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INSCHRIJVINGSPRIJS 

I j a a r  3 .5 0  fr.
6 m aanden 2 .0 0  fr .
3  m aanden 1 .00  fr.
I j a a r  binnen stad 3 .0 0  fr.

Men schrijft in bij de 

D ruk k e rs- U itg e v e rs  

W e 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, fy^OEDERTRRL, VRDERLRNID 

GEJV\EENTEBELRNGEN

Aankondigingen 0 . 1 5  fr . den regel
R echterlijke aankondig. 0 .5 0  f r . » »
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.

Hij mag op zijne twee ooren slapen
Iseghem , den 10 M aart 1013. 

A an de Redactie van « Hoos Isegliem »

I n  uw  num m er van <S M aart geeft gij onder 

ru b r ie k  « H ij m ag op zijne twee ooren 

s lapen  » verslag over de vergadering  van 

onzen bond  van gewezen So ldaten .

I)e  ondergeteekende bestierleden van 

gem elden bond v inden  zich ve rp lich t u 

d iensaangaande  volgende opm erk ingen te 

doen.

Voora leer verslag te geven over vergade

r in g e n  d ie  gij persoon lijk  n iet hebt b ijge

w oond , zoud t gij wel doen u  beter in  te 

lic h te n  dan  gij het sch ijn t gedaan te hebben 

voor uw  verslag over de vergadering  van 

gewezen soldaten van Zondag "2 M aart. D an  

zoud t g ij, 1 °) u n ie t b lootste llen aan het 

schrijven  van onnauw keurigheden ; 2°) dan 

zoud t gij kunnen  de woorden en den zin 

e rvan  weergeven zóóals ze uitgesproken 

w erden  en niet eene m aatschappij in  de 

p o lit ie k  mengen die er zich n ie t mee 

bem oe it ; 3 °) gij zoudt kunnen  verm ijden 

d a t m en u soms benam ingen geeft die verre 

v an  v le iend zijn on die gij nochtans n iet 

gesto len hebt.

W a t  onze E e ievoorz itte r, M r C arpen tie r 

be tre ft, v raag t cens aan de leden of hij 

b ijv a l h ad  of n iet en dan zu lt gij seffens 

k un n e n  oordeclen w ie van de tw e«  v>p xSjne 

twee ooren m ag slapen : Boos Iseg liem  of 

M r C arpen tie r.

W ij  rekenen op uwe eerlijkhe id  om boven

staande  schrijven in  uw  eerstkomende 

num m er op te nemen en groeten u  v r ien 

de lijk .

V oo r den B ond  van Gewezen Soldaten 

liet Bestier :
De Schrijver, De Voorzitter, De Ondervoorzitter,

Hri D ’A r to is .  J .V e r h a e g h e .  L . D ’H o n d t .

De Leden: A. H u y s e n tr u y t ,  F . V a n k e s b e e c k ,

O d ile  V a n d o m m e le , Dr E. V a n d e rs c h e ld e , S a m o y  J .

*
* *

Een ze e r  klein antwoordeke.
Zoodra g ij, beste vrienden, kenn is  zu lt 

genomen hebben van het bovenstaande 

schrijven , zu lt gij onm idde lijk  begrijpen 

w at al vreugde wij hebben gesm aakt, wat 

al in n ig  genoegen wij gevoelden, bij het 

lezen van dien overheerlijken brief.

W ij z ijn  ten volle overtu igd  dat n im m er 

eene enkele gazette, van gansch Belgie, 

oo it gevraagd w erd zu lk  p rach tig  schrift 

te w illen  overnemen.

’t Is  h ie r n ie t van moeten, ’t is h ie r n ie t 

van dwang, h ier w o rd t n iet gezeid : « gij 

zu lt in  zelfde letter, gij zu lt op dezelfde 

p laats van uw  weekblad overdrukken of 

wij gaan onzen toev lucht tot het gerecht 

nemen ».

N ie ts  van da t alles !

Bemerkt, beste vrienden, hoe fatsoenlijk, 

hoe bovenmate beleefd en vriendelijk, onze 

a ch t bare briefwisselaars ons smeekende en 

biddende zeggen : wij rekenen op uwe

eerlijkheid !

W ilt  ook goed nazien , beste lezers, welke 

sclioone u itd ru kk inge n , welke edele w oor

den u it de penne vloeien onzer achtbare 

briefw isselaars, om ons te doen begrijpen 

hoe voorzichtig  zij rond  den pot draa ien , en 

om ons op zeer bedekte wijze te doen ver

staan hoe zij schrijven , of liever hoe zij 

schrijven moeten, tegen linn  gedacht,'tegen 

hunnen  w il, tegen hunne  m eening , tegen 

hunne  overtu ig ing .

Ik ,  g ij, beste lezers, w ij zouden m et ons 

rond  v laam scli k arak te r stoutweg roepen : 

« w a t gij geschreven hebt in  uwe Gazette, 

is n ie t w aar, ’t is valsch , ’t is leugen, ’t is 

bedrog 1 »

M aar onze ach tbare  schrijvers doen dat 

zoo niet. Zij hebben meer tact, meer opvoe

d ing , meer w ellevendheid, en zij schrijven 

in  edele u itd ru kk in ge n  : « w at gij gezeid 

hebt is onnauw keurig , gij hebt den echten 

zin  n ie t wel begrepen ! »

E n  hoe slim  w ord t het n ie t aan boord

geleid om ons te zeggen da t wij onm oge lijk  

iets van de vergadering  konden weten, zij 

die zelf overtu igd  z ijn  da t men n ie t per

soon lijk  op eene vergadering  moet z ijn  om 

er een verslag over te geven. E n  hoe 

behend ig  w ord t het n ie t verzwegen dat 

bovenstaande» pro testbrie f geteekend is 

door personen die zelf in  de vergadering 

afwezig w aren .

E n  let wel op, beste lezers, w e lk  eenen 

p rach tigen  di’aai zij aan hun  schrijven geven 

kunnen  ! W ie  zoude m et meer k ieschhe id , 

met meer fijngevoe lighe id  eenen b laam  op 

iem and kunnen  w erpen, zonder te ver te 

gaan , zonder z ich  aan onaangenaam heden 

b loot te ste llen , en nogtlians heel en gansch 

zijn  gedacht u itd ru kken , in  deze uitgelezen 

w end ing  : « om u benamingen te vermijden 

die verre van vleiend zijn en die g ij noch

tans niet gestolen hebt ! »

W ie  zoude da t zoo lief, zoo aangenaam , 

zoo beva llig  en tevens zoo doeltreffend 

kunnen  zoggen ?

H e t vernu ft, de genie z ijn  bij som m ige 

ïnensclien ingeboren , en h ie r hebben w ij 

er het treffend en ontegensprekelijk  bewijs 

van !

D en  Ilee re  zij gedankt !

M aa r, droev ig  genoeg voor ons, da t wij 

al doen w at wij w illen , da t wij onze hersen

pan van lin k s  to t rech ts ,van  voor to t achter 

raadplegen en ter hu lpe roepen, nooit 

kunnen  w ij den voortreffen jken stijl onzer 

ach tbare  briefw isselaars evenaren.

O otm oed ig , gansch ootmoedig', nederig 

van  her te moeten wij da t lu idop  bekennen.

E n  w ij moeten ons er bij bepalen in  zeer 

eenvoudige, in  doodeenvoudige woorden 

zelfs te verk laren , da t van alles w at wij 

geschreven hebben, w ij geene kom m a, geen 

p un t moeten veranderen, geen le tter moeten 

in trekken , geen zinsnede moeten verkorten 

of verlangen. H oe wreed het op het lierte 

onzer ach tbare  briefw isselaars zal vallen, 

w ij zeggen rech tu it, zonder omwegen in  

k la a r  en du ide lijk  v laam scli : « w at wij 

geschreven hebben is geschreven, b lijft  

geschreven, zal eeuw ig geschreven b lijven , 

w an t w ij hebben niets anders op liet pap ier 

gezet dan de echte, de zuivere w aarhe id  ».

E n  om u da t te bew ijzen, beste lezers, 

moeten w ij geene de m inste  moeite doen, 

w ij moeten rond  geenen pot draa ien , w ij 

mogen p ijlrech t n aa r ons doel gaan , zonder 

vrees da t ons iem and , m et recht of reden, 

tegenspreken zal.

N a  de vergadering  in  kwestie , z ijn  er 

leden van den bond, u it  eigen beweging, 

zonder in  het m inste  door ons daartoe ver

zocht te z ijn , ten onzen huize gekomen. D ie  

personen hebben ons verk laard  hoe aard ig  

zekere woorden in  hunne  ooren hadden 

gek lonken . Is een l

L angs  de straat, alsook in  verscheidene 

herbergen van stad , b ijgevolg in  ’t open

baar, hebben versc liillige  personen hun  

gedacht over deze woorden u itg ed ruk t, in  

benam ingen die geene de m inste  vleierij 

kenden. Is twee !

Een persoon van den Bond deelmakende, 

en die daar nog iets te zeggen heeft, wan

neer hem de vraag gesteld werd : « wij 

meenden dat men in uwe vergaderingen 

nooit over politiek handelde? » gaf onmidde

lijk voor antwoord : «wie kan daar iets aan 

doen ? Wie weet op voorhand welke woor

den een voordrachtgever gaat uitspreken ? » 

Is drie !

Maar nummer vier schiet verre, verre 

boven alle andere, den oppergaai af.

Niet tevreden met de inlichtingen die wij 

ingewonnen hadden, hebben wij aan den 

Voorzitter doen vragen of deze woorden 

inderdaad uitgesproken werden en of den 

zin er aan gegeven wel echt en juist was. 

En zeer eenvoudig heeft de Voorzitter geant

woord : Ja.

En aan onze lezers vragen wij thans : 

« wat zegt g ij nu ? »

Roosjen uit de dalen.

E en  knaap je  zag een roosjen staan 

Een roosjen in  de dalen,

Zoo lie fe lijk  van stam  en b laan ,

E n  in n ig  was hij aangedaan ,

Z ijn  vreugd was zonder palen.

H a !  roosje lief, roosje lief,

Roosjen u it  de dalen.

H e t  knaaap je  s p ra k : gij z ijt  de m ijn ,

O roosjen u it de da len  !

H e t b loem pje  zei : da t zal n iet zijn 

O f ik  doe straks, door felle p ijn ,

U  ’t booze fe it betalen.

, A.cli roosjen, ach ! roosjen ach ! 

Roosjen  u it  de dalen.

E n  ’t snoeperige knaap je  b rak  

H e t roosjen u it  de dalen ;

H e t b loem pje weerde z ich  en stak 

Tot da t het afgem at en zw ak 

Z ijn  krach ten  voelde fa len .

A ch  ! roosje rood ! roosje rood ! 

Roosjen  u it de da len .

T h . V an R ysw yck .

De klimmende belasting
De dagbladen deelen ons mede dat, in 

Duitschland, ten einde te voorzien in de 

groote onkosten welke de nieuwe legerwet 

zal veroorzaken, het Staatsbestuur besloten 

'-Tittft eene -klimmende belasting te. leggen op 

den rijkdom.

Voor de fortuinen 
van 20,000 tot 200,000 mark is de taks 1 /4 °/°

» 200,000 » 500,000 » » 1/3 %

» 500,000 » 10 millioen » » 1 /3 %

» 10 millioen » 20 » » » 1 %

>20  > » 50 » » » 1 1 /2%

» 50 » » 80 » » » 2 %

» 80 » » 100  » » » 2 1 /2 %

s 100 » » en daarboven » » 3 a 4 %

Gelijk of men ziet valt deze belasting niet 

op het inkomen dat door het werk wordt 

gegeven. Iemand die zou 10,000 mark 

’s jaars winnen, maar geene persoonlijke 

fortuin, geen reeds aangeworven rijkdom 

bezit, zal niets van dien taks betalen.

Maar bij het meeste deel der menschen 

heeft het inkomen eenen dubbelen oorsprong:

1) Het inkomen gegeven door het werk, 

het bedrijf, het ambt, de nijverheid, den 

handel. Dat inkomen verdwijnt wanneer de 

persoon die het inkomen bewerkstelligt niet 

meer bestaat. Een geneesheer die geene per

soonlijke fortuin bezit, kan een jaarlijksch 

inkomen hebben van 8000 fr. Komt die 

mensch te sterven dan is liet inkomen weg. 

Hier is inkomen genomen in den zin van 

loon, winst, steeds afhangende van den 

persoon of de omstandigheden.

2) Het inkomen door de reeds aange

worven fortuin verzekerd. Dat inkomen mag 

aanschouwd worden als zijnde ten allen 

tijden eene zekerheid. Hofsteden, landen, 

huizen, weerden, ’t is gelijk aan wie zij 

toebehooren, ’t is gelijk wat er voorenvalt, 

geven een zeker inkomen.

Het is dat inkomen alleen dat door de 

nieuwe duitsche wet getroffen wordt.

Gelijk of men ziet is er hier sprake van 

de klimmende taks op de fortuin of op het 

eigentlijk inkomen door die fortuin gegeven.

Inderdaad, men mag zeggen dat iemand 

die 100,000 fr. fortuin bezit een gemiddeld 

inkomen heeft van 4000 fr.

Wanneer wij in bovenstaande regels de 

fortuincijfer vervangen door het inkomen- 

cijfer, dan zullen wij zien dat een inkomen 

van

800 tot 8000 mark aelakseerd is aan i /4 %  der fortuin
8000 » 20000 » » 1/3 %

20000 » 400000 » » » 1 /2%  »

enz.

8000 mark inkomen of 200000 mark fortuin 

zullen betalen : 500 mark taks.

160000 mark inkomen of 4 millioen mark fortuin 

betalen 20000 mark taks.

Herinneren wij ons nu het stelsel dat 

wij over het abonnement, alhier geleid, voor

gehouden hebben, zoo zullen wij zien dat 

dit stelsel mag vergeleken worden ’ met dit 

welk in Duitschland zal ingevoerd worden.

Wel is waar hebben wij hier ook de 

eerste oorsprong van het inkomen : het werk 

aanzien als noodzakelijk dienende in rekening 

gebracht te worden. Immers moest men in 

Iseghem alleen de lasten leggen op de 

bestaande fortuin, nooit zou men tot het ver- 

eischte cijfer kunnen geraken.

Wij hadden dus voorgesteld dat iemand 

die een gezamentlijk inkomen heeft van 

b. v. 8000 fr. 2 °/„ op 6000 fr. : 120 fr. 

zou betalen ; en dat iemand die 82000 fr. 

inkomen heeft 5 0/o op 80000 : 4000 fr. 

abonnement zou geven.

Bij het eerste opzicht schijnt die cijfer van 

4000 eene schrikkelijke som.

Wat moeten wij dan zeggen van hetgene 

in Duitschland zal geschieden ! Deze die 

daar 64000 mark of 80000 fr. inkomen 

heeft, ’t is te zeggen eene fortuin die mag 

berekend worden op 2 millioen frank zal 

aldaar voor 10000 fr. aangeslagen worden.

De klimmende belasting wordt dus in 

Duitschland aanzien als de rechtveerdigste 

verdeeling der lasten.

Indien, in ’t algemeen, de rijkdom meer 

belast wierde, er zouden vele nuttige instel

lingen ten voordeele der werklieden kunnen 

tot stand komen. Nu wil men den werkman 

zelf alles doen verdienen wat hij noodig 

heeft voor het behoorlijk onderhoud van 

een huizgezin dat kan talrijk zijn. Dat is 

teenemaal onmogelijk. Een werkman kan 

maar hetgene hij kan ; ook een patroon 

kan geen onderscheid maken tusschen zijne 

werklieden, en voor ’t zelfde werk aan den 

eenen meer betalen dan aan den anderen 

omdat de eerste zou overlast zijn van kinde

ren en een kostelijker huishouden heeft. 

Dat gaat den patroon niet aan ; daarvan kan 

hij onmogelijk rekening houden in het uit

oefenen zijner nijverheid.

De groote Jasten die op een talrijk wer- 

kersgezin wegen moeten door den vader 

alleen niet afgedragen worden ; ook moet 

een werkman niet tot bedelen gedwongen 

worden, noch gebrek lijden omdat hij zijne 

heiligste plichten kwijt. Het is de Staat die 

daarin moet voorzien bij middel van toelagen 

en pensioenen, gelijkvormig aan de ouder

domspensioenen ; bij middel van kosteloos 

onderhoud der kinderen in de scholen, bij 

middel van allerlei hulpmiddels aan vak

verenigingen en maatschappijen van onder- 

lingen bijstand.

Het geld daartoe noodig, moet komen uit 

de kas der groote rijken, voor wien eenige 

honderden franken ’s jaars min of meer te 

betalen eene beuzelarij zijn, en die moeten 

getroffen worden door de klimmende be

lasting. W ELDOEN.

H A N D E L S V E R K E E R
III. OPGANG.

Gewoonlijk wanneer de mensch eenen 

zekeren leeftijd bereikt heeft, begint hij stil 

aan uit te zien naar stilte en naar rust. Hij 

geslacht den krijgsman, die oud en vermoeid 

geworden het kamp en den strijd vaarwel 

zegt en tevreden eene schuilplaats gaat zoe

ken in den hoek aan den huizelijken heerd.

In het leven van een volk doet het zich 

weinig anders voor.

Een dag komt dat dit volk, op zijne 

zwervende tochten, uitgeput en afgemat, in 

eene vruchtbare streek aanlandt. O ! Hoe 

lacht hier de natuur dit volk milde te



gemoet. Het klimaat is zacht en aangenaam; 

planten en bloemen stooren rondom met 

verkwikkende geuren ; de boomtakken 

plooien onder den last van het goudgele 

fru it; de weiden streelen het oog met eene 

malsch groene tint ; de grond versiert zijne 

plooien met blinkende gesteenten ; in het 

bosch kweekt en schatert het vroolijke 

vogelenkoor ; in het struikgewas springt en 

speelt het overvloedige wild ; in den vloed 

en in de zeeboezem liggen wonderbare 

visschen te verzonnen; alles, met een woord, 

lucht, grond en omgeving wedijvert in 

bekoorlijkheid, en lokt aan tot weidsche 

weelde en buitensporig genot.

En ziet ! Zij, de vermoeide natuur- 

menschen, als de Israëlieten bij het terugzien 

van het Land van Beloften na de dure 

ballingschap in Egypten, zij begroeten be

geesterd dit nieuwe Chanaam, en als troe- 

telkinders der natuur, snellen zij er der

waarts, slaan er hunne tenten op, en laten 

zich gevleid door die natuur overweldigen 

en beheerschen.

In zulk een midden, eene wijduitgestrekte 

vlakte, omlijst ’t zij van een bergketen, ’t zij 

van een woud, ’t zij van eenen stroom, 

moeras, meer of zeebocht die hem van alle 

naburige landen en volkeren afgrenzen en 

beschermen, koos de kleine volkstam zijne 

bestendige standplaats niet. Daar zette hij 

zich neêr, daar hield hij zich op en verbleef 

hij, zoolang geene plaatselijke natuurstooring 

dit midden kwam verwoesten, of eene vreem

de veroveraar er hem zegevierend uitdreef 

of ter neer drukte.

Maar nauwelijks was de eerste verruk

king verzwonden en de hevigste genots- 

begeerte verzadigd, of de natuurmensch 

begon, met meer kalmte en beleg, rondom 

hem uit te zien, en te handelen onder den 

dwang van eene wet, die door de natuur 

zelfs aan de dieren schijnt opgelegd.

Lijk de drukke zwaluwenbende bij hare 

aankomst in onze streken, onmiddelijk als 

eene regenwolk uiteenstuift, en ieder vogel 

vrij ende blij, in zijn hoekje, zijn oud nestje 

gaat opzoeken of een nieuw opbouwen ; zoo 

ook splitste hier het natuurvolk uiteen, en 

verbreidde zich dra over gansch de vlakte. 

Ieder, deels door nieuwsgierigheid, deels 

ook door zijne hebzucht gedreven, nam 

afscheid van zijne tochtgenooten, en trok, 

elk langs zijnen kant, dieper en dieper het 

land in, op zoek naar een plekje grond, dat 

nauwst met zijne behoeften, zijne begeerten, 

zijne gewoonten, en geschiktheid overeen

stemde. Aldus kwam het land verdeeld in 

verscheidene striepen, die eenigzinds de 

hedendaagsche hofsteden van Canada kun

nen herinneren, en die in den beginne, nog 

eenigen tijd algemeen bezit bleven, maar 

stilaan, afgelijnd van eene beek, een gracht, 

eene haag of een steenhoop tot privaat eigen

dom overgingen.

Op dien oogenblik was de natuurmensch 

grondeigenaar geworden. Van toen af, op 

dien bodem en tegen dien bodem die hem 

ten deele gevallen was, ving hij een nieuwen 

en langdurigen strijd aan om het bestaan, 

waaruit hij sterker en steviger uitgerust 

kwam, en aan de natuur, gebogen onder 

zijne opperheerschappij, een ander en nog 

onbekend uitzicht gaf.

Weldra, op de spitsige rots, op den 

beboschten heuveltop, vestigde zich als een 

onbereikbaar arendsnest, een lomp en 

schrikinboezemd bolwerk : de titanische 

woonst van den nieuwen natuurvorst, die 

het middenpunt zou worden van gansch zijne 

bedrijvigheid, en van waar hij zijne domei

nen met fiere zelfvoldaanheid in oogschouw 

nemen kon. Noords en bezuids, west en 

oostwaarts, als sombere nachtwachten rond 

een helsch slot, schikten zich de toebehoor- 

ten van zijne lijfknechten en slaven, de stal

lingen voor zijne huisdieren, de hallen voor 

zijne gespannen en alaam, de schuren voor 

zijne oogsten, onderbrekend en afwisselend 

met de ruwe parken van zijne hovingen en 

demodderachtige vijvers voor zijne visschen. 

En daarrond heinde en verre, zoo wijd het 

oog dragen kon, strekten de veie akkers uit 

die hij omploegde, de malsche weiden 

waarin zijn vee ging grazen, de donkere 

bosschen en naakte steengroeven die hij 

ontginde, de stroom en de zeebocht waar 

zijne schuiten en snekken op wiegelden.

Zoo rees, als door begoocheling, in den 

schoot des wilde maar getemde natuur, het 

eerste bestendig verblijf van den mensch op : 

de patriarkale hoeve. En in die hoeve, ont

stond, roerde, bewoog, wentelde en ver

breidde zich stilaan de eerste duurzame 

menschengroep, de jongste maatschappe

lijke eenheid : de familie.

(Het vervolgt).

Toonkundig Gezelschap

”  Die Aenhoudt Seghet
RO U SSELA RE

W ij deelen aan onze lezers, waarvan 
menigeen eerlid was van de Symphonie 
van Rousselare, den onderstaanden om
zendbrief mede, welke liet bestier dier 
maatschappij komt rond te sturen.

In  liet begin van '1905, stichtten wij een 
toonkundig-symplionisch gezelschap met de 
bedoeling : door nmziekleergangen en con
certen de burgerij en liet volk een lioogere 
kunstopleiding te geven.

E en  kuns tvo lk  m oet im m ers een verstan

de lijk  en een beschaafd vo lk  worden.

Het inzicht was : dit groot werk voq* 
enkele jaren te beproeven, om, aan wie liet 
paste, de mogelijke stichting eener muziek
school en de uitvoerbaarheid van degelijke 
kunstfeesten te bewijzen.

Op twee jaren tijds, door aanhoudende 
pogingen, gelukten wij erin het werk op te 
bouwen en reeds in 1907 werden twee groote 
symplionische concerten uitgevoerd.

In  1908 werden er pogingen aangewend 
om eene stadsmuziekschool te bekomen.Dat 
was voor ’t oogenblik niette verwezenlijken. 
Wij besloten ertoe zelf muziekleergangen in 
te richten. W ij herinneren Ued. aan onzen 
omzendbrief waarin verklaard werd, dat 
kunstleven benevens bloeiende handel en 
groote nijverheid voor Rousselare onontbeer 
lijk was en dat het een goede daad was aan 
de behoefte eener muziekschool te voldoen. 
Alle de leergangen hebben voor de kinderen 
der eereleden, gedurende drie jaar veel nut 
bij gebracht. W ij hebben door dit werk 
doen uitschijnen dat er voor de stad moge
lijkheid was, zonder groote onkosten, een 
muziekschool in voege té brengen. Had er 
benevens onze teekenacademie ook een 
muziekschool bestaan, dan mochten wij ons 
roemen op een rij van groot-befaamde toon
kunstenaars voor w'ie eene heerlijke toe
komst open lag. Nu hebben wij van den 
eenen kant wereldberoemde mannen beeld
houwers als : Carbon, Lagae, de gebroeders 
Bonquet, Dupont, Van Petegliem ; de 
schilders : Mergaert, Callebert, Boudry, 
Jacques, Vallaeys, Neirynck. Ook bekwame 
bouwkundigen, aannemers, teekenaars, en 
bedreveneambachtslieden. Van den anderen 
kant — op muziekaal gebied vinden ivij 
niets dan vagen grond waarop zooveel ver
lamde en verloren elementen ronddwalen.

De jaren 1908 tot einde 1912 waren 
heugelijke tijden van machtige vordering
en werkelijke zegepralen.

W ij stelden met voldoening vast dat er 
van lieverlede bij andere kringen heer
lijke pogingen aangewend werden on zij ook 
een deel bij brachten om de edele kunstge
voelens die ons volk ingeboren zijn, te 
verwarmen en te doen herleven.

I n  de reeks toonkund ige  feesten hebben 

wij de meest befaam de meesters doen kennen.

De eeuwig-lieerlijke werken van Beet
hoven, Mozart, Benoit, Blockx, Grieg, 
Weber, Saint-Saëns, Mendelssohn, Wag- 
ner, Listz enz., werden met brio door een 
vol orkest van 00 man uitgevoerd.

W ij hebben de liooge kuns t laten genieten 

van beroemde v irtuosen, groote kunste

naren en kunstenaressen als De Vaere, 

N oël, De V lieg lie r, V an  E groo , P ie rko t, 

H erberighs , Noté, en van andere solisten 

nog die aan de spits staan van de m achtige 
artis tenschaar in  ons land .

Iedereen was in bewondering en ver
voering over onze concerten. Vlaamsclie en 
fransche nieuwsbladen schreven dat die 
muziekale gebeurtenissen als een genotrijke 
gedachtenis inden geest zouden blijven.Hoe 
men ertoe kwam in dit klein Rousselare 
zulke symplionische kunstfeesten te verwe
zenlijken, verstond men niet.En een onder 
de beste critici schreef: « Uw werk is een 
werk van eclit blijvende waarde ». Niets 
hebben wij dus verwaarloosd om eer te 
doen aan onze inrichting. We spaarden 
nocli moeite noch onkosten om alle onze 
feesten zóóveel kunst en luister mogelijk bij 
te zetten. W ij wilden al dezen die den moed 
hadden naar ons werk op te zien op de 
hoogte brengen ; aan hen dus voor de 
toekomst een goeden weg op te gaan.

Wij nemen thans ons afscheid in de 
overtuiging dat wij aan onze betrachtingen 
volbracht hebben.

H e t droevig verlies van onzen diep-be- 

treurden eerevoorzitter, lieeft er ons toe 

besloten, en iedereen zal da t beslu it 

eerbied igen. Z ijn  edele be trachtingen waren 

in  overeenstemm ing met onze bedoelingen 

en hij bewees ons onschatbare d iensten .H oe 

lo fw aard ig  was die m an van gevorderden 

leeftijd  die met de jonge krach ten  in  ééiï 

en dezelfde voe ling  meêstreefde !

V oor ’t laa ts t en bij d it  p ijn lijk  afscheid 

brengen w ij een welverd iende hu lde  aan 

onzen bem inne lijken  voorz itter Allard  
Cuiiwe. M uziek  verfijn t en zu ive rt de ge

voelens. H e t was voor hem eene heilige 

zaak er z ijn  liefde en z ijn  k rach ten  aan te

geven. W ij blijven er hem uiterst genegen 
voor. Wij bieden onzen innigen dank in het 
bijzonder aan onze beschermende leden, op 
w'ie wij ons altijd mochten vertrouwen en 
die het hoogste belang in onze richting 
stelden. Onze dankbetuigingen aan de 
eerleden, die door liun geregelde bijdragen 
onze pogingen aan moedigden. Gij liebt allen 
aanspraak op onze welgemeende erkentelijk
heid, omdat gij ons zoo trouw de hand 
leendet. W ij waardeeren Ued. als mensclien 
met diepgevoelde geestesvorming.

Gij hebt in onze zaak geloofd en gij hebt 
er willen aan medewerken. Uw zucht was 
U heilzaam omdat uw leven er door aange
namer werd.

Oprechten dank en hoogste achting.
*

* *
Boos Iseghem, dat steeds met belangstel

ling alle uitbreiding op kunstgebied in onze 
streken beliertigt, brengt geern hulde aan 
den onverpoosden iever dien do Rousselaar- 
sclie muziekliefhebbers in ’t werk stelden 
om steeds merkweerdiger en luisterlijker 
toonkundige feesten in te richten.

Voorzeker znllen de prachtige concerten, 
waarvan hierboven gewaagd, eenen wel
doenden invloed uitgeoefend hebben op het 
kunstbesef vooral der jongere talenten.

Voor ’t oogenblik nochtans zijn de tijds
omstandigheden niet voordeelig voor den 
vooruitgang in geestesleven : de strijd voor 
’t dagelijkscli brood bekommert te Rous
selare meer dan elders, iedereen.

Wij verhopen toch, dat de krachten aldaar 
aan de kunst gewijd niet zullen ontmoedigd 
worden, en dat, op nieuwe grondvesten, de 
wedijver voor ’t sclioone onzen Vlaamschen 
aard in ons volk zal blijven verheffen en 
veredelen, B. I.

Stadsnieuws
M  essen gevecht .

Zondag avond, rond 8 ure, kwamen de genaam- 

den C. Debusschere, borstelmakersgast, C. Schoc- 

kelé, wever en E. Callens, borstelmaker te Emel- 

ghem, in de herberg « De Vinke », Brugstraat, 

gehouden door A. Schacht-Letens, en vroegen een 

glas bier, dat hun door den baas geweigerd werd, 

gezien den staat van dronkenschap waarin zij ver 

keerden. Schockelé trok zijn mes en bedreigde 

ermede den herbergier. Op dit oogenblik kwam 

J. Nounon, van Iseghem, binnen en plaatse zich 

voor Schockelé. Deze keerde zijne woede tegen 

Nounon en bracht hem eene messteek toe in de 

lenden. De policie werd verwittigd, maar de 

woestaards vluchtten weg. De agenten stelden zich 

op zoek achter hen en gelukten erin, later in den 

avond, Callens aan te houden. Wat den gekwetste 
betreft, zijn toestand is zeer erg.

W e r k o n g e v a l .
Een borstelhoutmakersgast, wonende Kruisstraat, 

werd in de fabriek van M .M . J. Royon en A. De- 

voldere, de toppen der twee eerste vingeren der 
rechterhand afgezaagd.

GEVRAAGD bij Gustave Vandeputte, 
coiffeur, een leerjongen.

D ie f t e .
Vrijdagavond, rond 10 1/2 ure, werd J. Ver

meulen, Slabbaerdstraat, van een 16jarigen kerel 

in de woning van zekere L. T. een tiental 2 frank- 

stukken en een banknoot van 20 fr. ontstolen.

De kerel vluchte, doch is gekend.

Nog de schr ik ke l i jk e  mo ord .
Het parket van Kortrijk zet het onderzoek, over 

de schrikkelijke moord, gepleegd op Maandag 

24 Februari, op den persoon van juffer Eugenie 

Angillis, ieverig voort.

De verdachte Henri Lenclau werd door den heer 

onderzoeksrechter Vrijdag opnieuw onderhoord. 

Een getuige had verklaard stellig Lenclau herkend 

te hebben, den avond van de misdaad als hij niet 

ver van het huis van het slachtoffer over en weer 

wandelde.

Lenclau ondervraagd over de herkomst van de 

bloedvlek op de voering van zijne vest, vergenoegde 

zich met te verklaren dat hij ze zoo gekocht had. 

De kleermaker daarover ondervraagd loochende 

zulks en hield er zich bij geene bevlekte kleederen 

verkocht te hebben.

Zooals men ziet, de verdachte Lenclau zit er 

slecht voor.

B E R I C H T
De Haarkappersbond « Isegliem-Rousse- 

lare-T liielt » heeft de eer zijne klanten te 

verwittigen dat met i  April aanstaande, de 

prijzen verhoogd zullen worden ingevolge 

de tarief bij eiken haarkapper en barbier 

uitgehangen.

K o m t  al len  deze  w e e k  de B I J Z O N D E R E  
C i n e m a v e r t o o n i n g  in F l a n d r i a  b i jwonen.

(Zie verder programma).

Uit Lenilelede
De avondvertooning van Zondag laatstleden heeft 

hier eenen buitengewonen grooten bijval genoten, 

en dit alles dank aan den onverpoosden ijver en 

het wijs beleid van onzen gevierden heer tooneel- 

meester Albert Nevejan.

De uitvoering van « KORPORAAL SIMONS » 

was prachtig, overheerlijk.Voegt daarbij schitterende 

versieringen, treffende tafereelen en bijzondere 

figuratie.

Toen het regiment soldaten in den « Bivouac » 

te voorschijn kwam en plechtig zijn krijgslied 

met begeleiding van orkest aanving, voelde men 

zich onwillekeurig medegesleept ! Waarlijk, men 

had gedacht zich in den schouwburg van een onzer 

groote steden te bevinden, zoodanig was hier alles 

uitgevoerd, levendig vertolkt, grootsch voorge
dragen ! !

Het lachsucces ook « O ost W est ’t Huis Best » 

heeft alle gemoederen tot vreugde gestemd. Echte 

kunstenaars in de klucht bezit het tooneel van 

Lendelede, en hoe geerne komt men ze toejuichen ! 

’t Was dus geen wonder dat ons groot lokaal 

verleden Zondag nogmaals veel te klein was !

Ruimschoots onder alle opzichten voldaan, 

verliet het uitgekozen publiek de feestzaal, en 

’t was met ware geestdrift en innig gemeend, dat 

het ons zegde « Tot het aanstaande concert ! Leve 

het Lendeleedsch tooneel ! ! »

EEN EN ANDER
O nze  hand el sza ken  in 1 9 1 2 .

Het jaar 1912 is voor Belgie een jaar van groote 

welvaart en van ongemeenen vooruitgang geweest. 

De cijfers die de Act ion économitjue diensaan- 

gaande mededeelt, zijn opmerkensweerdig. De 

in- en uitvoer van goud en zilver daar gelaten, 

steeg het totaal van onze handelszaken op

8.120.083.000 fr. tegen 7,612,499,000 in 1911. 

Het gewicht der verplaatste koopwaren, van een 

anderen kant, klom van 48.682,141 ton in 1911 

tot 52,010,658 ton in 1912.

In die sommen komt de invoer met

4.382.073.000 fr. tegen 4,189,001,000 fr, in

1911, en 31,215,478 ton tegen 29,167,747, Het 

zij dus eene vermeerdering van 193,072,000 fr. of

4.6 percent, en van 2,047,731 ton of 7 per cent. 

Dit laat blijken dat de aangroei in weerde van de 

ingevoerde koopwaren in Belgie in evenredigheid 

minder is dan de hoeveelheid ervan.

Wat den uitvoer aangaat, de totale weerde heeft

3.738.010.000 fr. bereikt tegen 3,423,498,000 

in 1911, en de hoeveelheid 20,765,180 ton tegen 

19,814,394. Het zij dus eene aanwinst van

314.512.000 fr. of 9,2 per cent, en van 980,786 

ton of 4,9 per cent. Aldus in tegenstelling met den 

invoer is de weerde van de uitgevoerde koopwaren j 

in evenredigheid meerder dan hunne hoeveelheid.

Op 3 7 0 0 0  m e t e r s  hoogte  !
Een ballonnetje van het observatorium van Pavia, j 

uitgezonden om de luchtgesteltenis waar te nemen, j 

is tot de verrassende hoogre van 37000 meters in 

de lucht opgeklommen. Dit stelt een nieuw wereld- J 

rekord vast. Inderdaad de naastkomende hoogte j 

die vroeger ooit bereikt geweest is, was 30400 \ 
meters door een ballonnetje van het observatorium | 
van Huron, op 1 September 1910.

Een o r i g i n e e l e  club.  I
Een ongemeene club is dezen die zooeven te [ 

New York komt gesticht te worden door een groep 

oud soldaten, ’t . Is de club der avonturiers. [ 
Alwie op land, op zee of in de lucht geen groot 

gevaar geloopen heeft, moet er zijne kandidatuur 
niet voordragen.

Op het inhuldigingsbanket zag men een origineele i 

groep veteranen of dienstdoende soldaten, benevens f 

zeelieden, ontdekkingsreizigers, jagers, ex samen- 

zweeders en ook eenige oorlogskorrespondenten.

De stichter van den club, M. Aller Reynolds, is 

in twee legers officier geweest en is 10  jaar lang f 

op walvischvangst uitgebleven.

Er werd vastgesteld, dat ieder maandelijks banket t 

van den club zou eindigen, op den vierdubbelen ! 

toast: —  « Aan het avontuur! » —  « Aan het 

noodlot ! » —  « Aan het verloren spoor ! » —  f 

« Aan al de mislukte ondernemingen en aan al de J 

omgekomen makkers ! » En om te eindigen : « Aan I 
de avontuurlievende gentlemen ! »

Hoe spijtig, niet waar, dat Don Quichotte niet f 
meer leeft?...

D e g ro ot ste  dui tsche soldaat .
De grootste duitsche soldaat zou volgens eene 

Berliner gazet tegenwoordig als infienterist in 

Regensburg liggen. Het is een student in Theologie 

Peter Zemmermann genaamd; hij meet 2,08 meters ( 

en weegt 235 pond. Vóór hem was het Joseph | 

Schipper van het l e gardenregiment van Potsdam, l 

die de grootste soldaat van het duitsche leger was, I  
met 2.06 meters.

D e  n ie uw e  l e g e r w e t  in Du i tsc h la nd .
Vrijdag namiddag in het paleis van den Rijksdag f 

te Berlijn, heeft de minister van oorlog, generaal f 

von Heeringen, in tegenwoordigheid van den rijks- I  

kanselier, M. von Bethmann-Hollweg de hoofdman-1 

nen der verschillige parlementaire groepen ontvangen 
ter uitzondering der socialisten. Hij heeft hun 

vertrouwelijke inlichtingen meegedeeld over het f  
ontwerp der nieuwe legerwet.

De geheime zitting heeft vijf kwart uurs geduurd 

De rijkskanselier heeft de redens doen kennen, 

waarom de duitsche regeering eene spoedige en 

belangrijke vermeerdering verlangt van de getal

sterkte van het leger in vredestijd. M. von Bethmann 

Hollweg, die tien minuten gesproken heeft, legde 

den toestand uit onder duitsch staatkundig oogpunt.

Hij verklaarde dat deze zeer erg geworden was, ten ‘ 

gevolge van de verandering door den balkanschen 

oorlog verwekt. De kanselier toonde aan dat het 

grootste gevaar bestond langs den kant van Rusland 

gezien de overgroote pogingen, welke het russisch 
leger deze laatste dagen gedaan heeft.

De minister van oorlog drukte insgelijks op dit 

gedacht, doch onder krijgskundig opzicht. Hij voegde 

erbij dat er ten gevolge van de nieuwe wet jaarlijks 

68.400 man meer zou ingelijfd worden. Het voet

volk en de artillerie te voet zouden twee jaar onder 

de wapens blijven en de andere regimenten zouden 

drie jaar dienst doen. Het vredeseffectief zou dan 

met 140 tot 160,000 man vermeerderd zijn. Voegt 

er de officiers, onderofficiers, beambten van het 

beheer en de vrijwilligers bij, en de vermeerdering 
bedraagt 150 tot 175,000 man.



Het gouvernement zal eene overgroote oorlogs- 

bijdrage vragen van 1230.000.000 frank, op het 

fortuin te innen. Voort zullen er nieuwe kredieten 

gevraagd worden, die jaarlijks 243,500,000 frank 

zullen beloopen.

Kon ink l i jk e  fo r t u i n e n .
In Duitschland is er spraak de belasting op het 

inkomen in te voeren om de nieuwe krijgsuitgaven 

te dekken. De vorsten der Bondstaten van het 

Duitsche rijk, zullen van die belastingen niet ontsla

gen zijn. Het jaarlijksch inkomen van die duitsche 

prinsen is : 50 millioen mark voor keizer Willem, 

waarvan 19millioen voorkomen van zijneburgerlijke 

lijst, en het overige van zijne eigendommen, die ten 

getalle uan 90 zijn en gelegen in de provinciën 

Brandeburg, Pommeren. Keulen, Schleziën, Saksen 

Oost-Pruisen, 26,454,000 mark voor den koning 

van Wurteinburg, 5,402,476, voor den koning van 

Beieren, 3,674,929 voor den koning van Saksen, 

1.230,000 voorde groot-hertog van Baden, enz. 

Men ziet dat die duitsche staatshoofden een rond 

sommeken in ’s rijks schatkist zullen mogen storten.

E e n  z o nd e r l in g  oor lo g s w e rk t u i g .  
In een ltaliaansch blad komt de volgende onwaar

schijnlijke mededeeling voor :

« Wij weten dat een toestel wordt gebreveteerd, 

dank zij hetwelk eene torpedo onvermijdelijk een 

vijandelijk schip zal treffen, hoe groot dit ook weze 

en op welken afstand het zich bevinde, zelfs als er 

missing bij het schieten gebeurt of het vernielings- 

tuig van zijnen weg afwijkt. Uilstekende technische 

personen drukken zich heel gunstig uit over dit 

toestel dat geroepen is om in zekere kringen groot 

opzien te verwekken. »

Italië heeft het dus niet meer noodig zijne vloot 

te versterken, volgens dit bericht, om meester te 

zijn van de Middelandsche Zee en heeft geene 

vijandelijke vlooi te duchten. Ongelukkiglijk zou het 

hier maar een droom kunnen zijn, die niet aan de 

werkelijkheid beantwoordt.

S T E E K T  W E L  D E Z E  W A AR HE ID  

IN UW HOOFD.

Eene verwaarloosde valling zet zich over 
van <len eenen mensch aan den anderen en is 

gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder
lingen. Daarom  moeten wij ons er zoo spoedig 

inogelijk van genezen. De beste, ja  wij mogen 

zeggen, eenigste remedie die u voldoending 
geeft, is de Siroop Depraetere. I)it is een 

wetenschappelijk produkt, dat door de Dok

tors zelfs genomen wordt. Prijs 2 franken, 

in alle apotheken namelijk te Is e g h e m  bij 

MM. A. Rodenbach  en J. V e r h a m m e .

In het  F r a n s c h  leger .
Ziehier hoe in 1910, de 316,399 opgeroepen 

man, in Frenkrijk verdeeld waren. Het werkelijk 

leger telde 218,315 mannen. De Hulpdienst gebrukte 

er 1 1,833. Er waren 24,911 vrijwilligers, 31,910 

werden uitgesteld, 25,692 werden opgeworpen, 

3,485 verwezen en 53 uitgesloten. Lijk men kan 

bestatigen het getal der vrijgestelden en verdaagden 

beslaat meer dan het vierde.

A ge nt ies .
lederen morgen leest men in zijn dagblad: draad- 

mare van de agentie X, nieuwstijding medegedeeld 

door de agentie X of Z, en zoo meer. Het zal dus 

niet ongelegen, noch onnuttig zijn eens te herdenken 

welke die voornaamste agenties zijn en waar hunne 

bijzonderste sfeer gelegen is. De Agentie Reuter 
bedient Engeland, de Britische koloniën, het verre 

Oosten, en in gemeenzaamheid met Havas Zuid 

Amerika, met W olf Zwitserland en Rusland. W olf 
is de agentie van Duitschland en Scandinavië en 

samen m etHauas van Zwitserland enZuid-Amerika. 

Het telegraphisch bureel van Weenen bedient 

Oostenrijk-Hongarie en samen met H avas  de 

Balkans.. Italië bezit de Agentie Slefcmi ; Rusland 

wordt ingelicht door de telegraphische agentie van 

Sint-Petersburg. Noord Amerikaheeftde Associated 
Press. Eindelijk naast deze oude komen ook nog 

eenige jongere, maar daarom niet min gekende 

Agenties, zosals : Fournier, de Information  en 

de agence économiqne et / inanciére te Parijs.

D e  n i e u w e  a m e r i k a a n s c h e  w e t
t e g e n  de o n g e l e t t e r d e  lan dver hu iz e rs .
De kamer van volksvertegenwoordigers der Ver- 

eenigde Staten komt het nieuwe wetsontwerp op de 

landverhuizers die in Amerika aankomen te 

aanveerden.

Deze nieuwe wet heeft eene gansche geschiedenis. 

Gedurende drie jaren heeft ze ter studie gelegen 

van het Congres. Voor de eerste maal wierd ze 

voorgesteld door Senator Dellingham in de Senaat, 

en er aanstonds goedgekeurd. Maar in de kamer 

vind men de voorwaarden wat al te streng en een 

ander ontwerp werd voorgelegd, waarin de voor

gaande princiepen nochtans bewaard werden. Dit 

gaf aanleiding tot eene bijeenkomst van het komiteit 

der kamers met dit van de Senaat.

De twee vereenigde komiteiten, mits toegaven 

van weerkanten, kwamen alsdan overeen en stelden 

een nieuwen tekst vast.

’t Is het nieuwe ontwerp dat komt goedgekeurd 

te worden, en nu ter bekrachtiging aan de Senaat 

is voorgesteld. Zonder twijfei zal het aanveerd 

worden, en zoo zal de wet aanstonds in voege 

komen ten ware de president, gebruik' makende 

van zijn vetorecht, ze opschorste.

Het voornaamste kenmerk dezer wet bestaat 

hierin, ze voorziet het inrichten van een exaam 

waaraan de landverhuizers van meer dan 16 jaren 

zullen onderworpen worden en dat draagt op hunne 

geleerdheid. Al deze die niet bekwaam gevonden 

worden 30 a 40 woorden te lezen in het Engelsch 

of in gelijk welke andere taal, ware het zelfs dialekt 

of gewestspraak zullen den toegang van het land 

ontzegd worden. Alleen de vader, de moeder, de 

voorouders, de echtgenoote of kinders van dezen, 

die aan het exaam voldaan heeft, zullen uitgezon

derd worden.

De andere artikelen der wet hebben een admi

nistratief karakter, maar zijn ook zeer belangrijk. 

Het voornaamste kent aan den minister van 

handel de volmacht toe, de schepen die landver

huizers vervoeren, te verplichten, amerikaansche 

toezichters, ziekbezorgers en geneesheeren aan 

boord te nemen. SAWYER.

Sterfgeval.
—  Z. E. H. Van de Putte, eere-kanunnik der 

kathedraal van Brugge, pastoor van Ardoye, is don

derdag overleden, in den ouderdom van 60 jaren.

Nestor Wilmart aangehouden
Dinsdag morgen om 1 1  ure kwam van Parijs bij 

het parket van Brussel een telegram toe dat Nestor 

Wilmart te Reims was aangehouden

Het was den 11 October dat Nestor Wilmart te 

Morialmé, waar hij met een vroolijk gezelschap aan 

tafel zat, verwittigd door een persoon uit Brussel, 

te midden van het feest, ijlings verdween.

Nestor trok naar Mariemburg, van daar naar 

Chimay en eindelijk naar Annor (Frankrijk). Tot 

Soissons had men zijn spoor kunnen volgen.

Men veronderstelde dat hij per automobiel uit 

deze stad moest vertrokken zijn. Het parket van 

Brussel vestigde de aandacht van de Fransche 

veiligheidspolicie' op het feit dat Nestor bij voorkeur 

te Laon verbleef, hoofdstad van het Aisnedeparte- 

ment, op 140 kilometers van Parijs. De bijzondere 

commissaris dezer stad werd bij het begin van het 

onderzoek verwittigd dat men het grootste belang 

hechtte aan zijne opsporingen. Ook stelde hij alles 

in het werk om zich dit vertrouwen weerdig te 

maken. Hij deed zich al de stukken sturen, die 

betrekking hadden op den aftruggelaar en ondanks 

talrijke tegenslagen, liet de commissaris niet na 

onverpoosd zijne opsporingen voort te zetten.

Over eenige dagen ontmoette de bijzondere com- 

missajis van Laon, M. Regnaült, in deze stad een 

kerel, wiens persoonbeschrijving volkomen overeen

stemde met die van Nestor Wilmart. Hij volgde 

den kerel op en zag hem een hotel binnengaan. De 

hotelhouder werd ondervraagd en verklaarde dat 

deze « heer » zich reeds sedert verscheidene maan

den in zijn huis bevond. Hij had er eene kamer 

gehuurd onder den naam van Dubois.

Hij vernam er ook dat Dubois het groot olie- en 

petroolhuis Desmaret van Le Havre vertegenwoor

digde. De heer Regnault vroeg aan zijn collega 

dezer stad inlichtingen over den vertegenwoordiger 

van dit huis te Laon. Het antwoord liet zich niet 

lang wachten. De heer Regnault vernam dat de 

firma Desmaret geen vertegenwoordiger te Laon 

had, die Dubois heette. Het was den 7 Maart dat 

dit antwoord toekwam. De heer Regnault die de 

echte persoonlijkheid verlangde te kennen van den 

huurder van het « Hötel de la Gare » verzocht dezen 

zich den 9 Maart in zijn kabinet aan te bieden voor 

« eene zaak hem aanbelangend ».

Toen M. Maurey, de eigenaar van het hotel, 

Wilmart de mededeeling van den bijzonderen kom- 

missaris overhandigde, drukte deze zijn spijt uit aan 

dit verzoek niet te kunnen voldoen. « Ik moet heden 

gansch den dag uitgaan voor zaken, zegde hij, maar 

morgen begeef ik mij zonder fout bij den kommis- 

saris. » Het is dan dat Nestor naar Reims vertrok.

Den 9 maart kwam Wilmart te Reims aan en 

stapte af in het « Hotel de la Champagne ». Hij nam 

er eene kamer onder den naam van Camu en bracht 

er den nacht door. ’s Anderdaags begaf hij zich naar 

het « Hotel Continental» en schreef er verscheidene 

brieven, onder andere op het adres van eenen go.ed 

gekenden beeldhouwer van Parijs. Hij schreef ook 

aan M. Camu te Ettes en verzocht dezen zich 

Dinsdag 11 Maart om 8 1/2 ure ’s morgends, in 

het « Hotel Continental » te bevinden.

De heer Regnault was erg teleurgesteld toen hij 

van dit overhaastig vertrek verwittigd werd, maar 

hij was niet ontmoedigd, want hij wist dat Wilmart, 

die te Laon den naam van Dubois had aangenomen, 

Dinsdag morgend'id een hotel te Reims eene bijeen

komst moest hebben.

Voorzien van een aanhoudingsmandaat, om zijn 

man ditmaal niet meer te laten ontsnappen, begaf 

hij zich naar dit hotel en wachtte er eenigen tijd.

Zoodra Nestor, die den nacht in het hotel door

gebracht had, beneden kwam, trad de commissaris 

op hem toe, legde hem de hand op den schouder en 

zegde : « In naam der wet houd ik u aan. »

Nestor bleef zeer kalm en antwoordde bedaard :

« Maar beste vriend, gij bedriegt u. »

De heer Regnault bracht den man naar het policie- 

bureel. Daar beweerde Nestor andermaal dat er 

eene vergissing in het spel moest zijn. Men toonde 

hem zijn portret. « Ik Nestor Wilmart, riep de aan^ 

gehoudene met eene geveinsde verontweerdiging 

gij bedriegt u, ik ben Dubois, handelsreiziger, en 

bevind mij voor zaken hier in de streek-

Doch Wilmart zou toch door zijne overtuigende 

taal wellicht eenigen twijfel gebracht hebben in den 

geest der policie, maar zijne kraag werd uitgedaan 

en een lidteeken in de persoonsbeschrijving opge

geven, verscheen voor de oogen van de policie- 

bedienden.

Zich verraden ziende, bekende hij Nestor W il

mart te zijn en hij voegde er bij dat hij met eene 

som van vijf millioen uit België gevlucht was.

In allerhaast werd de onderzoeksrechter, de heer 

De vos,, te Brussel, per telefoon verwittigd. Nestor 

Wilmart werd vervolgens onder goed geleide naar 

Reims overgebracht, waar de procureur der repu

bliek, de heer Bossu hem eene nieuwe ondervraging 

deed ondergaan. Eene huiszoeking werd vervolgens 

gedaan in het hotel waar hij afgestapt was en eene 

valies met talrijke papieren in, werd er in beslag 

gènomen.

Op het oogenblik zijner aanhouding, had Wilmart 

eene som van 300 frank, en niet het minste 

wapen op zich.

Wilmart verzocht naar Brussel gestuurd te worden 

en verklaarde van alle formaliteiten voor zijne 

uitlevering af te zien.

Cl N EMA-PALEIS
Zaal F landr ia  - M e lk m a r k t

Programma van Zondag 16 Maart.

i .  De Vuurtorenwachter. —  2 . Het 
Verhaal van den Galeiboef. —  3. Eene 
Afgunstige Vrouw. —  Het stond Geschre
ven. —  Robinet Worstelaar. —  Weekblad 
Éclair. Princes Cartouche (De Rembraudt) 
~r- Gontrau is kaal door Liefde.

Plaatsen aan o,3o cent., o,So cent., en i  fr.

Maandag avond is er geene vertooning, daar de 

zaal niet beschikbaar is.

Yermakelij kheden
Zondag 16 en Maandag 17 Maart, prijskamp op 

den B illa rd , ter herberg Den Arend, bij Allard 

L’Herminez, Rousselarestraat. 65 fr. prijzen.

STAD ISEGHEM

OPENBARE AANBESTEDING
der werken uit te voeren tot het bouwen van een 

B U R G E R - W O O  N H U IS  voor rekening van 

Heer PIERRE SMALLE, Nerderweg, - Iseghem.

Heer Pierre Smalle zal op M aandag 2 4  M a a rt
om 7 ure namiddag, bij Arthur Declerck , in De 
Harmonie, Kruisdreef, overgaan tot het openen 

der aanbiedingen hem toegezonden tot het bouwen 

van een Burger-Woonhuis in de Nederweg, te 

Iseghem.

Gemelde aanbesteding geschiedt bij gesloten op 

zegel geschreven aanbieding gelijkvormig aan het 

model bij het lastenkohier gevoegd, en moet aan 

den heer Pierre Smalle postvrij bij aanbevolen brief 

in de postbureelen besteld worden, ten laatste op 

Zondag 23 Maart, vóór 1 2  11. voor middag.
Het kohier van lasten en voorwaarden, het 

bestek en de plans liggen ter inzage der liefhebbers 

bij Arthur D eclerck , in De Harmonie, Kruis

dreef, alsook ten bureele van den bouwkundige 

Cam. Spriet , Statiestraat, n° 6 , Iseghem, alwaar 

men alle verdere inlichtingen kan bekomen.

Namens den eigenaar, 

C a m . S p r ie t .

Burgerstand van Iseghem
G eboorten  :

88 Magdalena Bogaert, d. v. Karei en Romanie 

Vandenberghe, Winkelhoek. —  89 Henri Verhelle, 

z. v. Arthur en Maria Belaen, Nederweg. —  90 

Michel Nuyttens, z. v. Camiel en Octavie Devos, 

Droogen Jan. —  91 Maria Nollet, d. v. Joseph en 

\ Irma Binquet, Kortrijkstraat. —  92 Maria Buyse, 

d. v. Victor en Elisa Descheerder, Gentstraat. —  

93 Maria Naert, d. v. Jules en Emma Cottinie, 

Meenenstraat. —  94 Marcel Tack, z. v. Joseph en 

Albertine Claeys, Meenenstraat.

O verlijdens :

53 Marie Declerck, 58 j .,  huishoudster, echtg. 

v. Constant Platteeuw, Krekel. —  54 Jerome 

Geldhof, 5 m., z. v. Honoré en Emilie Maes, 

Boschmolens. —  55 Petrus Vanneste, 68 j ., z. b., 

ongehuwd, Oudemanhuis.—  56 Charles Houthaeve, 

81 j ., wever, echtg. v. Theresia Brouckaert, Oude

manhuis. —  57 Francis Acx, 72 j., z. b., echtg. 

v. Vitalia De Vos, Abeele. —  58 Marguerite De- 

voldere, 15 j., huiswerkster, d. v. Jean en Emilia 

Verholle, Hospitaal. —  59 Magdalena Bogaert, 

9 d., d. v. Karei en Romanie Vandenberghe, Win

kelhoek. —  60 Michel Oosthuyse, 8 m ., z. v. 

Emiel en Marie Cornillie, Gentstraat. —  61 Eugeen 

Maes, 2 m., z. v. Valère en Clara Vandecasteele, 

Rousselarestraat.

Scheepvaart van Iseghem
van 8 tot 15 Maart 1913

Georges, met brabantsch goed voor Joseph 

Seynaeve. —  Lanrent, met kolen voor Gustaf 

Naert-Vanbesien. —  E lk  zijn Gedacht, met 

kolen voor de W e Conrard Verstraete. —  Biribi, 
met kolen voor de gebroeders Eugéne en Albert 

Verstraete. —  Le Jeune Renè, met lijnzaad voor 

Alfons Dassonville Lendelede. — Elixird'Anvers  
met bloem voor Henri Pattyn Emelghem.

Wilt Gij ter goede trouwe

Rookersgerief
Wend U altijd tot het oud huis

w e r . n o n k e l -d e j o n g h e :

Koornmarkt, IS E G H E M
Vermakingen, herstellingen en ver

nieuwingen aan Pijpen & Porte-Cigares

Chocolat Martougin
DEN BESTEN

Marktprijzen
IS E G H E M

Suikerijboonen 15 Maart 8 Maart 
Beschikbare wagon 13 50 | 13 50

» scliip 13 75 j 13 75
groeite 1913 wagon 15 50 j 15 50

» » schip 15 75 j 15 75
Meststoffen, 15 Maart 

Sodanitraat beschikbaar Oostende 29 50 
Zwavelzuren ammoniak 37 00

15 Maart.
Boter de kilo 3 20 3 30
Eieren de 26 2 10 2 20

RO U SSE LA R E  4 Maart 11 Maart

Oude Tarwe 19 50 20 — | 19 _  20 —
Roode 18 50 19— I 48— 18 50
Rogge 17 — 1 8 - | 1 7 -  17 50
Haver 21 — 22 — 20 — 21 —
Boonen 22 50 23 50 122 — 23 —
Aardappels 6 50 7 -  1 6 50 7 —
Boter per kilo 3 40 3 60 | 3 20 3 40
Eiers per 25 2 05 2 15 | 2 10 2 20
Koolzaadolie 100k. (58 25 I 68 —
Lijnzaadolie » 59 50 56 25
Yiggens 20 — 40— |21 — 41 —

S u i ke rij boon en
Bescli. wagon 13 50 | 13 50

» schip 13 75 1 4 -
groeite 1913, wagon 15 50 15 50

» » schip 15 75 | 16 —

K O R T R IJK 10 Maart 3 Maart

Tarwe 19 50 | 19 50
Rogge 17 50 | 17 50
Haver 22 — 22 —
Koolzaadolie 100 kil. 68 — | 68 —
Lijnzaadolie » 59 50 | 59 50
Aardappels » 4 50 I 5 -
Boter per kilo 3 50 | 3 50
Eiers per 26 2 30 i 2 25

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 ARKTSTRAAT , I S E G H E M  
Groote keus van Engelsche stoffen

L a ats t; N ieuwigheid —  Genadige Prijzen

Huis van eerste orde
ROU W K OST U M EN  IN  24 UREN .

FÊTES DE PAQUES

R. SCHOUPPE
English Gentlemen’s 
-  -  -  T a i lo r  - -  -

Beau Choix de

TISSUS ANGLAIS
Haute Nouveauté pour la  

Saison d'Été.

V e n te  au m è t re .

COSTUMES et 
PARDESSUS
en tous g enr es

a des prix modérées. 

Ü O U PE E T  FAQ 0N T R E S  S 0 IG N É E S

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

Stat iep laats ,  I S E G H E M
Beveelt zich aan voor het maken van 

alle slach van H A A R W E R K .
H a a r s t r e s s e n  van a f  2  f r .

Herstelling en Vernieuw ing met uitgevallen H aa r.

SUCREMA
De beste 

melasse 
voeders 

voor

Vee

Verkens

SUPERG0G0

V O O R D E E LE N  : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A  prik
kelt den eetlust, werkt zeer 
gunstig op de melk en boteraf- 

Paarden 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 eiwit, 6 tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en 60 andere kraclitvoeders. Rijker dan de 
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat- 
sten gewicht voor gewicht, en geeft nog betere uit
slagen. Geeft vaste boter.

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

Fabricanten en invoerders van allerhande voederkoeken en meelsoorten.



Tandpijn
De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en 

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

voorkomt men mondgezwellen en ontsteking van 

het tandvleesch. Geene tanden moeten meer uitge 

trokken worden ; geene pijn meer gevoelt men nog 

onder het eten.

Laat u niet bedriegen door gevaarlijke en ondoel

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

Eischt dus de ware

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

T e  I s e g h e m  :

MM. A. RODENBACH en J. VERHAMME.

Geen. Grijs Haar
M E E R ! I !

De Nieuwe Londoti»
doet de grijze haren binnen en
kele dagen verdwijnen, maakt het 
haar glanzend en zacht, belet het 
uitvallen en neemt de pelletjes 
van het hoofd weg.

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

Engelsche Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon

Te koop bij Apothekers 
Drog isten , H aarsn ijders en Reukw inkels  

In ’t groot: Parfumerie Dr Salp, Wachtebeke (Belö'e)

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

S T A M D A E R T
PILLEKEN

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

>iaiOMRT'S BORSTTABLETTE!
Met deze twee voortreffelijke remediën, 
nooit geen S L U M ,  nooit geene GAL 
meer! Ik  bekommer mij niet om
de besmetteiijke ziekten noch het 

slechtste winterweer.

T e  Iseghem te ve rkrijg e n  in de Apothekerijcn  
Rodenbach en Verham m e.

^LIXIR D’RNVERS
Goed van smaal< Goed voor de m aag

BALSAM
Z U IV E R  W IJN  OP K IN A  

Eetlustwekkend — Krachtherstellend bij uitmuntendheid.

Mag in alle Hotels en Herbergen verkocht worden, zonder vergunningsrech

V ra a g t  vooral

Champagne F. BÖUCLIER PËRE &  FILS, Reims
’t  is den besten en bestkoopsten.

Voor den Groothandel, wend U tot den algemeenen agent der Vlaanders

E M I L E  V Y N C K E - L O W I E
______________ _______ __________ Elix ir  d flnvers —  R O U S S E L A R E . ___________

Handel in CHIC0RE1B00NEN
K O L E N  Sc K O K S

Magazi jn  van alle siaeh van L A N D V E T T E N

Chicorei, Oliebrood &  Sucrema

CONSTANT GITS
Statiestraat, ISEGHEM

T e l e f o o n  2 4 .

choonheid
Zeep

Dada
Het stuk 0.75

Crème

Tube 0.75

Poeder

Dada

Dada
De doos 2.50 
De 1/2 doos 1.50

Werkdadigheid zonder 
weerga tegen zomersproe
ten en huid aandoeningen. 
De beste voor ’l behoud 
eener frissche gelaats
kleur.

Onfeilbaar voor de 

geneezing vaii klovt i;  

maakt de h u id  blank 

,N EEN NACHT.

Allerfijnst en op *1 

gelaat blijvend onontbeer- _ 

lijk voor elke loilettafiel.

TE KOOP m  ALLE G O E D E  H U I Z E N

Voor alle Drukwerken
wend u ter 

BO E KD RU KK ER IJ

ff'A.NONKEL&Z'
Koornm arkt, ISEG H EM

Heer verzorgde uitvoering, 

ópoedige bediening.

gematigde Prijzen.
W ordt verkocht te Iseghem Apotheek Rodenbach en Coiffeur Vandendriessche.

ELIXIR CANROBERT
ferrugineux, antichlorotique, tonique apéritif.

Pri js  der  flesch : 3  f r .  75 .

B A L S E M P E R E L S
Beste geneesmiddel tegen allerhande geheime ziekten en kwalen der 

waterorganen. ___  ____ " 3 , 0 0  f r .  de doos.

BORSTSIROOpT T F  50 de flesch.

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

Xe bekomen bij JOSEPH V ^R H A N W E;, apotheker
M a r k t s t r a a t ,  I S E G H E M

f ö a t i k  v a n  $ t o u s s d a r e = 9 h i e l t
NAAM LOOZE MA AT SC H A P P IJ

T E  R O U S S E L A R E
Bijhuizen te T H I E L T  &  ISEGHEM

rfgenisekap der ”  Óoeiété générale de ffielgique „ te firu sse l.

Krediet openingen en loopende rekeningen.

Vooruitbetaling en inning van wissels, clièqnes, enz. op België en ’t vreemde. 
Aflevering en uitbetaling van clièques en kredietbrieven op de voornaamste plaatsen van 

’t buitenland.

Uitwisseling van vreemd geld en vreemde bankbriefkes.
Voorschotten op titels of andere waarborgen.

I itvoering van Beursorders, betaling van coupons, uitkeering van uitgelotte titels, enz.

G E L D P L A A T S I N G E N

aan zeer voordeelige intresten, op zicht of op term ijn  terugb etaa lbaar zonder eenige kosten.

Verhuring van Brandkoffers (Coffres-forts)
De Bank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebrtiike van het publiek ; deze brand

koffers zijn opgericht in onderaardsche, gebetonneerde en met stalen platen geblindeerde kelders 

en leveren de volledigste waarborgen op tegen brand of diefstal : voorzichtige lieden

vergenoegen zich op onze dagen niet meer met eenen brandkoffer in huis, maar huren, mits 

eenen kleinen pacht, een der brandkoffers in de Bank, waarin zij, zonder verantwoordelijkheid 

van harentwege, in alle gerustheid, hun geld, weerden, juweelen, enz. kunnen verbergen. De 

huurder bezit de twee eenige sleutels die op het slot passen van zijnen koffer en sluit dan nog 

dien koffer met een geheim dat hij kan schikken naar zijne beliefte.

IN B E W A A R N E M IN G  VAN A L L E R H A N D E  W E E R D E N

Dé Bank aanveerdt ook, in bewaring-, mits een klein jaarlijkscli loon, alle soorten van 
woerden, acties, obligatiën, stadsloten, enz.

De in bewaring gegeven weerden zijn op tijd nagezien, do coupons afgesneden, de 
trekkingen onderzocht, enz. ; op die manier heeft de eigenaar zich om niets te bekommeren ; 
de Bank zelve doet al het noodige in zijn plaats.

Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der Bank of m  hare 
Bijhuizen te TH IELT  en ISEGHEM .

Dc Bank is beheerd als volgt :

B ehe er raa d : W el Ed. lieer Graaf de SMET de NAEYER , Staatsm inister, Bestuurder der Socióté Générale 
de Belgique te Brussel ; — M. J . J . J . MATTHIEU, Grondeigenaar te W ijnendaele en Bankier te 
Brussel ; — M. CONSTANT VAN ACKERE , Advokaat te Kortrijk ; — M. JAN  MAHIEU-LIEBAERT, 
Volksvertegenwoordiger, Burgemeester dor stad Rousselare ; — M. .7. DE MEESTER-MASELIS, 
Groothandelaar en Seliepene te Rousselare ; — W . FRANZ LOONTJENS, Advokaat te Thielt.

Raad der C o m m i s s a r i s s e n  : M. FLORENT DENYS-CARLIER. Grondeigenaar te Thielt ; — M. JU LES 
M ISSIAEN , Nijveraar te Iseghem ; — M. EUGÈNE LEGEIN-MOERMAN, Nijveraar te Rousselare ; — 
M. H YP. DUYVEWAARDT-VAN B IERV LIET , Groothandelaar te Rousselare.

B e st u u r de r :  M. JU LES BAGAGE.

‘ - . .... ..'t

Onze t w e e  nationale remediën :
B O R S T P I L L E N  I 2» B L O E b P I L L E N  

van F . V e r g a u w e n ,
A p o t h e k e r  te  B ru sse l ,  

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

z ie k te n  van luch tp i jp en  en borst ,  j

van F . V ^ r g a u w ^ n ,
A p o t h e k e r  te  Brusse l,  

tegen v e rs to p th e id ,  m a a g z ie k 
te n ,  h o o fd p i jn ,  rh u m a t is m ,  
k e e re n  d e r  ja re n ,  enz.

l i l o i ' i i l i i l l e n v a n  F .  V E 1 U Ï A U W E N  
z i j n  l a n s '  l e v e n s  p i l l e n

be doos : I fr. 50 in al de goede apoth.b e  d o o s : I fr. 50 in al de  g o e d e  a p o th .

Elke doos is franco vtrzonden mits 16 postzegels van 10 centiemen aart M. F. VERGAUWEN, 

apotheker, 160, Anspachlaan, Brussel, te zenden.

Gedeponeerd. Eischt wel den naam van F . V'ergauw en voor de echte pillen te ontvangen.

Borstpillen en Bloedpiiien van F, Vergauwen p e z e n  iederjaar vele duizendemensctic'n!

Te Iseghem  

je  bekomen bij 

de Apothekers 

I -  Verham m e 

en

1 A. Rodenbach.

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

Indien gij slecht slaapt en dat uwe nachten verontrust zijn door 

bange droomen ;

Indien gij zenuwachtig z ijt ;

Indien uwe maag niet trekt;

Indien eetlust u ontbreekt ;

Indien gij gekweld zijt door :

Eene bittere mond,

Eene vuile tong,

Een riekenden adem,

Zuur en slechte spijsvertering,

Hoofdpijn, oorgeronk, duizeligheid,

Brand, verstopping, onzuiver bloed en schele hoofdpijn,
i

Aarzelt niet! Neem ROODE PILLEN

zij zuiveren zacht het lichaam;

Zij verjagen, zonder pijn, gal en slijmen ;

Zij zuiveren het bloed tot in de verste aderen.

In den keertijd helpen zij de Vrouwen, verkloeken haar, en 

beletten alle ongesteltenissen.

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

TE VERKRIJGEN BIJ :

J. VERHAMME en A. RODENBACH,

Apothekers, I s e g h e m .


