z I T D A G E N  :

IN S T E L  op Dinsdag I Oktober 19 1 2 .
OVERSLAG op Dinsdag 15 Oktober 1 9 1 2 ,  telkens 

om 3 des namiddags, te Is e g h e m , ter zaal van het 
Vredegerecht, in Den H ert, Marktstraat.

E en h a l f  ten honderden  in s te tp en n in g

O PENBAR E VERK O O PING

WOONHUIZEN
m e t  E R V E

T E  I S E G H E M
St. P ie terstraat en Pr iesterstraat .

De Notaris L E  C O R B E S I E R  te Ise- 
gliem, zal overgaan tot de verkooping van 
het volgende goed :

E E N  W O O NH U IS, ten dienste van 
winkel, met afhankelijkheden en Erve, 
staande en gelegen te Iseghem , ten oost- 
kante der Sint-Pieterstraat, en TW EE  
W ERK M ANSW O NING EN eraan, gelegen  
ten westkante der Priesterstraat, te zamen 
groot 1 are 53 centiaren ; in het kadaster 
bekend sektie A, nummers 409b, 410a en 
410b ; palende oost de Priesterstraat, zuid 
M. Julien H olvoet, en M. H ippoliet Van- 
haverbeke, w est denzelfden en de Sint-Pie
terstraat, noord M. Constant W eyts. — 
H et groot huis gebruikt door Frans Staes- 
Yan Robays, tot den 1 December 1914, mits

SJOSEPH VERHAMMI
APOTHEKER

Marktstraat, ISEGH EM
ELIXIR CANROBERT

ferrugineux, antichlorotique, tonique apéritif.
De E l ix i r  C a n r o b e r t  bevat alleen de noodige  bes tanddeelen om het 

bloed zijne volledige kracht  te verschaffen.
De E l ix i r  C a n r o b e r t  is zeer aangenaam van smaak,  en wordt  door 

kinders zoowel als door volwassenen,  gret ig en zonder schade ingenomen.
De E l ix i r  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 longli jder  zeer afmartelen.
De E l ix i r  C a n r o b e r t ,  door  zachte doch gedur ig  aanhoudende  werking 

om het bloed te zuiveren en te versterken,  is ook best geschikt  voor Maagli jders  
welke altijd hierdoor eene onmiddeli jke beternis  ondervinden,  en bij voortdurend 
gebruik  volkomen genezen worden.

P r i js  d e r  f lesch : 3  f r .  7 5 .

BALSEM PERELS
Beste geneesmiddel  tegen al lerhande  geheime ziekten en kwalen der  

waterorganen.
3 , 0 0  f r .  de doos.

BORSTSIROOPï I fr. 50 de flesch.

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

bekomen bij JOSEPH V^RKRlV\N\^, apotheker
M a r k t s t r a a t ,  I S E G H E M

225 fr. bij jare, boven de grondlasten, en de 
kleine huizen door Henri Carrette, m its 
5 fr. te maande, en de weduwe van Jules 
Carrette, m its 3 fr. te maande.

Z I T D A G E N  :
IN S T E L  op Vr i jdag  13 September I9 I2 .
OVERSLAG op Vr i jdag  27 September ! 9 12,

telkens om 4 ure des namiddags, te 
Iseghem , ter herberg S IN T -P IE T E R , be
woond door Florent Lefevre.

E en h a l f  ten honderden in ste tpenn ing .

WOONHUIZEN
T E  H U R E N

I.
Om in p a c h t t e  komen met 1 October 

aans taande ,  EEN W O O N H U IS  langs 
de vaart.

II.
Om in pacht  te komen met 1 October 

aans taande,  HERBERG : Bloemendael, 
langs de vaart.

Zich te begeven b i j :
V E R S T R A E T E - V A N  L A U W E

S t a t i e s t r a a t ,  ISEGHEM.

T E  K O O P

MOTOCYCLETTE F. N
in zeer goeden staat met al de noodigheden

ZEER VO O R DEELIG E PR IJS
Z ic h  te  bevrag en  ten buree le  van ’t  blad.

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

voor Heeren en Damen

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

L aats t j  Nieuwigheid — - Genadige Prijzen

Muis van eerste orde 
RO UW K O STUM EN IN 24 U R E N .

G u s t a a f  V a n d e p u t t e
C O I F F E U R

S ta t ie p la a ts ,  I S E G H E M
Beveelt zich  aan voor het m aken  van  

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

Herstelling en Vernieuwing met uitgevallen Haar.

Pillen
L .  D U P U I S ,  JUMET.

Indien gij slecht s laapt  en dat  uw e  nachten verontrust  zijn door 
bange droomen ;

Indien gij zenuwacht ig  z i j t ;
Indien uwe maag  niet t r e k t ;
Indien eet lust u o n t b r e e k t ;

Indien gij gekweld  zijt door :
Eene bittere mond,
Ëene vuile tong,  .
Een r iekenden adem,
Zuur  en slechte spijsvertering,
Hoofdpijn,  oorgeronk,  duizeligheid,
Brand,  verstopping,  onzuiver bloed en schele hoofdpijn,

Aarzelt niet! Neem ROODE PILLEN
Zij zuiveren zacht  het l i c h a a m ;
Zij verjagen, zonder pijn, gal en slijmen ;
Zij zuiveren het bloed tot in de verste aderen.
In den keertijd helpen zij de Vrouwen,  verkloeken haar, en 

beletten alle ongestel tenissen.

1 . 2 5  F r .  de doos ; 0 . 7 5  fr .  de halve doos.

T E  VERKRIJGEN BIJ :

J. VERHAMME en A. RODEN BA CH, 
A p  o  t h e k e r  s ,  I s e 'g  i i  e m  .

SUGREMA
De beste 

melasse 
voeders 

voor

Vee

P a a rd e n

V e rk e n s

SUPERCOCO

Y O O RI) E E LEN : Spaarzaam -
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. I)e S U C R E M A  prik
kelt den eetlust, werkt zeer 
gunstig op de melk en boteraf- 
zondering, m est spoedig ; geeft 
aan de poerden eene maximum  
geschiktheid tot oplevering van 
arbeid, voorkomt de buikkram
pen en darmontsteltenisseu; is 
uitstekend tegen den droes.

Gewaarborgd 25 tot 28 eiw it, 0 tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en 60 andere kracht voeders. Rijker dan de 
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat- 
sten gew icht voor gew icht, en geeft nog betere u it
slagen. Geeft vaste boter.

Gebroeders LAGRANGE, 26-32, Zwijgerstraat, ANTWERPEN
Leveranciers van het M in isterie  van L andbouw  en van het L eger. 

F abrican ten  en invoerders van a llerhande voeder koeken  en m eelsoorten.

Handel in (HICOREIBOONEN
KOLEN Sc KOKS

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

Chicorei, Oliebrood &  Sucrema

CONSTANT CITS
Statiestraat, ISEGIIEM

T e l e f o o n  2 4 .


