
l e Jaargang Zaterdag 7 September 1912 Nummer 4

INSCHRIJVINGSPRIJS 
I ja a r  3.50 fr.

G 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  

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, tyOEDERTFWL, VRDERLRND  
GEfvtEENTEBELRNGEN

Aankondigingen 0 . 1 5  fr . den regel
Rechterlijke 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.

IN DERDE KLASSE
Veel, van langs om meer wordt er gereisd, 

doch nooit wordt zooveel gebruik gemaakt 
van den trein dan binst den zomer ten tijde 
der verlofdagen en der kermissen.

En wanneer wij te Kortrijk, te Gent, te 
Brugge, te Brussel of gelijk waar van den 
trein stappen, staan wij verbaasd en ver
stomd bij ’t zien dezer overgroote menigte 
die met ons is medegereisd.

En wij vragen ons zelven af : « Maar 
van waar k ,mt al dat volk ? Waar gaan al 
die menschen naartoe?»

Vele studenten, vele jongelieden reizen 
om ons land te leeren kennen, om de merk- 
weerdigheden van onzen geboortegrond te 
bewonderen.

Vele menschen antvlu-.'iten hunne stad, 
hun dorp waar ’t kermis is en waar ’t eenigste 
vermaak bestaat in pinten bier te drinken, 
om de groote steden van ons land, de 
Schoonheden der Ardennen te beschouwen.

Vele personen ook, en dat is ver het 
grootste getal, zijn op reis om hunne han
delszaken, om te koopen o fte  verkoopen.

En te meer wordt dat gedaan omdat men 
goedkoop reizen kan, omdat een abonne
ment van vijf of vijftien dagen niet kostelijk 
valt, en dat men in derde klasse doorgaans 
behoorlijk en fatsoenlijk zitten mag.

*
* *

Ik zeg doorgaans, ’t is trouwens niet 
altijd zpo.

Wanneer het seizoen begint dat vele 
Vlamingen onze streken verlaten om naar 
prankrijji te gaan werken, of te wel als het 
de tijd is dat die personen uit het zuiden 
terug keeren, wat zijn de menschen te 
beklagen die in hun gezelschap, in derde 
klasse reizen moeten !

Welke ongelukkige, welke droevige 
oogenblikken moeten deftige vrouwen, nog 
onwetende jonge meisjes beleven.

Gij zit daar neder op uw gemak, alles is 
stil, bij ii vindt gij brave en gemanierde 
kennissen ; nog eene minuit, eene halve 
minult en de trein gaat vertrekken, gij hoopt 
in rust uwe reis voort te zetten, als plotseling 
de deur van uwen wagon wordt opengerukt 
en met een helsch geroep en getier, schup- 
pen, spaden, pikken, zeisens worden bin
nengesmeten. Mannen vuil en slordig aan
gedaan, springen binnen, trappen u op de 
voeten, slaan met hunne zakken en pakken 
u tegen het hoofd en duwen u uit den weg 
en maken zich stormenderhand meester van 
al de plaatsen.

Onmiddelijk wordt de pijp uitgehaald, 
men smoort eenen afgrijselijken tabak, 
wiens rook eenieder hoesten doet en aan den 
adem pakt, wijl den vloer van den wagon 
in eenen plas herschapen wordt met walgelijk 
spuw sel en tabaksop.

En nauwlijks is de trein in gang of alle 
kelegaten gaan open. En dan hoort gij het 
afgrijselijkste zingen van holle, heesche 
stemmen, die dooreen roepen en beurlen en 
dje u aan de wildste der dieren doen 
denken.

En wat wordt daar gezongen ?
De slechtste, de vuilste, de smeerigste 

de zedelooste liedjes die wij ooit te hooren 
kregen en die een neger zoude doen rood 
komen van schaamte.

En dat alles gaat gepaard met de ge
meenste der gebaren, met de grofste en de 
grootste vloeken en godslasteringen.

Toont het volk zijne misnoegdheid, is er 
dat ziine verontweerdiPinP-...niet.

verduiken kan, dat is voor die ellendelingen 
als een nieuwe spoorslag om nog leelijker en 
afschuwelijker te doen, om nog smeeriger 
en vuiler liedjes te zingen.

En gij ziet van hier hoe gelukkig men is, 
wanneer men tot bestemming komt en dat 
men dat zwijnsnest, den wagon van derde 
klasse mag verlaten !

*
* *

Verleden jaar kwam ik met den express 
uit Brussel in derde klasse.

Te Sotteghem valt de trein Stil,

Van mijn leven vergeet ik wat ik dien 
avond gezien heb. Onze trein, die uit veel te 
weinig rijtuigen was samengesteld, moest 
ten minste 2 5 0  werklieden opladen die naar 
Frankrijk gingen werken.

In eenige oogenblikken was onze trein 
letterlijk opgepropt, alle de plaatsen waren 
bezet, de gangen zelve konden het volk niet 
slikken. En meer dan de helft van die werk
lieden was smoordronken.

Uit eerbied voor onze lezers zal mijne pen 
niet nederschrijven wat daar gebeurde, zoo 
vuil, zoo walgelijk was het.

Aan den treinwachter die voorbijkwam, 
diende ik eene meer dan gegronde klacht in, 
vragende of wij tot Kortrijk toe in zulk 
gezelschap gingen moeten voortreizen.

En ’t antwoord luidde als volgt : « Wat 
kan ik daaraan doen. Geheel de trein zit vol 
met zulke kerels, en ik ben alleen voor toe 
te zien en de orde te handhaven, Over drie 
dagen wilde hier op dezen zelfden trein een 
garde drie vuile schepsels tot de orde roepen, 
en hij werd vastgegrepen en bedreigd door 
het venster geworpen te worden, zoo hij 
nog een woord durfde spreken, ’t Is in de 
statiën dat men meer moet opletten wie men 
op den trein stappen laat. »

*
* *

Over eenige weken zat ik op den trein 
tusschen Yper en Cortemarck.

De plaats waar wij zaten was verdeeld 
in twee afdeelingen.

Recht over mij zat een heer van rond de 
zestig jaren, zijne gazet te lezen.

In de afdeeling vóór ons, zaten vier 
werklieden.

Te Poelcapelle stapt een jong landsch 
meisje op den trein, en neemt plaats op het 
ander uiteinde van den bank waarop ik zat.

De trein was nauwlijks in beweging of de 
vier werklieden sprongen het gescheid over, 
en het jong meisje, dat zij zelf niet kenden, 
werd omringd en tusschen hun ingesloten.

En onmiddelijk begon de vuilste en de 
smeerigste klap !

Dat meisje zat te beven van schrik en 
benauwdheid, ’t en wist niet wat gedaan, 
’t en wist niet wat gezeid. Zeker was het 
dat het nooit zoo iets had tegen gekomen, 
dat het nooit angstiger en droeviger stonden 
had beleefd. Zijn blik richtte het tot ons, 
ziende of het van ons geen hulp of steun 
ging bekomen.

En plotseling sprong mijnen gebuur recht 
en met vastberaden toon, sprak h ij: « Meisje, 
kom hier, zet u daar in den hoek, neffens 
mij ! » En wanneer het meisje zijne plaats 
genomen had : « Dat er nu nog een van u 
gevieren een woord spreke, zei die heer, dat 
er nog een roere, zoo hij d urft! »

Maar allen zwegen, allen bleven stil. Zij 
waren op hunnen man gekomen.

Zoo ook moeten wij handelen wanneer

De reglementen-die in den trein uithangen 
zeggen dat wij het recht hebben, en dat wij 
bij alle garden, bij alle statie-oversten onze 
klachten mogen indienen, proces-verbaal 
opmaken, en desnoods die persoonen den 
trein doen verlaten.

De derde klassen staan ten dienste van 
eenieder, honderdmalen worden zij meer 
gebruikt dan de eerste en de tweede klassen 
en brengen dus voor den Staat veel meer 
geld op.

Wij hebben recht daar door eenieder 
geëerbiedigd te worden. Is er daar niemand 
om toe te zien, wij hebben het recht zelve de 
orde te handhaven, het recht van te zorgen 
dat de derde klasse ook eerlijke en deftige 
lieden vervoert, en niet alleen gemaakt is 
voor smeerlappen en zwijnen. N e m o .

In 't Dorpken bij de Zee
Zoo ’k vleugelen had ’lc zou bidden gaan 

in ’t dorpken bij de zee :
... Op ’t graf waar er twee kruiskens staan 

in ’t zand gesteken... tw ee!

’k Zou knielen in liet groene gras 
, en bidden voor de vrouw • 

die vroeger eens mijn moeder was 
en mij nu minnen zou.

’k Zou bidden voor mijn vader daar 
als zilte zeewind ruischt 

en ’t langzaam lied der droeve baar 
naar ’t kerkhof overruiseht,

Twee kruiskens uit gestorven h o u t!
Geen marmeren kruis, geen zerk 

geen namen daar gezet met goud 
in sierlijk beeldhouwwerk ;

Geen bloemenkronen op het g r a f;
een eenzaam dorre riet 

dat treurig zucht, op ranken staf, 
een medelij dzaam lied !

Ilc w eet zoowel de kruiskes staan  
alleen ... vroom zij aan zij 

lijk samen beiden stonden aan
het strand ... aan ’t strand met mij !

Daar blijven ze immer saam getween  
op ’t kei’kliof aan de zee 

daar staan zeer treurig nevens een 
twee zwarte kruiskens, twee.

Zoo ’k vleugelen had ’k zou bidden gaan 
om vaders, moeders vree 

Op ’t graf, waar de twee kruiskens staan 
in ’t dorpken bij de Zee !

Als gevolg aan « Studeeren » op 24  Aug. 
in BOOS ISEGHEM verschenen, wordt ons 
de volgende bijdrage gezonden.

W e r k e n
Werken is de krachten van den geest of 

het lichaam benuttigen tot een zeker doel.
Alhoewel alle man die werkt verdient een 

werkman genoemd te worden, toch is het 
algemeen aangenomen dat de naam van 
werkman maar alleen toepasselijk is op den 
mensch die arbeidt met de krachten van het 
lichaam, op den ambachtsman die werkt 
voor eenen meester, voor eenen baas.

Uit de beteekenis die aan het woord 
werkman gegeven wordt, zou men onwille
keurig besluiten dat iemand die alleen de 
krachten van den geest tot een zeker doel 
inspant, niet werkt.

« Mijn zoon zal nooit werken » zeggen 
de menschen, waaruit zij verstaan dat buiten 
den handarbeid, a lkandere stielen zooniet 
een luiaardsleven, toch ten minsten een veel

Het is tegen die onjuiste opvatting van 
het geestesleven dat Wij hier enkele regels 
schrijven.

De kinders van 14 jaar voort, die den 
handarbeid niet oefenen, gaan gewoonlijk  
aan ’t studeeren.

Voor een jongen die wel begaafd is, is het 
studeeren niet lastig. Maar wanneer een 
knaap door zijne ouders verplicht is tegen 
wil en dank te studeeren, ’t zij omdat zijn 
maatschappelijke rang het zoo eischt, ’t zij 
dat er anders geen toekomst is voor dien 
jongen, oh dan ! dan is het studeeren peer- 
denwerk,dan is die student medelijden weerd 
Volksjongen, g \\ die werkt op uw ambacht 
van ’s nuchtens tot ’s avonds, maar die toch 
den zondag vrijheid en leute smaakt, wat 
beleeft gij beter dagen dan die jongen, m is
schien rijk, die in de kostschool gevangen 
zit, gelijk een vogel in de kooi ! Hij kent 
geen menschen buiten zijne bewakers, 
leeraars en medeleerlingen, hij leeft onder 
de ijzeren roede der regeltucht, hij is ver
plicht zijnen kop te breken op letters en 
cijfers die hem als heebreeuwsch schijnen. 
En de Zondag is gelijk de weekdagen : altijd 
in rang, altijd met boeken, en zelden een 
glas bier en een sig a a r! Ja, de jonge knaap 
die werkt, heeft doorgaans een veel lustiger 
leven dan een collegiant, die niet werkt met 
de handen, maar met den geest, en dikwijls 
zweet van gepijndheid onder den onvrucht- 
baren arbeid !

En wanneer nu de jonge knaap zes jaren, 
lees wel zes jaren, de schoonste van zijn 
leven in bekrompen vrijheid en hoofdbrekend 
van buiten leeren heeft doorgebracht, dan 
gaan voor hem de poorten open der Hooge- 
school !

Daar toch ten minsten is er vrijheid, en 
voor sommigen te veel !

Maar wordt er in de Hoogeschool niet 
gewrocht ? O ja, ik weet het, er komen veel 
feest- en zwierdagen voor hoogstudenten, 
maar zulke dagen slaan het meest in ’t oog. 
Algauw wordt gezeid : « Ziet naar die rijke 
jongens, zij verkwisten zoo gemakkelijk de 
zuurgewonnen penningen hunner ouders, zij 
hebben zulk plezierig leven, zij werken niet! »

Voor één Hoogstudent, toebehoorende aan 
den middenstand, die niet doet wat hij moet 
doen —  geloof het lezer —  zijn er dertig 
burgerszoons die ónder opzicht van werken, 
zich voorbeeldig in de Universiteit gedragen. 
Daar is te werken, van den eersten dag tot 
den laatsten dag van ’t jaar, onophoudend, 
met taaien wil, met kennis en met moed. 
Immers, mislukt een exaain, duizend, vijftien 
honderd franks, en een jaar tijd zijn verloren!

In de Hoogeschool wordt anders gewerkt 
dan men het soms zou meenen. Studenten 
volgen dagelijks 6 tot 8 uren lessen en blok
ken daarbij nog zooveel uren op hunne 
kamer. En als ’t exaam nadert, dan is het 
niet raar van studenten te zien die gedurende 
verschillige weken slechts eenige uren sla
pen, uit den tijd gebruiken noodig om te 
eten, en gansch het overige van den dag en 
van den nacht over hunne boeken gebogen 
blijven. Dat is werken !

En als nu de hoogstudent geneesheer of 
advokaat geworden is, en indien hij lukt in 
zijne loopbaan tot wat al werk met den geest 
is hij beroepshalve niet verplicht. Dag en 
nacht is de geneesheer gebonden aan zijn 
ambt. Wijl de werkman des Zondags nog 
mag zeggen : « Heden ben ik toch gerust », 
zoo mag de geneesheer hem altijd verwach
ten aan lastige, onverwachte en dikwijls 
geheel onaangename bezigheid !

Advokaten die pleiten, werken niet min.



Stadsnieuwsgedachten in behoorlijken zin op het papier 
te zetten of ze in een redevoering voor te 
dragen. Voegt daarbij dat het niet is gelijk in 
den predikstoel, alles alleen zeggen, maar 
dat de tegenpartij verplicht tot scherp oordeel 
juiste bewoordingen en behendige opvatting.

Schrijvers, muziekanten, leeraars doen 
niet minder arbeid, en wisten de werklieden 
wat al angst en pijn geleden wordt, dikwijls 
zonder goeden uitslag bij degenen die hun 
brood door de kunst of wetenschap zoeken 
te verdienen, voorzeker zouden zij minder 
geneigd zijn om slechts als werken te aanzien 
het uitoefenen van eenen stiel waartoe alleen 
handarbeid noodig is.

Ja ook de handelaar en de nijveraar, die 
met schijnen te werken, beleven uren dat al 
hunne schranderheid en wilskracht noodig 
is om hunne zaken te doen vooruitgaan. Het 
is niet acht uren daags, het is gedurig  dat 
hunne belangen hen bekommeren. Niet allen 
scheppen ’t geld in overvloed. Velen moeten 
niet alleen, om aan hun brood te geraken, 
al hun verstand gebruiken, maar ook werken 
met de handen, gelijk de eenvoudigste 
werkman.

Werken is dus de algemeene regel voor 
het meeste deel der menschen, al noemt men 
ze geene werklieden. Het werk van den 
geest vergeleken bij de handarbeid is niet 
altijd gemakkelijkst en minst lastig.

I n z i c h t .

Tegen de Tering
In Rousselare worden er sedert 9 Juli 

laatst kostelooze raadgevingen gehouden 
voor Teringlijders in het nieuw geopend 
« dispensarium (verpleeghuis) Koningin 
E lisabetli ».

In zes weken tijds liebhen reeds zestig 
zieken raad en onderstand verkregen, en 
twee mannen en twee kinders zijn in een 
Sanatorium, daartoe bijzonder geschikte  
gasthuizen, verzorgd.

Maandag laatst wierd het verpleeghuis 
plechtig ingehuldigd.

Eene voordracht wierd gehouden in de 
Stadsfeestzaal van het Arsenaal door den 
heer D r De Cooman over « Onze strijd tegen 
de Tering. »

Daarna werd eene voorstelling van liclit- 
prenten gegeven waar men voor de oogen 
deed verschijnen al de rampen door de 
tering teweeggebracht, de manier waarop 
zij haar voortzet en de middelen om ze te 
bekampen.

Na deze feestzitting werd een bezoek 
gebracht aan het Dispensarium .

De burgers van Rousselare en omliggende 
waren uitgenoodigd en kwamen talrijk op 
om alzoo dit werk beter te leeren kennen 
en het door hunne tegenwoordigheid aan te 
moedigen.

Aan het hoofd dezer inrichting staat onze 
volksvertegenwoordiger, de burgemeester 
van Rousselare, Mijnheer Jan Mahieu, die 
onder-eerevoorzitter is van de W estvlaam- 
sclie Afdeeling van den Belgischen Natio- 
nalen Bond tegen Teringziekten.

T otlseg liem  heersclit de tering misschien  
meer nog dan elders en brengt er eene 
groote sterfte teweeg. H et is onder alle 
opzichten eene der pijnlijkste ziekten en 
eene maatschappelijke plaag welke men niet 
genoeg kan bekampen. Twee der bijzon
derste oorzaken dezer ziekte, daargelaten 
de overzetting en de betrapelijklieid, vinden 
wij in de slechte en ongezonde woningen  
én in het drankmisbruik.

Laat ons terloops bestatigen en betreuren 
dat van wege de hoogere overheid eene 
bijzondere onverschilligheid bestaat om 
die oorzaken te keer te gaan : door de lasten  
op de nieuwe werkmanswoningen in voege 
te laten, houdt men gedeeltelijk het bouwen 
tegen en verplicht men alzoo vele werk
menschen in slecht verlichte en verluchte 
liuizekeliSjWaar de tering zoo geerne nestelt, 
te blijven wonen; het voorstel om deze 
lasten af te schaffen door den Heer 
D r Verhamme aan den Gemeenteraad voor
gelegd en door de minderheid ondersteund, 
was nochtans geheel gemakkelijk aanneem
baar.

E n  van eenen anderen kant hoe w ilt gij 
dat in Iseghem  het drankmisbruik tegen- 
gew rocht worde ?

’T is zóó dat stilaan en bedektelijk de 
teringziekte van langs om meer veld w int, 
ten nadeele der aangetaste familiën in ’t 
bijzonder en der Iseghem sclie bevolking  
in ’t algemeen.

Chocolat Martougin
DEN BESTEN

Tentoonstelling 
van Schilderijen en Lichtbeelden

Op Kermis-Zondag, om 11 ure voormid
dag, had alhier in Flandria  de plechtige 
Opening plaats der Tentoonstelling van 
Schilderijen en Lichtbeelden door den kunst
kring ingericht.

In tegenwoordigheid der leden van het 
Komiteit en van de Kunstenaars die hunne 
werken welwillend hadden ingezonden, hield 
de voorzitter, M. Medard Bral, de volgende 
openingsrede :

Heeren Kunstenaars en Liefhebbers,

Weest welkom in ons midden, gij Kunste
naars en Kunstliefhebbers die onze gedach
ten deelt.

Voor de eerste maal hebben wij in de 
Stad Iseghem eene Tentoonstelling van 
schoone kunsten opgerïcht, en zijn oprecht 
tevreden over den bijval dien zij heeft ver
worven. Gelukkig voor ons, want het is 
een moeilijke stap vooruit dien wij hebben 
gedaan.

Lang is onze stad beroofd geweest van 
al wat schilderkunst betreft; doch wij lief
hebbers, die kunstgevoel in ons hert dragen, 
hebben al onze krachten verzameld om, met 
de medewerking van vreemde Kunstenaars, 
eene Tentoonstelling in te richten.

Wij danken U dus, Heeren Kunstenaars, 
M. Billiet, M. Caullet, M. Vallaeys, M. Duy- 
vewaerdt, M. Bouquet, M. Van Peteghem, 
M. Devos. Wij bedanken bijzonderlijk den 
heer Mathieu, voorzitter van den photogra- 
phischen kring te Borgerhout, die met zijne 
tegenwoordigheid onze tentoonstelling ver
eert ; alsook alle andere kunstschilders die 
met hunne gewrochten tot opluistering der 
tentoonstelling medegewerkt hebben. Wij 
vragen uwe verdere bijtreding, en koesteren 
de vaste hoop het getal deelnemende kunste
naars op onze toekomende Tentoonstelling 
meer en meer te zien aangroeien, tot eer en 
roem van het Iseghemsch kunstgevoel.

Nogmaals, Heeren, hertelijken dank en 
tot wederziens. In name van het Komiteit 
verklaar ik de Tentoonstelling geopend.

Algemeene toejuichingen begroetten die 
schoone woorden, waarna M. Daniël Ameye, 
Voorzitter van den kunstkring « de Albrecht 
Rodenbachsvrienden », en Eerevoorzitter van 
het Komiteit der Tentoonstelling, in dezer 
voegen sprak :

Mijnheeren,

Als Voorzitter der « Albrecht Rodenbachs
vrienden », en in naam der kunstafdeelingen 
in Flandria  vereenigd, valt mij de eer te beurt 
hier een openingswoord uit te spreken.

En dat woord is natuurlijk eerst een 
warme welkom tot de nieuwe krachten aan 
dewelke wij deze Tentoonstelling te danken 
hebben.

Een woord dus van Welkom en van Dank, 
eerst aan den Voorzitter der nieuwe afdee
ling voor Schilderkunst, den heer Medard 
Bral, die eene zoo schitterende intrede in 
onzen kring wist te doen. Wij kunnen niet 
genoeg zeggen hoezeer zijne tegenwoordig
heid in ons midden ons vereert, en hoe zijne 
medewerking ons nieuwen moed zal geven 
in het streven dat we voor doel hebben 
genomen, namentlijk hier in Iseghem de 
Edele Kunst boven alledaagsche bezigheden 
en kleingeestige vooroordeelen in eere te 
houden.

En nu natuurlijk houd ik er ook aan 
mijnen besten welkom en dank uit te druk
ken aan de heeren Kunstenaars-Schilders, 
die ons in deze gelegenheid zoo mild hebben 
geholpen. In deze nieuwe voor, in ons kunst- 
terrein getrokken, zijn zij onbaatzuchtig en 
zorgvuldig het goede graan komen neerleg
gen. Mocht het kiemen, en groeien en bloeien 
tot verheerlijking hunner edele kunst.

En nu nog een woord van gelukwenschën 
aan onzen Photo-Club voor den grooten 
bijval in Borgerhout behaald ; beste geluk- 
wenschen vooral aan zijnen wakkeren Voor
zitter M. Arthur Rodenbach, aan wien wij 
het grootste werk voor het welgelukken der 
Tentoonstelling verschuldigd zijn.

Ik eindig, Mijnheeren, en hef den beker 
op tot heil van de kunst.

Onder daverend handgeklap stelde de 
heer D. Ameye de gezondheid voor der

tegenwoordige Kunstschilders, waarna de 
heer Mathieu namens den Photographischen 
Kring « Iris » van Borgerhout, aan onzen 
plaatselijken Photo-Club den Zilveren Beker 
behandigde, en zijne bewondering uitdrukte 
over de prachtige uitslagen door onze stads
genoten in het Lichtteekenen verworven.

Na hem sprak de heer Caullet, namens 
de Tentoonstellers-Schilders eene puike rede 
uit, waarin hij het Komiteit bedankte voor 
het hertelijk onthaal door hen in Flandria  te 
Iseghem genoten. Ook de heer G. Vallaeys 
deed opmerken dat op de Tentoonstellingen 
de Kunstenaars nooit zoo gulhertig wierden 
ontvangen. Beiden beloofden hunne voort
durende bijtreding voor de Tentoonstellingen 
die op lateren tijd zouden volgen.

Daarna deden de bijgekomen genoodigden, 
de leden van « de Albrecht Rodenbachsvrien
den » en van den Photo-Club, met hun huis
gezin, de ronde in de verschillige afdeelingen 
der uitgebreide Tentoonstelling.

Niet alleen de Feestzaal was vol behangen 
met kunstige schilderijen en lichtbeelden, 
maar de kleine vergaderzaal en de breede 
gang die naar de feestzaal leidt waren teene- 
maal volzet met kunstgewrochten.

De inlichtingslijst liet ons toe met orde al 
de tentoongespreide werken opvolgentlijk 
gade te slaan.

Het is M. Alb. Caullet die het grootste 
getal werken heeft ingezonden. Overal 
mochten wij schilders’ beste hoedanigheden 
bewonderen: fijn afgewerkte teekening,over
vloedige klaarte en kleurrijkdom. Het zijn 
meest landschappen die ten aanschouw ge
geven worden. Koeien, schapen en ezels 
zijn zorgvuldig afgebeeld, en in al de taferee
len is het afstandbegrip (perspective) zeer 
wel gelukt. Ook nog «Huizekens teSysseele», 
« Ouden Bobijnder» , reeds van den eersten 
dag der Tentoonstelling door een liefhebber, 
lid der Rodenbachsvrienden, aangekocht, «De  
Spellewerkster» enz., wierden algemeen 
opgemerkt.

M. Billiet van Brussel heeft vier doeken 
ingezonden. In alle vier ligt een diep dichters- 
gevoel veropenbaard. De mijmering, de stille 
overweging in de nevelige natuur, bij ’t af
sterven van het daglicht, hangt als een wasem 
over zijne werken, ’t Is de idealiseering in 
de kunst !

M.M. Medard Bral en zijn leermeester 
Alidor Bouquet laten « Stil Leven » zien, 
waarin de juiste keus van kleur en nuancen 
aller aandacht trekt. Ook « Binnenhuis » en 
« Onstuimige Zee » getuigen van fijnen op- 
merkingszin.

Een tafereel van Abattucci, thans toebe- 
hoorende aan M. D. Ameye, wisselt kunstig 
af door zijne zoete en rustige kleurtonen. 
M. Emiel Duyvewaerdt onderscheidt zich 
bijzonderlijk door de heerlijke opvatting zijner 
werken, bijzonderlijk in « Laatste Stralen ».

M. Gaston Wallaeys is een onovertroffen 
portretschilder. Al de bezoekers blijven stil
staan voor het « Portret der Eerw. Moeder 
Maria », dat zoo fijn afgewrocht, schijnt te 
zullen leven en spreken.

Ook onze overleden stadsgenoot M. Edw. 
Dejonghe miek goede portretten. Van hem 
zien wij onder andere Guido Gezelle heerlijk 
afgemaakt, alsook een zeer schoon gebeeld
houwd kruisbeeld in palmhout.

M.M. Frans Ameye en Devos zenden 
insgelijks uitnemende bijdragen.

In de Beeldhouwkunst is het de heer Adolf 
Van Peteghem, de reeds vermaarde kunste
naar, die vier zijner werken tentoonstelt. 
« Genade » een prachtig marmer, dat door 
de Albrecht Rodenbachsvrienden verleden jaar 
als huwelijksgeschenk aan hunnen verkleef
den Voorzitter wierd aangeboden, staat hel
der verlicht t’ einden den gang. Even als in 
« Getrouwheid » is het afwerken volledig, 
het gevoelen diep, de uiting hoogst dichter
lijk. « Een studiekop » en « De Gekwetste»  
verraden dezelfde meesterlijke hoedanig
heden.

Hier melden wij ter loops dat M. Van 
Peteghem ook de beeldhouwer is van het 
merkweerdig « Heilig Hart » dat in den 
voorgevel van het huis van M. Fr.Declercq- 
Vermote onlangs is geplaatst. En het ware 
te wenschen dat al onze rijke medeburgers, 
in plaats van zich voor veel geld somtijds 
kunstlooze meubels en kostelijk huissieraad 
aan te schaffen, hunne penningen zouden 
besteden voor werken die zooals deze van 
M. Van Peteghem den stempel dragen der 
ware kunst, en daarbij alledaagsch klater
goud riiet yeel in prijs overtreffen.

De tentoonstelling van Lichtbeelden wierd 
niet minder bezocht dan die der Schilderijen. 
Wij stippen volgeern de meesterlijke waarde 
aan der Iichtteekeningen van den Photogra
phischen Club « Iris », eene machtige ver- 
eeniging die meesters onder hare leden telt, 
welke gansch hun leven aan de Photographie 
hebben gewijd. Eventwel zijn de werken van 
onze medeburgers ook zeer verdienstelijk. De 
nijverheidslichtdrukken van M. H Declercq 
en de lichtbeelden van M.M. Et. Messiaen, 
Fernand Weustenraad, V. Vanlede en A. 
Lemiere zijn zeer wel gelukt, en getuigen van 
grondige studie en volledige kennissen.

Ook bleef de uitstalling van M. Vanden- 
driessche niet onopgemerkt.

Wij verlieten ongeern het welgeschikt 
lokaal, waar, als eerste proef, de Tentoon
stelling allerbest geslaagd is. Wij drukten de 
hoop uit dat stillekens aan ons volk meer 
belang zal stellen in de kunsttentoonstellingen 
dan in schietekoten, draaikramen, cineinas, 
theaters van 3 7 n rang, dans- en drinkpartijen 
enz., die nu om zoo te zeggen zijne eenige 
kermisuitspanning zijn.

In Tentoonstellingen, gelijk die in Flandria 
gegeven zijn, kan ook de minder ontwikkelde 
mensch iets vernemen en aanleeren ; zijn 
kunstzin veredelt, zijn gevoelen verfijnt, zijn 
geest wordt leerzuchtig.

En bij het buitentreden uit het lieflijk 
Lokaal der Albrecht Rodenbachsvrienden stoot 
onze blik weder op de peerdenstallen van 
den cirk, daar dicht tegen de borduur ge
plaatst, dank aan den welwillenden kunst- 
iever van de stedelijke overheid. « In de 
domste der domste gemeenten van Vlaande
ren zou dit niet gebeuren », zoo sprak ons 
een vreemde bezoeker !

Nu, de bijval der Tentoonstelling was 
daarom niet te minder, en wij wenschen 
aan den kunstkring Flandria geluk en goed.

Ad multos annos!

Aan de l iefhebbers 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.

P L E C H T IG E  P R IJS U IT R E IK IN G

W oensdag had op de bovenzaal van ons 
« H otel de Arille » de plechtige ? (volgens 
officieel programma) prijsdeeling plaats 
voor Orde en N etheid. Schoone en alleszins 
deugddoende instelling,' liiei tot stand 
gebracht op het aandringen van hetgem een- 
teraadslid den heer Jozef Seynaeve.

D it is een volkslievend werk dat 
dient warm aangemoedigd en kloek  
gesteund te worden, tot opwekking van 
dezen die daarin zouden beliooren mee te
doen.

Dees jaar waren er een vijf en tw intig  
mededingers en drie honderd franks prijzen 
uitsluitelijk door de stad verleend, werden  
uitgedeeld.

In tegenstrijd met hetgeen overal elders 
gebeurt, waren nog n iet eens de gem eente
raadsleden op dit feest ontboden. Geene 
andere plechtigheid werd er aan gegeven  
tenzij van die brave ordelievende menschen, 
meestal vrouwen van menagie, eene uur te 
doen wachten te midden den voormiddag 
naarde kom st van onzen eersten magistraat.

D e gebeurlijke tegenwoordigheid y;ui een 
uitgelezen publiek zou dit feest waarlijk 
doen gelijken aan eene prijsuitdeeling daar 
waar de huidige tegenwoordigheid van den 
uitdeeler van den discli veeleer doet denken 
aan eene aalmoesuitdeeljng,

H ET L U STIG E  W IE L.

Eene kleine schets naar het leven w eer
gegeven uit « H et Yperschp Volk » zal de 
lezers van « Boos Iseghem », die het lustige  
wiel gaan bezien hebben, hertelijk doen 
lachen :

Op de foore draait en sehijvert « H et 
lustig wiel ». Groepen jongens nemen er 
plaats op, vliegen uiteen, rollen en bollen  
als kattejongen doch nemen telkens weder
om plaats, begeerig het langst te kunnen 
uitliouden.

Een bedronken kerm is vierder, een jongen  
van rond de veertig staat wiegewaglend al 
hikken en snikken het draaiende wiel aan 
te kijken. Hij kan maar n iet verstaan dat 
de jonge bengels het niet uithouden kunnen. 
Ilij zwetst en zweert dat men hem  er n iet 
van krijgen zou. Eindelijk haalt hij een 
geldstuk uit, verdruim t de jongens, plaatst 
zich in ’t midden van ’t stilstaande wiel, 
bespuwt en bespeekt de handen, kijkt nog 
eons ernstig met zijne roode bieroogen de 
lachende menigte aan en__  en avant ! De



levende brouwketel gaat met het wiel aan 
’t draaien ! De jongens zijn algauw elk  
langs een kant weggegletst. ’t Biervat ecliter 
houdt stand. De wattman heeft eene klucht 
voorzien, zet meer kracht bij en laat het 
wiel in duizlingwekkende snelheid draaien. 
Nu Verandert de zake ! De breede glimlach  
welke eerst ’l wezen van den zegevierenden  
zatlap betrok heelt weldra voor een heel 
ander uitzicht plaats gemaakt. Verdwaasd  
en verwilderd staart hij naar liet scliij ve
rende wiel ; de oogen puilen uit hunne 
holten, de mond staat wagewijd open... de 
armen begeven. Al op eens zakt het hoofd 
achterover, twee eindelijke lange beenen 
gaan de lucht in, twee ellenlange armen 
slaan als molenwieken wanhopig in ’t rond 
en heel die zatte doening rolt hals over kop 
v a n ’t  draaiende w iel ! ! De menigte huilt, 
tiert en lacht om erbij te stikken, ’t Af
gerolde biervat is -- van ’t eeuwig draaien -- 
intussclien « ooergeloopen » en twee breede 
nog leekende bierstraten hebben hem de 
veste en broek voor ’t overige van den dag 
genummerd en geteokend !... Morgen vindt 
de keriiiisvierder -- als herinnering — de 
sporen en den overschot van de kerm is en 
van het draaiende lustig w iel !

Er werd deze week uitgestrooid dat 
een bijzonder heer van stad, liefhebber van 
vermaak ook een toer op het lustig  wiel 
doende, door eene vrouw nevens hem gezeten, 
bij de sleppen van zijnen overjas gegrepen 
werd, die afgerukt wierden. Bedoelde per
soon nogtans beweert er niet eens te zien 
geweest te zijn, en belooft duizend franken 
aan dezen die kan bewijzen er hem ontmoet 
te hebben.

—  D e  T en t o o n s te l l i n g  in F L A N D R I A  
bli j f t  nog open to t  M a a n d a g  9 S e p t e m b e r .  
O nze  s tadsgenooten die ze nog n iet  heb
ben bezocht ,  ver h a a s te n  zich de puike  
k u n s t w e r k e n  te gaan bez icht igen ,  die  
opr e c h t  een bezoek w a a r d i g  zi jn.

Iseyhem- Kermis
1912

Z o n d a g  8 Septem ber.
Om 2 1 t i  ure namiddag in de Brugstraat, 

W ederlandsclie prijskamp in het Lijnvis- 
sclien, 225 fr. prijzen, om 8 ure, Groot 
Internationaal Zwemfeest, gegeven door de 
zwemclubs van Brugge, Gent en den Union  
Sportive van Tourcoing, s’ avonds Verlich
ting en Vuurwerk.

A ld u s vastgesteld door het college van  
B urgem eester en Schepenen in z i t t in g  van  
den io  A u g u s ti  Ig lo .

B urgem eester  & Schepenen
Bij bevel : Eng. Oarpentier,

De S e k re ta r is , G. R osseel,
A . W erbrouck, .). Van Naenien,

S T E E K T  W EL DEZE WAARHEID__________________________________
IN UW HOOFD.

Eene verw aarloosde va llin g  zet zicli over 
van <len eenen menscti aan don anderen en is 
gevaarlijk en zelfs (loodelijk voor ouder
lingen. Daarom m oeten wij ons er zoo spoedig  
mogelijk van genezen. I)e beste, ja  wij mogen  
zeggen, een igsle  rem edie die u voldoending  
geeft, is  de Siroop D epraetere. D it is een  
w etenschappelijk produkt, dat door de Dok
tors zelfs genomen wordt. P rijs  2 fra n k e n , 
in alle apotheken namelijk te Iskgiiem bij 
MM. A. R o d e n b a c h  en J. V e r - h a m m e .

Verschillige tijdingen
ROUSSELARE 

In de Kunststraat is de aannemer Coussé-Bostoen 
een huis aan het bouwen voor rekening van Alidor 
Boucquet. Achter dit gebouw is er eene houten loods 
opgericht, waar men des avonds het metsers- en 
timmermansalaam in bergt. Woensdag morgend be- 
statigden de werklieden dat dieven langs het dak 
van de loods waren binnengedrongen en dat men 
eene hoeveelheid timmermansalaam, ter waarde van
25 fr, had medegenomen.

.— Dinsdag avond, rond 7 ure, heeft er aan de 
vaart tusschen eenige vaartwerkers een hevig ge
vecht plaats gehad, waarin er verscheidenen erge 
kwetsuren hebben bekomen. Een der vechters, J. V., 
heeft een zoo geweldigen stamp op zijn been 
bekomen, dat hij moest naar huis geleid worden.

OOSTENDE. 
De Spelen. —  Een verzoekschrift wordt te 

Oostende in omloop gebracht en door meest al de 
inwoners onderteekend, vragend aan Kamer en 
Senaat, om de spelen in de badsteden toe te laten, 
mits ze aan Staatsregeling te onderwerpen. Betoogd 
wordt, dat dit het eenigste middel is, om de 
badsteden te redden van den ondergang,

MOUSKROEN 
De fabriekwerker Alfred Willem, 29 jaar oud, 

wonende in de Kleermakerstraat, 12, gehucht Mon- 
taleux, was Zondag namiddag met zijne vrouw uit

gegaan. Rond 7 ure kwamen zij aan hunne woning 
terug. De vrouw ging binnen, terwijl de man nog 
een toertje ging doen. Om 9 ure werd hij terugge
vonden, uitgestrekt op de spoorweglijnen, aan den 
barreel der Kasteelstraat. Het bloed gulpte uit eene 
ijselijke wonde aan den schedel ; het lichaam was 
aan den onderbuik bijna doorsneden. De ongeluk
kige, die nog ademde, werd naar zijne woning 
overgebracht, waar de geneesheer Cassiers hem de 
noodige zorgen toediende. Tot bezinning terug ge
komen, verklaarde hij door den trein van 8 1 /2  ure 
verrast geweest te zijn. Maandag morgend, ten
9 ure, is de man in de hevigste pijnen gestorven. 
Hij laat twee minderjarige kinderen achter.

Priesterlijke Benoemingen
BISDOM  BRUG G E. — Zijn benoemd 

tot Pastoor : Te Ouckcne, E . II. Vande- 
kerckliove, pastoor te N ieuwm unster ; te 
Nieuwmunster, E. TI. Butayè, onderpastoor 
te Pervyse; in de nieuwe St-Baafsparochie 
te St-Andries-bij-Brugge, E . II. De W ispe- 
laere, econoom van ’t klein seminarie van 
Rousselare. — Zijn onderpastoor benoemd : 
te Dottenijs, de E . TI. Van Glieluwe, coad
jutor, in vervanging van den E . TI. Tiber- 
ghien, ontslaggever ; te P e rvy se , de E . H. 
V an den W eglie, professor in het Sint- 
V incentiuscollegie te Yper.

EEN EN ANDER
E E N  ST U D E N T  VAN 90 JA A R .

Zekere Robert Sliaw, 90 jaar oud, die 
reeds zoowat van alles deed, wordt nu 
eerst gewaar dat zijn geest niet genoeg  
ontwikkeld is en heeft zich als student doen 
inschrijven bij de H oogescliool van Spits
burg. (Am erika.)

N IE U W S OP T EL E FO O X G EBIED . 
H et telefoonbestuur van Chicago heeft een 
toestelletje uitgedacht dat de abonnenten 
toelaat zich in verbinding te stellen met een 
uurwerk, dat verbonden is met een pliono- 
graaf, die alle minuten liet juiste uur u it
spreekt; daardoor heeft men het gebruik  
afgeschaft alle morgenden aan het midden- 
bureel het ju iste uur te vragen, wat aan 
het pesonneel veel last veroorzaakte.

DE T E L E FO O N T A R IE F.
De Provincieraad van Namen heeft aan alle 
Provincieraden van het land gevraagd den 
wensch uit te drukken dat de regeering de 
telefoontariefs n iet zou verhoogen, maar 
daarentegen trachten die te verminderen.

H et gedacht is  uitstekend, en 'stellig zul
len alle provincieraden het bijtreden.

DE GRAANOOGST.
In de Vereenigde Staten zijn de graan

prijzen aan het dalen, daar de,oogst in dit 
land, evenals in Canada, overvloedig is. 
Ook worden er nu in Belgie, N ederlanden  
Zwitserland, die anders veel graan uit de 
Donaulanden kochten, groote aankoopen  
gedaan van graan uit Kansas én Manitoba.

H ET CONSCIENCE-M USEUM  
Men weet dat thans te Antwerpen eene 
Conscience-Tentoonstelling geopend is ,zeer 
merkweerdig, en die dan ook een grooten  
bijval bekomt. Van verscliillige kanten is er 
gevraagd dat die tentoonstelling tot een be
stendig Conseience-museum zou ingericht 
worden, doch het gemeentebestuur van Ant
werpen spliijnt daar niet zeer genegen voor, 
IIet bestuur van den Gentschen Tak van 
het Algemnen Nederhindsch Verbond heeft 
nu eene beweging op touw gezet, om bij de 
stad Antwerpen aan te dringen, ten einde 
het behoud van het Conseience-museum te 
bekomee.

G O U D D R A D EN  K O USEN  
Dezen w inter zal voor de rijke damen der 
Vereenigde Staten het dragen van kousen  
uit gouddraad geweven.de groote mode zijn. 
Zulk oen paar kousen zal de schoone som 
van 150 frank kosten. Kousen in zilver
draad zullen eveneens worden gedragen, 
maar deze zullen zooveel niet kosten en dus 
minder « chic » zijn.

H ET HOOGSTE H U IS . — Men heeft 
te New-York een huis gebouwd dat zonder 
twijfel het hoogste van ganscli de wereld is; 
liet heet do « W oolwortli-Building », en is 
gelegen op de « Broadway and Park place.» 
De amerikaansche vlag wappert er tegen
woordig op 2o7 nieters boven den grond en 
alhoewel 7 meters 30 lang is, gelijkt zij, op 
die hoogte, nog slechts aan eenen kleinen  
zakdoek. TIet gebouw heeft 50 verdiepen.

H et werd begonnen in November 1910 en 
men denkt dat eenige bureelen reeds zullen  
kunnen bewoond worden in October, doch 
de bovenste verdiepen zullen eerst in Janu
ari 1913 bruikbaar zijn. H et gebouw heeft 
eene weerde van (57,500,000 frank, waarvan
22,500,000 voor den grond, die een gevel 
heeft op Broadway van ongeveer 60 m eters,
5 m illioen voor de grondvesten en 40 m il- 
lioen voor het gebouw. De huishuren zullen 
jaarlijks 12,500,000 frank opbrengen. De 
W oolworth Building behoort grootendeels

aan fransche capitalisten die voor ongeveer 
-40,000,000 m illioen aandeelen gekocht heb
ben van de maatschappij die het gebouw óp
getrokken heeft.

EEN ZO NDERLING  ADVOCAAT. — 
De Bêrlijnsclie advocaat Bredereck, die 
H aase, den ontrouwen gelddrager van de 
American Express Company, te Berlijn, 
verdedigde, liad H aase weten te bewegen  
tot de bekentenis waar hij liet grootste ge
deelte van liet gestolen geld verborgen had, 
en eisclite daarna voor zichzelf de belooning 
van 40 mark op, welke de bestolen firma 
voor liet terecht brengen van het geld had 
uitgeloofd. Toen de pers deze manier van 
doen van Bredereck aan de kaak stelde, 
redde hij zich er uit door met een edelmoe
dig gebaar de belooning die hij ontvangen  
had gesteld, aan de moeder van zijn cliënt 
ten geschenke te geven. Dat dacht men ten 
minste.

Toen het proces tegen H aase voor het 
eerste Landgericht te Berlijn diende, is 
echter gebleken, dat Brederck maar 1000 
mark aan de moeder van H aase ter hand 
had gesteld; 1000 mark hield hij voor zich
zelf en voor de overige 2000 mark gaf hij de 
Vrouw w issels op zichzelf, die tengevolge 
van Bredereck’s fallissem ent en vlucht in 
middels waardeloos zijn geworden.

Nieuwe gendarmeriën 
in de beide Vlaanderen

Eerstdaags zullen verschillige gemeenten  
in Belgie met eene gendarmerie begiftigd  
worden, wat door velen met groote genoe
gen zal vernomen worden en een goede 
maatregel is voor de veiligheid op den 
buiten.

Voor de provincie Oost-Vlaanderen kon
digt men de volgende veranderingen aan :

. Te W aclitebeke zal de gendarmerie ge
vestigd zijn in de oude posterij op het dorp 
en zal de gemeenten W aclitebeke, W inkel- 
St-K ruis en Overslag onder haar gebied  
hebben.

Te M oerbeke-W aas: de gemeenten Moer- 
beke, Exaerde, Koewacht, K lein-Sinaai en 
Groot-Sinaai.

E r zullen ook brigaden ingericht worden 
te W aasmunster, Ertvelde, De Clinge, Bou- 
choute," F essen , Bovenkerke, Lichtervelde 
en Staden.

Het personeel der gendarmerie zal met 
1000 man versterkt worden.

V erschillige officieren, zullen geplaatst 
worden te Ingelm unster, Zelzate, T liielt, 
Deynze, Poperinglie, Lokeren, enz.

Eerie nieuwe gendarmerie zal in November 
aanstaande te Drongen ingericlit worden.

SPORTKRONIEK
K A M PIO EN SC H A P VAN

VLA A N D ER EN .
Dezen belangrijken vélokoers heeft plaats 

te Coolscamp op Donderdag 12 September 
aanstaande ’s namiddags om 2 ure stipt.

A lle beruchte renners uit Vlaanderen, 
’t Walenland en ’t noorden van Frankrijk, 
hebben hun reeds laten inschrijven zooals : 
Lamori, Brutin, Vanlerberghe, L. Buyse, 
D ’hossclie, Debaere, Govaert, Frans Ver- 
stiaeten , Désm et, M aertens, Van H ecke, 
Verschoore, M asselis, Leliaert, Mortier, 
men is ook de deelneming zeker van Mottiat 
Lambot, Wancour, Detliier, Beyens, Hanlet 
D ’liulst, Leturgie, Platteau, Janssens, 
Dubois enz.

Lachkruid
— Garcon ! W at is dit hier op de spijskaart 
« Beafsteak équestre » ?
—- Peerdenvleeseh, Mijnheer.

Bij het avondmaal had moeder de beste 
stukjes in vaders teljoor gelegd. En dit 
maakte natuurlijk, de zaak niet van haar 
zoontje.
—  H ewel, Jef Slimzaad, wat heeft de 
schoolm eester u vandaag geleerd ?
— W at aardrijkskunde, vader.
— En wat zegde hij zooal ?
— Hij heeft gezegd dat de aarde draaide... 
zoo, zie, voegde Jef erbij, en hij draaide de 
tafel derwijze dat vader’s schotel onder zijn 
eigen neus kwam te staan.
— Wel„ Jef, die m eester is n iet zoo hoog 
geleerd : hij weet er n iets van. Laat hij de 
aarde maar gelijk zij !

D it zeggende, nam hij zijne teljoor weer 
en begon smakelijk te eten.

Mevrouw aan uitgenoodigde.
— Ziedaar een groote kobbe... wat be- 
teekent dit ??

Uitgenoodigde. — Dat u kuisclien moet 
Mevrouw !

G E V R A A G D

bij H. CANNIERE, Emelghem Dam

W erklieden voor genageld werk  
alsook eene goede Bott inestekster.

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 
Zon dag 8  S e p t e m b e r  om 3  ure  namid
dag in het lokaal der vinkenmaatschappij ” A llen  
broeders onder m a lka a r  ,, gevestigd in de 
F eza n 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 Arth. Verhaeghe Heet. Vanneste.

V ermakelijkheden
CIRCUS LIBOT  

Wij hebben gisteren de werkzaamheden 
van het Circus Libot gaan bezichtigen, die 
bij zijne reeks schoone nummers voor zijne 
laatste vertooningen van Zondag, Maandag 
en Dinsdag aanstaande een zeer m erkweer
dig nummer komt bij te voegen, te weten : 
Bernardo’s, de -wereldberoemde Amerikaan
sche kettingbreker, eenig in zijn vak, 

Bernardo’s werkt zonder vervalscliingen, 
iedereen mag hem onderzoeken.

Bernardo’s looft 1000 fr. aan w ie ook 
liefhebber of vakman, die hem kan nadoen.

Gaat allen dezen wondersterken menscli 
in zijne werkzaamheden gaan bezicliten, 
want m isschien zal zulks alhier nimmer 
meer te zien zijn.

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

284 Joris Hochepied, z. v. Amand en Adriaene 
Tack, Lendeledestr. —  285 Qaspard Desloover, 
z. v. Jules en Emelie Soenen, Hondekenmolen. — 
286 Julien Driesens, z. v. Michel en Maria Ooster- 
lynck, Hondstr. —  287 Marie Eekhout, d. v. Jozef 
en Marie Vanbauwhede, Kruisstr. —  288 Henri 
Vanlandeghem, z. v. Hilaire en Marie Vanhoutte, 
Nederweg. —  289 Achiel Cornellie, z. v. Henri en 
Alida Boddin, Kotje. —  290 Cecile Verstraete, 
d. v. Jozef en Alieve Masureel.

OVERLIJDENS :

180 Petrus Buysse, plafonneur, weduw. van 
Marie Vermeulen, 86 j . ,  Krekelstr. —  181 Maria 
Theunis, bobijnster, 19 j . ,  d. v. Jean en Melanie 
Dejonghe, Rousselarestr. —  182 Lia Heldehbergh,
10 m ., d. v. Leander en Silvie Linseele, Kortrijkstr.
—  183 Zulma Maertens, 26 j . ,  huishoudster, 
huisvr. Ernest Vandecappelle, Rousselarestr. — 
184 Octavie Debels, 70 j . ,  huishoudster, wed. 
Leonard Toebat, Maeneghemstr. — 185 Martha 
Vanderginste, 1 j., d. v. Jules en Maria Verbeke, 
Abeele. — 186 Achiel Cornellie, 2 d ., d. v. Henri 
en Alida Boddin, Lendeledestr.

H u w e l i j k e n  :

Cyriel Bourgeois, 24 j . ,  schoenfabrikant met 
Maria Deblauwe, bottinestekster, 23 j.

Scheepvaart van Iseghem
van 31 Augusti  tot 1 Sep tember
G ilbert, met kolen voor Florent Lefevere. — 

Cormorcin, met kolen voorde We Ch. Verstraete.
— IjC Commerce de Gand, met kolen voor
G. Naert-Vanbesien. — De twee Gebroeders, 
met koolzaad voor Constant Vandemoortele. — 
S ta n ley , met hout voor Jules Dalle en Jules Callens.
— Hélène, met borstelstokken voor Ch. Daeneas 
en J. Debosschere, Emelghem. —  A lberta , met 
kolen voor Fr. Décaigny, Emelghem. —  Leon- 
M arie, met ciment voor W e Alidor Vandewalle en 
Fr. Décaigny. -— E lk  zijn  gedacht, met kolen 
voor de W e Conrard Verstraete. —  L éontine  en 
Am èdée, beide met lijnzaad voor Alf. Dassonville, 
Lendelede.



Marktprijzen
ISEG H EM
Suikerijboonen 7 Sept. 27 Au

Beschikbare wagon 16 50 | 17 50
» schip 1 7 -  | 18 —

Nieuwe groeite wagon 1 5 -  | 14 50
» » scliip 1 4 50 | 1 4 75

M eststoffen, 3 Sept. 
Sodanitraat beschikbaar Oostende 
Zwavelzuren ammoniak

Boter de kilo 
Eieren de 20

September.
3 00 
2 30

27 25 
37 00

3 20 
2 50

RO U SSEL A R E  
Oude Tarwe 
Roode 
Rogge 
H aver  
Boonen  
Aardappels 
Boter per kilo  
E iers per 25 
Koolzaadolie 100 k. 70 50 
Lijnzaadolie » 70 —
V iggens 22 — 3<S — |

S  ii ikerijboon en 
Besch. wagon 16 —

» scliip 16 50
Nieuwe groeite, wagon 15 —

» » schip 15 25

Sept.
20 — 20 50 
18 50 19 — 
17 50 18 — 
20 -  21 -

2 1  —  2 2  —  

8 —  

3 20 
2 60

27 A u g .
21 -  21 -  

1 9 — 2 0 -
1 7  _  1 8  —  
20  —  21 —

/ — 
3 — 
2 50

24 — 
8 —  

3 30 
2 70

23 —
7 —

3 00 
2 60 

71 —
75 —
28 — 40 —

| 16 25 
16 50 
14 75 
1 5 -

K O R T R IJK  26 Aug. 2 Sept. 
Tarwe 24 — | 24 —
Rogge 17 50 | '17 50
H aver 1 9 — j 24 50
Koolzaadolie 100 kil. 71 50 | 71 50
Lijnzaadolie » 76 — | 76 —
Aardappels » 5 50 | 5 —
Boter per kilo 3 20 | 3 20
E iers per 26 2 50 [ 2 60

M eststoffen, 2 Sept.
Sodanitraat beschikbaar— Oostende 28.— 
Zwavelzuren Ammoniak 37.25

IJdele Cigarenkistjes
TE KOOP

ten  b u re e le  van d i t  blad.

-  .  . . W erk d a d ig h e id  zonder
Z e e n  1 /  J \  I  }  J \  w eerg a  teg en  zom ersp roeten  

en  h u id a a n d o en in g en . D e  
H e t  s t u k  0 . 7  5  b este voor h et b ehoud  eener  

fr issch e  gelaa tsk leu r .

» T A  a O n feilb aar voor de gen e-Crème 1 J A J J A  z in g  v an  k loven , m aak t de

T u b e  0 . 7 5
h u id  b lan k  JN  

N A C H T .
E E N

P n p r l e r l " )  A T)  A A llerfijn st, en  op ’t g e la a t
b lijv e n ;  on on tb eerlijk  voor  

De  d oo s  2 . 5 0  elke to ile tta fe l.

W ordt verkocht te  Iseghem 
A p o t h e e k  R O D E N B A C H  

C o i f f e u r  V A N  D E N  D R I  E S S C H  E

OPENBARE VERKOOPING 
VAN

VIJF WOONHUIZEN
waaronder twee herbergen 

— te I S E G H E M  —

De Notaris L E  C O R  B E S I  E 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 N ieuw straat; in het

kadaster bekend sektie A, nummer 8 4 lA, 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 H ondstr.; 
in het kadaster bekend sektie A, nummer 750d ; 
gebruikt door Adolf, Gryspeerdt, 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 Biomme, tot den 1 Januari 1917, mits 
264 fr. bij jare, boven de grondlasten.

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

V 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 Isèghem, west aan 
den vierden koop ; in het kadaster bekend sektie D, 
nummer 985 h ; gebruikt door Valère Vansteenkiste, 
mits 15 fr. te maande, en een deel van de erve door 
Charles Biomme als hierboven gezeid is.

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

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

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

E en  h a l f  ten honderden  in ste lpenn ing

O PEN BAR E VERK O O PING
VAN

WOONHUIZEN
m e t  E R V E

T E  I S E G H E M
St. Pie terstraat en Priesterstraat .

De Notaris L E  C O R B E S I E R  te Ise- 
ghem, zal o vergaan tot de verknoping van 
liet 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 oosrt- 
kantc 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 Yan- 
haverbeke, w est denzelfden en de S int-P ie
terstraat, noord M. Constant W eyts. =» 
H et groot huis gebruikt door Frans Staes- 
Yan Robays, tot den 1 December 1014, mits 
225 fr. bij jare, boven de grondlasten, en de 
kleine huizen door Henri Carrette, mits 
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 Vri jdag 13 September 1912.
OVERSLAG op Vri jdag 27 September 1912,

telkens om 4 ure des namiddags, te 
Iseghem , ter herberg SIN T -P IE T E R , be
woond door F lorent Lefevre.

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

ELIXIR CANROBERT
ferrug’ineux, antichlorotique, tonique apéritif.

De E l ix i r  C a n r o b e r t  bevat alleen de noodige bestanddeelen 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 gedurig  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 
gebru ik  volkomen genezen worden.

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

BALSEMPERELS
Beste geneesmiddel  tegen al lerhande geheime ziekten en kwalen der 

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

B 0R S TS IR 00P “ l i r  50 de flesch.

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

"[e bekomen bij JOSEPH V ^ R K R fy m ^ , apotheker

G e e n  G r i j s  H a a r
MEER!!!

« D c  N i e u w e  Lrondon.»
doet de grijze haren binnen en
kele dagen verdw ijn en , m aakt het 
haar glan zend  en zacht, b elet het 
u itva llen  en neem t de polletjes  
van h et hoofd w eg.

Eischt op L n o , —> T ~ 1 
den hals :

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

Engeische B aardtiR ctuu r aan  2 f r .  per flacon

T e  ko o p  bij A p o th e k e r s  
D ro g is t e n ,  H a a r s n i jd e r s  en  R e u k w in k e ls  

In ’t groot: Parfumerie Dr SaJp, Wachtebeke (Belgjie)

W Ö N
T E  H U R E N

I.
Om in pacht  te 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 VOO R DEE LIGE PU IJ S
Z ic h  te  bevragen  ten  buree ie  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

Laatst j  Nieuwigheid —  Genadige Prijzen

Muis van eerste orde 
ROTJWKOSTUMEN 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 t a t ie p la a ts ,  I S E G H E M
Beveelt z ich  aan voor het m a ken  van  

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

Herstelling en Vernieuwing met uitgevallen Haar.

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

Indien gij slecht s laapt  en dat  u w e  nachten verontrus t  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,
Eene vuile tong,
Een r iekenden adem,
Z uur  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. YERHAMME en A. RODENBACH,
Apothekers, I s e g i i e m .

SUCREMA
De beste 

melasse 
voeders 

voor

Vee

P a a rd e n

V e rk e n s

SUPERC0C0

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

Gewaarborgd 25 tot 28 eiw it, (! tot 7 vet, -40 kokosr 
koeken, en 00 andere kraclitvoeders, Rijker dan de 
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat- 
sten gew icht voor gewicht, en geeit nog betere u it
slagen. Geeft vaste boter.

Gebroeders LAGRANGE, 26-32, Zwijgerstraat, ANTWERPEN
L everanciers van het M inisterie  van L andbouw  en van hel Leger. 

F abrican ten  en invoerders van a llerhande voederkoeken en meelsoorten.

Handel in (H 1C0 REIB0 0 NEN
KOLEN & KOKS

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

Chicorei, Oliebrood &  Sucrema

CONSTANT GITS
Statiestraat, ISEGHEM

T e l e f o o n  24.


