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INSCHRIJVINGSPRIJS 

I ja a r  3 .5 0  fr.
6 maanden 2 .0 0  fr.
3 maanden 1 .0 0  fr.
I ja a r  binnen stad 3 .0 0  fr.

Men schrijft in bij de 

D rukke rs- U itgeve 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, MOEDERTAAL, VADERLAND 
GEMEENTEBELANGEN

Aankondigingen 0 .1 5  fr . den regel
R echterlijk t aankondig. 0 .S 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.

Salueeren
Vroeger reeds heb ik u gesproken over 

het geluk mij te beurt gevallen, in mijne 

jonge jaren eenen onderwijzer te kennen die 

met hert en ziel aan zijne leerlingen was ver

knocht en verkleefd.

In een vorig artikel heb ik u gezeid hoe 

die brave man ons de eerste waarschuwing 

tegen fanatism gaf, en hoe hij ons klaar deed 

begrijpen dat te veel drinken en te godsdien

stig zijn, alle twee niet deugen, en dat alles 

wat te is moet gevlucht worden.

Die onderwijzer gaf ons ook les van 

beeefdlheid. En in eenige, duidelijke en een

voudige woorden gaf hij ons meer te leeren 

dan in al hetgene te lezen stond in beleefdheids 

boekskes die op lateren leeftijd ons werden in 

handen gegeven.

—  « Wanneer gij, sprak hij ons, een 

persoon van hoogeren rang ontmoet, gij 

moet onmiddelijk groeten. Voor uwen pastor, 

voor de onderpastors, voor bestierders van 

gestichten en scholen, voor de oaderwijzers, 

voor alle burgerlijke overheden, voor genees

heeren, notarissen, enz., zult gij het hoofd 

ontdekken. M;ar komt gij eenen persoon 

tegen van minderen rang, die u eerst groet, 

zijt nooit zoo onbeschoft dien groet te mis

kennen, maar haast u,haastu, om vriendelijk 

terug te salueeren !»

In deze weinige woorden, werd ons voor 

wat de beleefdheid aangaat eenen weg aan

geduid, dien ik ten allen tijde, met stiptheid 

en voldoening, heb gevolgd.

*
* *

Onder opzicht van groeten is ons volk 

doorgaans zeer beleefd. Weinige personen 

zoudt gij mij kunnen noernan die niemand 

groeten. Onbeduidend zelf is het getal men

schen dat maar aan enkelen den goeden dag 

zegt.

Komt gij zoo een tegen, dan is het een 

hoeveerdigaard, een mensch die zich waant 

verre boven alle anderen te staan, en die in 

zijne domme trotsheid peist zich te vernede

ren of te kort te doen met naar andere men

schen te zien.

Goddank, dat zijn hier de groote uitzon

deringen !

De menschen groeten hier malkander, zij 

sturen malkander een vriendelijken en herte- 

lijken goedendag, en zoo bewijzen zij dat zij 

malkander alle mogelijke geluk en voorspoed 

wenschen, dat zij malkander achten en eer

biedigen.

Den groet aan iemand weigeren en zulks 

met opgezetten zin en wille, is een stellig 

bewijs geven dat gij dien mensch — dien gij 

anderszins volkomen gerust laat —  haat en 

veracht, ’t Is hem zeggen dat hij ten uwen 

opzichte niet wel heeft gedaan, dat hij u 

heeft benadeeligd, of erger nog dat hij zich 

aan daden heeft plichtig gemaakt waarover 

hij moet blozen en beschaamd zijn.

*
* *

Maar bebt gij ooit bemerkt op welke wijze 

de menschen groeten ? Hebt gij ooit nage

gaan hoe men salueert ?

Daar is niets zoo verschillig.

Zekere personen maken eene haastige en 

korte buiging met het hoofd, zij geven eenen 

knik.-Plechtiger en statiger gaan anderen te 

werke, en —  bijzonderlijk de damen —  ma

ken eene grootere en veel vriendelijkere 

buiging met het bovenste gedeelte van het 

lichaam. Gij komt er tegen die het hand 

omhoog slaan, en met den opgestoken wijs

vinger den boord van hun hoofddeksel raken, 

den « salut militaire » navolgende. Wie eene 

klakke draagt, pakt de kleppe vast, en trekt 

die nog wat dieper op voorhoofd en neus

De klakkedragers vergenoegen zich gewoon

lijk met dit gebaar.

Wie een hoed draagt, ontdekt zich door

gaans het hoofd. En zoo ziet gij hier dat 

hoedjte recht omhoog de lucht ingaan om rap 

weder op het hoofd te vallen. Men zoude 

waarlijk zeggen dat eene zelfwerkende vleer 

deze werking uitoefent, zoo juist en gelijkend 

geschiedt dit altijd. Daar ziet gij den hoed 

tot voor het gezichte brengen ; maar ginder 

zult gij een soort van spelmaker vinden, die 

zijn hoofddeksel plechtig vast neemt en dat 

met eenen zwaai zoo ver horizontaal van 

hem verwijdert of het de lengte van zijnen 

arm toelaat.
*

* *

Daar hebt gij eenige manieren van groe

ten, die enkelijk en eenvoudig geschieden 

met een gebaar.

Doch bij vele personen bestaat het salu

eeren in het uitspreken van een of meer 

woorden.

De gemakkelijkste, de meest gebruikste 

wijze van groeten, is het toesturen van het 

woord : « Goeden dag »

Is er meer dan een persoon, dan zegt men 

« elk eenen goeden dag. »

Doch vele menschen, hebben dat lievier 

in ’t fransch te zeggen, en telkenmale klinkt 

het « Salut » of « Bonjour. »

Van niet allen wordt dien bonjour met 

echten franschen tongval uitgesproken, de j  

die in dat woord voorkomt draait niet altijd 

even gemakkelijk over tong en lippen. En 

zoo hoort men alle dagen : « Bonzour » 

Slechter nog moet gij veel maal hooren 

« Bezour! »

En daar zijn nog menschen, zeker om te 

laten blijken dat zij fransch en vlaamsch 

machtig zijn, die voor niets ter wereld 

anders zouden groeten, dan met: « Dag 

Bonjour! —  Goendag - bonjour - of Dag 

bezoer !»

Men komt nog anderen tegen die uitdruk

kingen hebben hun eigen, en die men niet 

kan raden waar zij deze hebben uitgevonden. 

Zoo ken ik een persoon, die alle menschen 

welke hij tegenkomt — al waren zij tachtig 

jaren oud —  vriendelijk salueert met het 

woord « Jonkheid !» En de menschen ver

staan dat ook.
*

* *

Die twee manieren van groeten, die ik 

gansch verscheiden kom aan te duiden, blij

ven doorgaans op hun eigen niet.

Gewoonlijk gebruikt men het gebaar en 

het woord zamen. Men maakt een teeken, 

men neemt het hoofddeksel af en terzelven 

tijde spreekt men een woord.

Zoo is dat de gewone gang onder vrien

den en kennissen, onder gebeuren en beste 

bekenden, onder personen van den zelfden 

stiel, onder kalanten.

Deze laatste doorgaans kan men uit alle 

andere bekennen. De groet aan die personen 

toegebracht is altijd veel meer vriendelijk, 

veel meer openhertig, veel meer gemeend 

dan aan alle anderen, Tot in het salueeren 

toe wordt de spreuk toegepast : « Wiens 

brood men eet, wiens woord men spreekt!»

Daar komen ook tijden in het leven dat 

de politiek, de leelijke hatelijke politiek, eene 

rol speelt in het groeten. Vóór de kiezing, te 

midden van den strijd, wordt voor alle kie

zers gebogen, gegroet, en gesalueerd; wie 

nooit bezien werd wordt den goedendag luide 

toegestuurd.

Doch, na de kiezing, zijn er vele die met 

zwarte oogen kijken, die niemand meer be

zien noch groeten, die hunnen spijt, hunnen 

haat, hunnen nijd niet kunnen verbergen. Die 

menschen hebben ongelijk, men zal nooit 

missen met eenieder te groeten en te salu-- 

eeren. N emo .

Aan een bedroefd hert
O ! wend u naar den Hemel toch, 

o wend u naar den Heer ;

’t is Hij die hier ons trooster is, 

ons zalf voor ’t hertezeer.

O, wend u naar Calvarieberg : 

aanschouw dien Jezus zcet ; 

en drink daar uit zijn wonden, vriend, 

want Jezus is zoo goed...

O, wend u naar den God die is 

gestorven en gekruist; 

o zie, en groet de Moeder-Maagd, 

wiens herte ligt vergruisd.

^  O zie, aanschouw die Moeder-Maagd, 

aanschouw haar op den weg 

dien Jezus volgen gaat, en is 

uw smerte meerder, zeg...

...En breekt het herte u van de smert 

en leekt een dikke traan 

uit donker oog, langs droeve wang :

o, zie Gods Moeder aan... •

Aanschouw haar aan den voet van ’t kruis, 

en zie dien droeven blik 

nog liefdevol naar Jezus gaan 

met een gesmoorden snik...

O, wend u naar den Hemel, vriend,

o wend u naar den Heer :

’t Is Hij die steeds ons Trooster is, 

ons zalf voor ’t hertezeer. 

r D i r k .

’t Is nu wel!
In de vergadering van den Gemeenteraad, 

den 4den dezer maand gehouden, stond een 

punt op het dagorde dat eene lange bespre

king heeft uitgelokt.

De leden van ons Stadsbestier moesten 

het verpachten van ons Dischgoed, goed- of 

afkeuren'

’t Is aan gansch de stad bekend dat eene 

hofstede, vroeger 2000 fr. verpacht, ver

hoogd werd tol 3150 fr.

De landbouwers van stad, dit nieuws 

vernemende, stonden verstomd en verslagen.

—  « Welhoe, spraken zij, is dat wel 

mogelijk ? Kan een landbouwer zulke hooge 

prijzen geven, en de twee einden van het 

jaar aan malkaar knopen ? En wanneer onze 

eigenaars dat te wete komen, wat gaan zij 

met ons doen ?»

En meer dan honderd boeren teekenden 

een smeekschrift, zonden het op naar de 

hoogere overheid, en vroegen verandering 

aan dien staat.

Die zaak kwam den 4Jen dezer maand op 

ons stadhuis te berde.

De minderheid van den Gemeenteraad 

verdedigde krachtdadig de belangen der 

landbouwers, en vroeg dat er voor het toeko

mende maatregels zouden genomen worden, 

opdat zulks niet meer hadde kunnen voor

vallen. Verschillige leden van de meerderheid 

deelden zonder omwegen deze zienswijze.

Een lid nogthans was van gevoelen dat 

de nieuwe pachtsom niet overdreven was.

Zulks werd bestadigd door den uitgever 

der Gazette van Iseghem, die binst de zitting 

op eene plaats hem voorbehouden, schriften 

lijk nota neemt van alles wat er gezegd 

wordt, en het vervolgens in zijne gazette 

overdrukt. ■ „

Op dezelfde wijze werd zulks bestatigd 

door den uitgever van « Boos Iseghem. » .

Alle de toehoorders hebben die woorden 

hooren uitspreken, en moest het noodig zijn, 

onder eed, zouden zij die stellige verklaring 

afleggen.

Maar wat is er gebeurd ?

In het Iseghemsche Volk van Zondag 

laatst, vinden wij twee artikels, waar, in he

vige woorden wordt uitgevallen tegen Boos 

Iseghem, en tegen de Gazette van Iseghem, 

die de waarheid schreven.

Zondag ook werd in gansch de stad een

schrift uitgedeeld, om de woorden door onze 

gazetten opgenomen, te logenstraffen.

Doch, nog meer!

In een maandblad, dat te Rousselare 

verschijnt, werd er gebliksemd en gedonderd 

tegen onze gazetten, en verwijtingen en be- 

leedigingen bij hoopen hun naar den kop 

geslingerd.

’t Is lief om lezen ! In een artikel —  40 

reken lang —  vindt gij niet anders dan : 

moeiallerij, een die van niet geen verstand 

heeft, ongeluksvogel, valsch verslag, lafher- 

tige leugenaars, leugens, oneerlijk, onweer- 

dig, valsch Iseghem, vuilkarre, valsche 

profeten, enz. enz..

En dat alles omdat wij de waarheid ge

schreven hebben ! Wat zoude er gebeuren, 

moesten wij ooit de waarheid niet schrijven!

De woorden, in ons verslag opgenomen, 

werden uitgesproken ; uit onze duimen wer

den zij niet gezogen. Een groot getal mede

burgers hebben die woorden gehoord.

Peizen zekere gazetteschrijvers dat men 

iets kan wederleggen of in twijfel doen trek

ken, met scheldwoorden en beleedigingen,zij 

zijn mis en grootelijks mig.

De Gazette van Iseghem, en Boos Iseghem, 

hebben een echt en juist verslag gegeven.

Heeft er een gemeenteraadsheer, zijne 

tonge verbrand, hij moet het weten. En dat 

de boeren van Iseghem hem in hun herte 

niet zullen dragen, en zulks bij latere gele

genheid zullen onthouden en bewijzen, is 

onze schuld niet.

H E T " G E L D
Het geld is de maatstaf van alle stoffelijke 

weerde en ook van menigen geestesrijkdom.

Goederen, landen, huizen, 'koopwaren 
worden in geld, in franks en centiemen 
geschat. Kunstvoorbrengselen, uitvindin
gen, geleerdheid worden insgelijks met 
penningen betaald.

Het is dus eene waarheid, meer dan 
klaar, en waarvan elkeen overigens ten 
vollen overtuigd is, dat hoe meer geld men 
bezit, hoe meer men ook in state is alle 
rijkdommen aan te werven. Met geld, zegt 
men, koopt men de schoonste krieken van 
de markt.

Over ouds, nochtans, was de invloed van 
het geld krachtiger dan hedendaags in 
sommige omstandigheden. E r was immers 
een tijd dat men met geld kon alle openbare 
bedieningen koopen, en dat vóór het gerecht 
het geld de doorslaande rol speelde. Velen, 
in ’t geestelijk gezag zoowel als in de 
wereldlijke macht, hadden hunne hooge 
plaats of eerepost slechts aan den invloed 
van hunne fortuin te danken. Hedendaags 
nog in de oostersche landen worden gedin
gen en processen doorgaans gewonnen door 
hem die de schaal der gerechtigheid bij 
middel van het gewicht van ’t goud langs 
zijnen kant en tot zijn voordeel kan doen 
wegen.

Bij ons echter heeft de persoonlijke ver
dienste, het talent en de reclitveerdigheid 
de overmacht behaald, en eenieder, hoe 
gering ook zijne afkomst zij, hoe weinig hij 
ook bezit,kan door zijne natuurlijke begaafd
heden, door zijn werk en vlijt, door de 
voordeelige omstandigheden, tot op de 
hoogste eereplaatsen geraken.

Voor onze gerechtshoven is het geld 
onmachtig geworden de reehtveerdigheid 
te dwarsboomen, en zoo er bij sommige 
onzer tribunalen van ondergeschikten rang 
nog wonderbare uitspraken gedaan worden, 
die in de beroepshoven aanstonds verbro
ken en hervormd worden, liet ongelijk 
geschiedt, niet onder den invloed van het 
geld, maar tengevolge van politieken in 
vloed en dweepzucht.

Maar een terrein waarop het geld de 
koning is, het is in  den handel. Onnoodig 
te steunen op het hoofdzakelijk verschil 
van den tegenwoordigen met den verleden 
tijd.Eertijds was de handelaar ook eigenaar 
van een schip. Hij kocht waren in het land 
verveerdigd of gewonnen, hij deed eene



lading en trok ermede door zee naar den 
anderen kant van de wereld. Daar verkocht 
hij zijne koopwaar, en bekwam in ruiling,
’t zij muntstukken, ’t zij ivoor, specerijen, 
tapijten, immers den rijkdom en de vruch
ten der vreemde landen. Dan zeilde hij naar 
het vaderland terug, en verkocht zijne 
aangeworvën goederen.

Nu echter is de handel teenemaal ver
deeld : niet meer dezelfde handelaar, niet 
meei hetzelfde handelshuis gelast zich met 
al dat verscliillig werk. Ieder vak van een 
handel wordt door verschillige lieden uit
gebuit. De fabrikant doet niets dan vóórt
brengen, do sclieepsreeders gelasten zich 
alleenlijk rtiet het vervoer, andere personen 
of agencien werken uitsluitelijk in den 
vreemde. De maatschappij die handel drijft 
heeft met verschillige tusschenpersonen 
zaken: agenten, courtiers, enz. Daardoor 

kan zij ook op veel breeder voet werken.

Maar om groote zaken te doen is er veel, 
zeer veel geld of krediet noodig. Én hier 
zien wij den invloed van het geld, dat bij 
middel der banken ter beschikking van al 
die verschillige takken van handel en 
nijverheid wordt gesteld. Zonder de bank 
is het onmogelijk groote zaken te doen. Dei 
bank is de bronader der groote handels- en 
nijverslieidsuitbreiding, en is bijgevolg, 
eene der nöodzakélijkste en der verdiênste-i 
lijkste instellingen. ■

Beelden wij ons een oogenblik in dat: 
geene banken bestaan ! Het is bijna alsof 
de groothandel zou beroofd zijn van treins 

en posten. ., j
De weldoende invloed Van ’t geld, zooj 

mildelijk door tussclienkomst der banken,| 
ter beschikking van eenieder gesteld is dusj 
onloochenbaar, en zoo noodig als de hulp 
van den werkman, of. het bestier van den; 
patroon tot liet aan vangen en uit’oreidenj 
van groote handelszaken. En de bank is] 
niet alleen eene aristocratische inrichting ;j 
maar als wij wakrnemen dat ook de spaar-; 
penningen van den eenvoüdigen landman j 
en den kleinen burger, in de bank gestort, j 
zoowel als de groote geldplaatsingen van| 
den rijken rentenier, dienen tot de ontwik
keling van den handel zeil', dan mogen wij 
zeggën dat de bank in haren oorsprong 
eene ja democratische inrichting mag ge
noemd worden. Zoo is zijne^bron pven als 
zijn doel ipnig. gehecht aan den algemeenen 
vooruitgang.

In  dp kleine bedrij ven speelt liet geld 
ëveneóns 'déiië gëwic|iïige5rol. Iloè dikwijls j 
hoort men van ‘kleine neriugdoeners niet j 
zeggen : « Hadde ik., twéé, drie duizend i
franke ter mijner beschikking, ik zou! 
mijne zaken op veel breeder voet kun- ! 
hen aalileggen ». Maai,1 alhoewel d e ! 
banken zicli doorgaans ver wagen wan- j 
nerir zij met- treffelijke en Werkzame 
menschen. te  doen hebben, toch moet 
er eene zékere borg bestaan van liet 
geleende geld terug te krijgen. In  een toe- i 
komend artikel zullen wij daarover breed
voeriger handelen.

Iïe t geld is het leven der wereld. Gansch I 
de dracht en liet bestaan van het huisliou- ' 
den is geschikt' en geschoeid' Op de inkom- , 
sten en uitgaven in den loop van den dag 
gedaan. W int gij meer dan gij verteert, gij 
gaat vooruit; kost uw huishouden meer dan 

het geld dat gij kunt verdienen, gij gaat, 
traag misschien, maar zeker en vast naai 
den dieperik.

Geld schept moed. Yoor geld wordt veel 
gewrocht en veel geleden. Door geld wordt 
veel vreugde en blijdschap genoten, t’ E in 
den ’t jaar iets over hebben is geestig ; veel 
geld winnen, is soiptijds angstig, maar het 
is zoo troostend. Te kort hebben is pijnlijk; 
dikwijls zegt men : de geldpijn en dc tand- 
pijnzijn dedroevigste plagen die.er bestaan. 
E r is inderdaad meer. aangelegen 100 fr. 
te kort té komen, dan 4000 i'r. over te 
hebben. lie t geld slacht immers van (Jde 
gezondheid : men leert liet aeliten \\71n11eer 
er mangel aan is. ,

Nog veer zou er over ’t geld kunnen 
gezeid worden. .Wij sluiten met deze be
merking': dat liet geluk in zaken, veel kan 
helpen "om fortuin te vergaren, en dftt lipt 
doorgaans dezen zijn die schijnen er minst 
vóór te doen die meest geldweeldig zijn, 
terwijl anderen, al geheel hun leven angstig 
slaven en wroeten, altijd in de krot zittep. 
Waaraan liegt dit ? WÉJLDOEN.

MISSCHIEN 1
Men wil dat er in den Gemeenteraad zou gezeid 

geweest zijn : « De nieuwe huurder zal misschien  
de groenselkwèek aangaan. »

Wij hebben géschreven dat de uitgesproken 
woorden zijn : « Iedereen die zich wil toeleggen op 

den groenselteelt zou g e m a k k e l i jk  deze som 
kunnen geven *.

Ook de Gazel te' van Iseghem spreekt van 
geen misschien. ' ’ ' ‘

M i s schi en  wierd te Iseghem eens uitgesproken 

in de gerechtszaal, en gedurende acht dagen lang 

was het een lange spotlach die door pnze stad weer

klonk wanneer men de ,'hi'storie vertelde van
misschien.

Maar op het Stadhuis heeft dat gehoon woord in 

deze omstandigheid nigj uitgesproken geweest. Men 
heeft zich nog zoo belachelijk niet gemaakt.

Misschien was het inzicht van te , neggen : 

« Misschien kan de groenselkweek di^p «pacht

opbrengen ». Maar inderdaad wierd het alzoo niet 

gezeid.

Misschien ook zullen de boeren den raad 

volgende die hun zoo goedhertig wordt gegeven, 
zich yan nu voort uitsluitelijk op den groenselteelt 

toeleggen, en misschien zullen zij alzoo dubbelen 

pacht kunnen betalen aan hunne rijke grondeige- 

naars-renteniers.

Misschien ook zullen de boeren tevreden zijn 

dat er nieuwe mannen zetelen die zoo goed hunne 
belangen (de belangen der landbouwers) begrijpen 

en voorstaan. Misschien ook zullen zij zeggen in 

hun eigen : « Waarmede bekommeren zich nu 

onbevoegde mannen ? Met den boerenstiel ? En 

dat om ons van langsom meer te doen betalen van 

pacht ! »

Misschien ook zien wij kluchtige dingen ge

beuren als het nog eens kiezing is. S a lu t ,

B E R I C H T .

De overvloed van stoffe verplicht ons 
het artikel van onzen medewerker 
« Ben » over « H ande lsverkeer  » te 

verschuiven tot binnen acht dagen.

Een  art ikel  van  « SAWYer » blijft ook  
l iggen.

Stadsnieuws
De B e g r o o t i n g .

Bij ’t eerste lezen schijnt eene begrooting nogal: 

eene ingewikkelde zaak.

Ten einde beter onderstaande cijfers te begrijpen] 

weze men indachtig :

1) Dat de g e w o n e  o ntv ang ste n  moeten’ 

in evenwicht zijn van de ge w o n e  u i tgaven : : 

de verplichte en de vrijstaande te zamen van 

de verschillige afdeelingen ;

2) Dat de bui te n g e w o n e  ontvangsten  
eveneens in evenwicht moeten komen van de; 

b u i te n g e w o n e  u i t gaven ;
3) Dat de ontvangsten en uitgaven voor orde|  

gelijk zijn, en geen invloed hebben op het maken 

der kas ;

4) ID at men voor het aanduiden der cijfers! 

nagenoeg,uitgenomen in bijzondere omstandigheden, j 

dezelfde sommen neemt als deze der rekening van ] 

het tweede verloopen jaar, omdat de cijfers der 

rekening van het pas yerloopen jaar nog niet vast- i 

gesteld zijn. Dus thans neemt men in aanmerking 

de cijfers der rekening van 1911.

K o r t e n  Inhoud d e r  B e g r o o t i n g .
a) Gewone ontvangsten 298,371.29

Gewone uitgaven 298;323.—

Overschot
b) Ontvangsten en uitgaven 

voor order : 4860.01

c) Buitengew. ofttv. 291,599.1 1

Buitengew. uitg. 291,391.63

Overschot

Totaal overschot

Wij stippen aan :

1) In  de Gewone ontvangsten : 
Opbrengst uitbating Stadselectriciteit

, •  ̂ grondlasten

'Gemeentelijke opcentiemen ) personeel

patentrecht

Abonnement

Belasting op de.honden

Taks op het bouwen

Belastingsrol openen nieuwe herbergen

4S.29

207.48

255.77

68,U00

44,800

38,000 

1,498 

i  6,0,00 

_ 700

2) In dé Buitengewone ontvangsten ; 
Vermoedelijk overschot van 1912 20,139.49

Lichting van gelden itfde Spaarkas 72,021.63

Toelage staat kaaimuur. 108,000.—

Belastingsrol leggen kalsijden 15,000.—

.3) In  de gewone uitgaven : 

Gemeentewegenis . 7,000.—

Verlichting der straten en openb.plaatsen 38 ,000.—  

Reinigheidsdienst 6 ,500.—

^ Toelage ten voordeelé van het bureel’

van Weldadigheid 56,579.‘12

■ Toelage ten voonieele van Burgerlijke

Godshuizen 16,922.61

, Eerediensten 3,100.—

Openbaar onderwijs te zamen 46,400.—

Intresten en jaardoodingen'van schulden 57,757.42

4) I>y de buitengewone uitgaven : 

Wegenis 9,000.—

Graviers ' '12,500.—

Duikers Kortrijk- en' Rousselarestraat 30,000.’—  

Kerk 11. Hert. ! ,... 23 .OOOJ.t-

Kerk St. |lilonius 4,500.—

Electrische uitbreiding 7(000.—

Openbare werken Molenweg • 19,000.—

Gemeenteraad van 18 April 1913
De zitting wordt geopend om 2 1/2 ure..

Waren tegeliwoördig : de heeren Rosseel, Bral, 

(Sits, Verhamme, Dèjonghe, Callens, Vanneste, 

Seynaeve. • !-

Waren afwezig : de heeren Baron Jeatt Gillès 

de; Pélichy, Coucke, Carpentier, Vandekerckhove 

ep Deryckere. ... ,

De héér Sekretaris „geeft lezing van het verslag 

oVèr de vorige fitting.

M. Se'ynaeve. ■■ - Ik doe bemerken dat 'liet 

verslag de trouwe wedergave moet zijn van* hetgeen 

er in de zitting is gebeiird. 4n stad werd een briefke 

. rondgedeeld, waarin men ov,erf mij. handelt en mij 

woördéft, toeschrijft die ik nie(t uitgesproken ,I>eb. 
Die woorden, werden ’rtteh iir openbare noch in 

geheime zitting gezeid. Dè hèer Dejonghe heeft in
i . 1 .) . . - - . I I . -1; O ;

de voorgaande zitting zich steeds op eene bijzondere 

wijze tot mij gericht. Ik verschrikke daar hoege

naamd niet in, zooals ik mij ook niet het minste 

verschrikke in alle briefkens die men tegen mij 
uitgeeft. En die leugens waren geteekend door nvn- 

nen die hier in de zitting niet tegenwoordig waren, 

en dat namens den Bond Werklieden Leo XIII.

M. Rosseel doet bemerken dat men maar alleen

lijk mag spreken over hetgeen in het verslag voor

komt, en dat de Gemeenteraad niets te zien heeft 

in briefkerts in stad rondgedeeld.

M. Seynaeve zegt dat hij zulks zeer wel weet, 

maar dat hij er aanhoudt deze verklaringen af te 

leggen omdat eenieder weten zou op welke manier 

men ten zijnen opzichte handelt.

M. Rosseel zegt dat men de bespreking van het

• eerste punt gaat beginnen.

M. Seynaeve vraagt of M. Rosseel eenen brief 

van hem ontvangen heeft

M. Rosseel verzoekt den heer Sekretaris lezing 

te geven van den brief hem door M. Seynaeve 

toegestuurd.

De heer Sekretaris leest eenen brief waarin de 

heer Seynaeve vraagt dat men op het dagorde der 

vergadering van heden, een punt had willen bij

voegen : Aanduiden kandidaten burgemee
ster.

M. Rosseel. —  Zulks valt niet in de bevoegd

heid van den Gemeenteraad.

M. Seynaeve. —  Het valt in de bevoegdheid 

van de gemeenteraadsleden het een of het ander 

punt bij het bestaande dagorde te voegen. Ik heb ü 

in den bepaalden tijd verwittigd, ik was dus in mijn 

recht. ;

M, Rosseel. — Inderdaad, deze bevoegdheid1 

hebt gij, daarvan zijn wij t’ akkoord.

M. Seynaeve, —  Wij zijn ook bevoegd omj 

kandidaten burgmeesters voor te stellen. De Koning 

mag eenen burgmeester benoemen binnen of buiten! 

den raad. Maar wij hebben het recht mannen aan té 

duiden waaronder eenen burgmeester zoude kunnen' 

genoemd worden. Alle de gemeentèplaatsen moeten1 

vervuld worden. Er moeten geene dienstdoenden! 

bestaan. Zoo zijn de zaken onvolledig.

M. Seynaeve geeft lezing van verschillige artikels' 

derwet die zijn gezegde staven. Hij komt tothetbesluit: 

dat een bestier zonder hoofd maar een half bestier! 

is. De wet voorziet zoo wel dat een bestier moet; 

volledig zijn, daar het maatregelen genomen heeft: 

om door'bijgevoegde leden de openstaande plaatsen; 

steeds te kunnen vervullen. Sterft een gemeente-1 
raadslid, zijn mandaat wordt door een ander vervuld 

Sterft een schepen of verlaat hij de gemeente, een 

ander schepen wordt gestemd, die het begonnen 

mandaat voleindigt.

M. Rosseel zegt dat de Koning alleen het recht 

heeft den burgmeester te noemen. Hij verzoekt den: 

heer Sekretaris lezing te geven der artikelen die, 

zulks bevestigen.

. M. de Sekretaris begint uitleg te geven.

M. Seynaeve zegt dat de heer Sekretaris geen' 

uitleg te geven heeft. Hij moet alleen de ge

vraagde artikels lezen.

Volgens artikels door den Heer Secretaris ge

lezen, komt dat recht aan den Koning toe —  Le 

Roi seul a )e, droit de designer le Bourgmestre.

M- Rosseel. —  Wij kunnen niet overgaan tot 

het aanduiden van kandidaten zoolang wij het niet 

gevraagd worden door den Heer Gouverneur.

M. Seynaeve. —  Als het zaak is eenen Burge

meester buiten den Gemeenteraad te noemen, 

anders , niet.

M. Seynaeve leest eenige artikels der wet die 

aan zijn gedacht gelijk geven. ,

M. B ral. — Veronderstel eens dat wij eeneni 

kandidaat zouden noemen, hij zoude niet aanveerd 
Mórden.

M. Seynaeve. —  Er is hier niet te veronder

stellen. De wet bestaat en de Koning ook moet de 

wet volgen.. Ik zal mij naar Brugge wenden, en 

vragen dat men eenen Commissair special zoude 
naar Iseghem zenden.

M. Rosseel.’—  ’t Is stijf wel!

2 . Punt. W ijziging van het belastigsreglement op de 
m arkten.

M, Seynaeve stelt voor van de verkoop van 

eieren maar toe te laten op het uur van den verkoop 

der andere waren, om 8 ure.

M. Bral : Het ware beter dp eieren,te laten ver- 

koopen otn 7,30 ure, daar er landbouwers zijn 

die beide waren medebrengen.

Het voorstel van M. Bral wordt algemeen aan

genomen.' ;

3 . Punt. De Begrooting.
De verschillige artikels van het budjet worden af

gelezen en opvolgentlijk besproken. Aan het artikel, 

de ruimdienst, doet M. Vaniieste opmerken dat het 

cijfer van 300 fr. moet-gébracht worden op 25o fr.
- Aanveerd.

Aan artikel: opcentiemen voor grondlasten perso

neel en patenten, vraagt M- Verhamme, dat de cij

fers, afzonderlijk voor iedere afdeeling zouden gege-: 

ven worden, daar het belangrijke sommen geldt.

De heer secretaris haalt de tafel waarin het prin

cipaal ópgegeven wordt.

M. Seynaeve doét opmerken dat al de opeen- ; 

tiemen verhoogd wierden uitgenomen op den grond

eigendom. . . -

M, l^osseel antwoordt dat de taks op het be

lastbaar inkomen vermeerderd wierd en dat alzoo de 

grondeigendom getroffen wierd.

Aan artikel: taks op het bouwen, verwittigt M. 

Verhamme dat hij in de eerste toekomende bijeen

komst van den Gemeenteraad zijn voorstel zal her

nieuwen de taksen af. te schaffen op het bouwen van 

werkmanswoningen, wier belastbaar inkomen min 

dan honderd frahks bedraagt, en hij verzekert dat zijn 

voorstel voor geen gevolg zal hebben dat het voor

melde cijfér van 6000 fr. niet worde ontvangen.

Bij' het bespreken van Gemeentefeesten Wordt 

door MMi.Sgjrpaey^efliVerhaminegevraagd in welke 

_ voorwaarden de aanbesteding voorde standplaatsen 

op de markt binst de kermis zal gedaan worden.

M. Rosseel antwoordt dat er geene aanbeste

ding plaats gehad heeft, en dat de foorkramers aan 

dezelfde voorwaarden van verleden jaar zullen komen.

De leden van de minderheid vinden die manier 

van handelen onregelmatig.

Verschillende leden : alles is gedaan zonder de 
gemeenteraad. Art. 81 der gemeentewet verplicht 

ons alle verhuring te regelen.

M. Rosseel antwoordt dat sinds het ontslag van 

M. Carpentier het bestier van de stad tot nu toe 

maar op krukken springt.

M. Seynaeve : Dat is wel gezeid. Ik hoor 

geern rechtuit spreken !

M. Seynaeve stelt voor in de Dweersstraat den 

steenput te benuttigen aldaar gelegen, en eene pom- 

pe te plaatsen. Aanveerd.

Aan artikel. Openbare feesten vraagt M. Verham

me mededeeling der verschillige toelagen afzonder

lijk gegeven. De toelage van 500 fr. voor de inhul

diging van Defraeye is kunnen gevonden worden 
in de rekening 1 9 1 2 .

Aan de toelage voor het Armbestuur drukt M. 

Seynaeve zijne mistevredenheid uit over het bestier 

van den Dischraad, die steeds grooter toelage eischt, 

en hij stelt voor eén kliniek op te richten in het Hos

pitaal met het krediet dat uitgedeeld wordt als 
wekegeld.

De heer secretaris doet bemerken dat sinds 2 

jaren die uitdeelingen in de kapel geen plaats meer 

hebben voor wat aangaat het geld der stadstoelagen.

M. Verhammme is van gedacht dat aangezien 

de dischraad over zoo groote som stadsgeld beschikt 

het wenschelijkzou zijn dat de begeerten met alge

meenheid van stemmen door den gemeenteraad uit

gedrukt, door den dischraad in acht genomen worden 

Van niet één wensch werd er rekening gehouden: 

gelijk voorheen hebben de armen de vrijheid niet 

hunne waren te galen waar zij het liefst doen.

M. Callens. Er moet gezorgd worden, gelijk 

ik het gevraagd heb dat de arme menschen ’s winiers 

in de koude niet moet buiten blijven staan.

M. Seynaeve. —  Men vraagt ons zoo eene 

groote som, en er bestaat nog zelfs geen klein 

rijtuig voor het vervoer van de arme zieken.

M. Sevnaeve dringt er op aan eene stads

muziekschool in te richten, alwaar de jonge talenten 

ernstige lessen van muziek zouden genieten : alzoo 

kunnen uit de werkmansklas vernuften spruiten en 

tot eene schoone toekomst opgeleid worden.

M. \iral keurt dit gedacht goed.

M. B ral geeft aan den Gemeenteraad mededee

ling van het onderhoud dat hij gehad heeft met 

M. Georges Van Wtberghe, die zijnen grond zal 

afstaan 5.50 ; zoo zal de stad 550 fr. min moeten 

uitgeven dan de som welke eerst bestemd was. Hij 

zegt dat M. Van Wtberghe bereid is aanstonds zijne 

medewerking te verleenen voor het doen vooruit
gaan der werken.

M. Seynaeve, aan het artikel : Jaarwedde der 

' Schepenen wenscht M. Bral geluk die ten gevolge 

van voormeld onderhoud reeds meer profijt aan de 

stad gedaan heeft (550 fr.) dan zijne jaarwedde 

(423 fr.) beloopt.

M. B ral bedankt.

M. C. Gits stelt een nieuw ontwerp voor van 

verbinding der vaart met den Molenweg. Hij is 

van gedacht dat het beste plan zou wezen de straat 

te maken van de vaart voort langs de hofstede 

Tanghe over den ijzerenweg naar den Molenweg. 

Slechts twee huizen zouden daarvoor moeten ont

eigend worden.

M. Verhamme en B ral ondersteunen dat 

voorstel, en deden evenals M. Gits opmerken dat 

voor de nijverheid dit gedacht meest gemak en 
profijt zoudé opleveren.

M. Seynaeve vraagt indien er genoeg voorraad 

kolen is in het Electrisch gesticht, en indien, 

tengevolge der algemeene werkstaking, er geen 

gebrek zal komen.

M. Rosseel. — M . Dhaenens heeft mij ver
klaard dat de voorraad toereikend is.

Aan het artikel : Graviers, zegt M . Bral dat hij 

zich ter plaatse begeven heeft waar men de graviers 

aan ’t leggen is, en dat hij bestatigd heeft dat de 

werken traag vooruitgaan. Er wordt nogmaals beslist 
de boetén toe te passen.

M . Callens herinnert zijne bemerkingen over 

het vermaken van den gravier van de Slabbaard- 

straat naar den Tooveresseknok en stelt voor 

draineerbuizen te leggen. Hij haalt een geval aan 

waar die werking veel geholpen heeft tot het goed
maken van den gravier.

M. Rosseel keurt die bemerking goed en zal 

de zaak onderzoeken.

M . Verhamme doet uitschijnen dat de beste 

manier om dezen gravier te ontlasten zou zijn den 

weg van aan ’t Blauw Kapelleken tot aan de hof

stede van Henri Claeys in gravier te leggen.

M . Vanneste vraagt dat aan den Abeele de 

beke van een gelend zou voorzien zijn of op eene 

zekere lengte overwelfd worden.Zulks kan met kleine 

kosten geschieden.

M . Callens vraagt de verbinding van de 
graviers n° 26 en 40.

M . Verhamme zegt dat bijna al de graviers 
liggen van Noord en Zuid. Verbindingen van West 

naar Oost zouden de bestaande graviers grootelijks 

ontlasten.

Aangaande de gezondsheidswerken M . Seynaeve 

vraagt dat de koeren der Kortrijkstraat zouden 

gedempt worden, en de verbinding gedaan worden 

met de Meenenstraat. Hij klaagt over de vuiligheid 

die op die plaatsan bestaat.

M. Rosseel. —  Er zijn menschen die tegen de 

onteigeningen zijn gelijk of gij ze voorstelt.

M. Seynaeve. — Daar moeten wij niet naar 

zien. Wij behertigen alleen het nut der stad.

Eene geweldige bespreking ontstaat over het werk- 
loozenfonds.

M. Dejonghe vraagt welk krediet er daar 
voorzien is.



M. Seynaeve. —  Eischt veranderingen aan het 

bestaande reglement over het werkloozendfonds. 

i.i iedere zitting van den Gemeenteraad zouden wij 

moeten de gelegenheid hebben te zien hoe het is met 

den staat der kas. In de geheime zitting van den 

taaiste vergadering is hier gewezen geworden op 

bestaande misbruiken. Ik stel voor maar onderstand 

te geven in geval dat de werkloosheid meer dan drie 

dn^n  duurt. Hethiag niet zijn dat er misbruiken 

plaats hebben ; en dat, gelijk een gemeenteraadslid 

het aqnhaalde, men geld gaf aan maandagvierders.

Verders vraag ik gelijkheid voor alle werklieden, 

zoowel voor de socialisten als voor de leden van 

’t Christen Syndikaat.

M. Dejonghe. —  M. Seynaeve komt opmer

kingen te maken over de groote toelage aan het 

armbestuur verleend en nu ook vind hij de toelage 

voor het werkloozendfonds overdreven. Indien een 

werkman, ’t zij door ’t kuischen van een ketel, ’t zij 

doür andere omstandigheden zonder werk valt, hoe 

moet hij dan geholpen worden ? Is het niet beter dat 

hij ondersteund worde door het werkloozenfonds 

dan door den Disch ?

M. Seynaeve : M. Dejonghe, gij moet hier 

niet verkeerd uitleggen wat ik bedoel. Ik weiger 

niet de werklieden te ondersteunen die zonder werk 

vallen, maar ik eisch dat de gelden der stad niet 

zouden kunnen uitgeplunderd worden dcor luiaards t
oi dronkaards,gelijk men hier in laatste zitting | 

len aangestiot heeft. Wii ziinTiier alleriTöör 

gen voor de gelden der stad,en ’t is gij niet nochdtf 

mannen die daar bachten u staan noch de onder 

pastor, waar gij mij dan ywai't gaat' maken, -dte ryij 

zuilen beletten mijn plicht te doen.

M. Rosseel. De bespreking over de begrooting 

is geeindigd en de openbare zitting is geheven.

In  geheime zitting wordt voort gesproken 
over de kwestie van het minimumloon en 
deze van het werkloozenfonds, en M. 
Seynaeve stelt voor deze zaken in de eerst
komende vergadering van den Gemeente
raad, welke al de leden zoo vroeg mogelijk 
begeren te zien plaats hebben, eens voor 
goed te bespreken en af te maken.

Waar naartoe ?
- -  Bij GÉRARD, Hotel du Coq d’Or, Groote 

M ark t ,  Iseghem, een lekker glaasj e Stift s Br au 
drinken en eene aangename partij Bowling spelen, 

die altijd voort zulken grooten bijval heeft.

W e r k m a n s w o n i n g e n .
Donderdag 17 April had de jaarlijksche algemeene 

vergadering plaats der naamlooze maatschappij 

« Eigen Huis » te Iseghem.

Uit het aldaar voorgedragen verslag nemen wij 

het volgende op :

Het was den 30" Maart 1913, 20 jaar geleden 

dat de Maatschappij « Eigen Huis » ingericht 

werd, dank aan de lofweerdige pogingen, den iever 

en de zorgen van wijlen den heer Valère Vanden 

Bogaerde.

Sedert hare inrichting tot 31" December 1912 

heeft de maatschaepij 88 leeningen gedaan, te 

zamen beloopende 183,850 franks.

Deze leeningen werden besteed tot het bouwen 

van 64 nieuwe woonhuizen, en het aankoopen of 

verbeteren v^n 14 werkmanshuizen die reeds 

gebouwd waren.

Is te zamen 78 werklieden die lpeningen gehad 

hebben, eenige twee leeningen.

26 hebben totaal vereffend. Er is 83590 fr. 20 

terug betaald boven de kroozen.

Op het einde van 1912 waren er nog 52, die te 

zamen 100259 fr. 80 schuldig bleven.

Dit is een bewijs dat men te Iseghem niet gewacht 

heeft tot in de laatste verloopen jaren om nuttige 

inrichtingen tot stand te brengen en vruchten te 

zamelen uitsluitelijk ten voordeele der werklieden.

Eigen Huis, maatschappijen van onderlingen 

bijstand, lijfrentkas, werkmanskring, spaarkas, 

assurantie, leen- en borggilde, bond der landenaars 

en nog andere, zijn instellingen die reeds 20, 30 tot 

40 jaar in Iseghem werkzaam zijn, die geldelijk 

den werkman verhelpen, en zijne stoffelijke en 

zedelijke belangen bevorderen.

M a a t s c h a p p i j  « B o o m t e e l t k r i n g  ».
Morgen Zondag, om 3 ure namiddag, 

; openbare Voordracht over Boomteelt, ter 
herberg Het Damberd, gegeven door den 
heer L e o n  D e lo o f ,  leeraar te Gentbrugge.

Onderwerp : Ziekten, ongedierten die 
onze fruitboomen aantasten.

Ingang volkomen vrij.

X I le Vlaamsche Mutualistenlanddag.
Op Zon dag 11 en M a a n d a g  1 2  M e i ,

eerstk. ( Sinxen ) zal te Gent gehouden worden de 

X ile Landdag der Vlaamsche maatschappijen van 

Onderlingen Bijstand, Pensioenkassen, enz.

DAGORDE : 1. De Geneesdienst in de Mutuali

teit ; 2. De rol der vrouw in de Mutualiteit ; 3. 

Maatschappelijk herverzekering ; 4. De zoo belang

rijke bespreking van het Wetsontwerp der maat

schappelijke verzekeringen tegen ziekte, invaliditeit 

en ouderdom.

Reeds meer dan 5oot maatschappijen lieten 

hunne bijtreding geworden, alsook talrijke openbare 

bestuuren. enz.

Het plaatselijk komlteit en het stadsbestuur van 

Gent zal ook de honderden Congressisten op 

waardige wijze weten te ontvangen in de aloude 

stad der Arte velden.

Voor alle inlichtingen zich te wenden tot M. A, 

VAN DE PUTTE, algemeen sekretaris, te Haren-bij 

Brussel.

Chocolat Martougin
DEN BESTEN

Aanslag tegen de koning van Spanje
Zondag laatst, ter gelegenheid van de jaarlijksche 

aanbieding der vaandels aan de jonge soldaten te 

Madrid, nam koning Alfons XIII de troepen in 

oogenschouw. Na de « défilé », die plaats had langs 

de Castellanalaan, trok de koning tepeerd, gevolgd 

van zijnen staf, terug naar zijn paleis. Tegen de 

Alcalastraat sprong plotselings een persoon uit de 

menigte en liep den vorst te gemoet. Met de linkere 

hand greep hij den teugel vast van ’t peerd des 

konings en met de rechtere haalde hij een revolver 

uit den zak. Maar vooraleer hij van zijn wapen kon 

gebruik maken, had de koning, die een uitmuntend 

ruiter is en al zijne koelbloedigheid behield, zijn 

peerd doen steigeren ; ’t is aan deze omstandigheid 

te wijten dat het peerd en niet de vorst door den 

eersten kogel getroffen werd ; het dier werd nog

thans maar licht geraakt.

Onmiddellijk werd de moordenaar door een 

policieagent vastgegrepen, maar de policiedienaar 

kon algelijk de misdadiger niet beletten nog twee 

schoten te lossen in de richting des konings : de 

kogels misten gelukkiglijk hun doel, hetzij dat de 

dader slecht mikte, hetzij dat hij er den tijd niet 

toe had.

Seffens, na de eerste schoten, waren de officieren 

van ’t gevolg des konings aan zijne zijde gespron

gen ; zij keerden zich naar het volk, terwijl de 

policie en het leger de gaanpaden deden ontruimen 

langs beide kanten der straat. Op dezen oogenblik 

ontstond een paniek onder de menigte en een zeker 

getal personen werden gekwetst.

Inmiddels was de koning afgestegen en ant

woordde met veel kalmte op de vragen van degenen 

die hem omringden, waarna hij terug te peerd 

sprong en voortreed met den kreet: «Leve Spanje!» 

die met een donderend gejuich door de menigte 

onthaald werd.

’t Was te midden een grooten geestdrift dat de 

vorst naar het paleis terugkeerde.

Vier aanhoudingen 
Het volk wil den dader om den hals brengen

Terwijl de gendarmen den dader aanhielden, 

trachtte het volk hem te lyncheeren en ’t is met 

groote moeite dat zijne bewakers hem aan de 

vuist- en stokslagen der menigte konden onttrekken. 

Zij waren zelfs gedwongen hem in den gang van 

een huis te houden, alwaar zij wachten totdat een 

dievenkarretje hem kwam afhalen.

De dader heet Rafaël Sanchez Alegre, en is 

geboortig van Barcelona.

Het einde van den lock-out te Rousselare
Naar men verneemt zou eindelijk na drie lange 

maanden strijd de lock-out te Rousselare een 

einde nemen. Sedert de drie maanden dat de 

staking duurt werden alle middelen in ’t werk 

gesteld om tot eene verzoening te geraken, doch 

alle loffelijke pogingen zijn mislukt. Het werk 

kan toch niet eeuwig blijven stil liggen en einde

lijk zijn bazen en werklieden, door tussChenkomst 

van M. Mahieu, burgemeester, overeengekomen 

om hun geschil te onderwerpen aan M. den minister 

van nijverheid en arbeid. De uitspraak van M. den 

minister Huhert zal aanveerd worden door beide 

partijen.

Het werk zou maandag hernomen wordën.

De Algemeene W erkstaking .
Het totaal der werkstakers (inbegrepen de 

gedwongene stakers) blijft omtrent dezelfde dan 

bij den aanvang der staking van maandag, ’t zij 

op een 1 millioen werklieden, rond de 300.000 

stakers, ’t zij 30 °/0.

Over ’t algemeen blijft alles nog rustig.

CINEMA PATHE
Zaal F landr ia  - -  iseghem

Zooals aangekondigd vanaf morgen Zondag en 

Maandag zullen voortaan iedere week vertooningen 

gegeven worden uitsluitelijk met de wereldvermaarde 

films PATHÉ FRÈRES van Parijs.

’t Was ook hetgeen de ware cinetnaliefhebbers 

zoo zeer verlangden, daar deze uitverkoren films 

zeer kluchtig, ernstig en tevens zeer leerzaam zijn.

Ook valt er niet te twijfelen of den bijval tot heden 

genoten zal thans verdubbelen, alzoo belooning 

schenkende aan het bestuur voor de groote opoffe

ringen die zij zich getroosten door de voortdurige 

verbeteringen die zij voor hunne vertooningen doen, 

naarnfate den aangroeienden bijval.

Want neemt wel aandacht : De vertooningen 

worden thans gegeven met gansch ontvlambare films 

Pathé en met een gansch nieuw toestel voorzien 

van al de laatste uitvindingen op cinematographisch 

gebied, welke geplaatst is in eene afgezonderde 

gemetste kabien. Dus geen ’t minste gevaar van 

branden.

De vertooningen mogen door kleinen en grooten 

ten allen tijde bezocht worden. Nimmer zal iets 

vertoond worden die hunne weerdigheid zoude 

kunnen kwetsen.

Gaat dus allen morgen Zondag 20 en Maandag 

21 April u eens overtuigen.

Hier volgt het schoon en aantrekkelijk 

Programma van Zondag 20 en Maandag 21 April.

j .  De tooveraclüige Plantengroei en de 
Wonderheden in de diepte der zee. —  2 . 
De Namaker, —  3. Een Day'ak's Dorp 
op de Eilanden Borneo. —  4- Pénard be
schermd de dieren. 5. Reis in het
schilderachtig Ccdalagne. —  6 . Plicht en 
Liefde. — 7 . De Verknobbelinge. —  8 . 
Eene Eigenaardige Wending. —  g. Pathé- 
Journa l. —  1 0 . De Roofvogel en het Duifje.
—  1 1 . R igad in  de Rijke, Rigctdin de Arme.

De namiddagvertooning van Zondag begint 

om 3 1/2 ure.

Plaatsen aan : 0.20, 0.30, 0.50 en 1 fr.

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

136 Yvonne Hinnaert, d. v. Frangois en Juliana 

Verholte, Krekelstraat. — 137 Joseph Vens, z. v. 

Aimé en Margarita Deschryvere, Slabbaardstraat.

—  138 Maria Lapeire, d. v. Camiel en Phiiomena 

Olivier, Sloore. —  139 Valère Vanderhaeghe, z.v. 

Alidor en Etiphrasie Demeulenaere, Boschmolens.

OVERLIJDENS :

80 Henri Tiole, 73 j ., schoenmaker, ongehuwd, 

Gentstraat. —= 81 Petrus Maes, 7 1 j ., landbouwer, 

echtg. v. Leonie Vanbiervliet, Boschmolens.

H u w e l i j k e n  :

21 Eduard Fertein, 52 j., brouwersgast te Emel- 

ghem, wed. v. Mathilde Deblaere, met Marie 

Dewulf, 56 j., huishoudster, wed. v. Laurent 

Lapeire. —  22 Petrus Vanbeylen, 21 j ., borstelm., 

met Marie Rebry, 20 j ., spoelster. —  23 Frangois 

Lafaut, 26 j., schoenmaker, met Marie Vyncke, 

30 j., borstelmaakster. —  24 Victor Degayse,

27 j., landwerker te Cachtem, met Helena Denys, 

17 j., borstelmaakster.

Scheepvaart van Iseghem
van 12 tot 19 April 1913

De Schelde,met brabantsch goed voor W°Alidor 

Vandewalle. —  De Jonge Mathilde, Florent 
en Prins Houdouin, alle drij met lijnzaad voor 

Alf. Daasonville, Lendelede. — De Jonge Karei, 
met lijnzaad voor Const. Vandemoortele. —  Le 
Commerce de Gand, met kolen voor W e Conrard 

Verstraete. —  Quatre Fréres, ladende chicorei- 

boonen voor Constant Gits.

WERELDTENTOONSTELLING VAN GENT 

Afdeeling : Oud Vlaanderen, Groote Markt, 20

— Bij G É R A R D  —
Bierhuis —  Koffiehuis •— Vermakelijkheden

Koude Spijzen - Eerste Keus 

S P E C I A L  S T I F T S  BRAU A U S S C H A N K

A a n h o u d e n d  M u z ie k c o n c e r t .

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

IN UW HOOFD.

Eene verwaarloosde valling zot zich over 
van den eenen mensch aan den anderen en is 

gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder

lingen. Daarom moeten wij ons er zoo spoedig 
mogelijk van genezen. De beste, ja  wij mogen 

zeggen, eenigste remedie <lie u voldoending 

geeft, is de Siroop Depraetere. D it is een | 

wetenschappelijk produkt, dat door do Dok

tors zelfs genomen wol'dt. Prijs 2 franken, \ 

in alle apotheken namelijk te Iseghem bij j 

MM. A. Rodenbach en J .  Ve rhamme .

M
O T O C Y C L E T T E  te koop,merk Alcyon,

2 peerdenkraclit, in zeer goeden staat.
— Adres ten bureele van ’t blad.

M
en vraagt goede B O T T I  E N S T I  K S T E B S

om t ’huis te werken ; vast werk 
en goed loon verzekerd. Zich te bevragen 
bij JE A N  A SC IIL  & C°, sclioenfabrie- 
kanten te Thielt.

G
oede S n i j d e r s  worden gevraagd bij 

J ean A s c i i l  & C°, Thielt. Yast werk 
en goed loon.

O
C C A S I E S  van N A A IM A C IIIE N E N , 
V ELOS en TANDEMS van allerhande 

modellen en marken, bij V. V U YLST E K E , 
Meenenstrant, 22, Iseghem. Buitengewone 
lage prijzen.

■ I O T E U R  E L E C T B I  E K  A .  E.  G.
Jw l 220 Volts, 1 12 paardekracOt 4 maan
den gewerk, te koop aan halve waarde bij 
Em. N AERT , Electricien, O. L. Vrouw- 
straat, Iseghem.

O
o s te r l y n c k - d ’ Ha es e  brengt het publiek 

ter kennis dat hij een B r o e i m a c h i e n  
bezit die hij ter beschikking stelt van het 
publiek voor het bebroeden van eieren.

Bij hem zijn ook te bekomen, aan den 
prijs van den dag, kiekjes uit de broei
machien komende.

D
e beste en sma ke l i j ks te  Chocoladen
om rauw te eten, blijven altijd de 

welbekende merken « JE M M A », «L A IT A » 
« QUATRE GOUTS », der

Chocoladefabriek M A R T O U G IN , Antwerpen.

Marktprijzen
IS E G H E M

Suikerijboonen 12 April 19 April 
Beschikbare wagon 44 25 | 13 75

» schip 1 't' f)0 | 1-4 00
groeite 1913 wagon 16 00 | 15 50

» » schip 1(5 25 | 15 75

Meststoffen, I!) April.

Sodanitraat beschikbaar Oostende 29 50
Zwavelzuren ammoniak 37 00

19 April.
Boter de kilo 3 (III 310
Eieren de 2lj 2 00 210

R O U SSELA RE  15 April 8 April 

Oude Tarwe 20 — 21 — | 20 — 21 —
Roode 19 — 20 — | 19 — 19 50
Rogge Ki 50 17 — | 10 50 17 —
Haver 20 50 21 — j 20 50 22 50
Boonen 22 — 23 — | 22 — 23 —
Aardappels (i 50 7 — j 0 50 7 —
Boter per kilo 3 10 3 30 | 310 3 20
Eiers per 25 2 —  2 10 | 2 10 2 20

Koolzaadolie 100k. 08— | 67
Lijnzaadolie » 57 — j 50 50
Viggens 23 — 43 — | 24 — 44 —

Suikerijboonen
Beseli. wagon 14 25 | 14 —

» schip 14 50 I 14 50
groeite 1913, wagon 15 75 | l(i —

» » schip 1 0 — | 10 25

K O R T R IJK  14 April 7 April

Tarwe 20 — | 21 —
Rogge 1(150 | Ki 50
Haver 20 50 | 20 50
Koolzaadolie 100 kil. 6 7— | 67 —
Lijnzaadolie » 56 50 | 56 50
Aardappels » 4 50 | 4 25
Boter per kilo 3 20 | 3 30
Eiers per 26 210 | 210

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 ,  ISEGHEM 
Groote keus van Engelsche stoffen

Laatst; Nieuwigheid —  Genadige Prijzen

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

I

English Gentlemen’s
- -  -  T a i lo r  - -  -

Beau Choix de

TI 8U8 ANGLAI8
Haute Nouveauté pour la  

Saison d’Été.
Vente au mètre.

CQSTUMES et 
PARDESSUS

en tous gen r es  

a des prix modérées 

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

Gu s ta a f  V a n d e p u t t e
COI FFEUR 

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

alle slacli 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  fr.

Herstelling en Vernieuwing met uitgevallen Haar.

Wilt Gij ter goede trouwe

Rookersgerief
Wend U altijd tot het oud huis

We R. N0NKEUDE J0NGHE
Koornmarkt, IS E G H E M

Vermakingen, herstellingen en ver

nieuwingen aan Pijpen &  Porle-Cigares

SUGREMA
De beste 

melasse 
voeders 

voor

SUPERCOCO

V O O R D E E L E N  : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A  prik- 

\ /ee kelt don eetlust, werkt zeer 
gunstig op de melk en boteraf- 

Paarden zondering, mest spoedig; geeft 
aan de peerden eene maximum 

Verkens geschiktheid tot oplevering van 
arbeid, voorkomt de buikkram- 
pen en darm ontstel tenissen; is 
uitstekend tegen den droes.

Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, 6 tot 7 vet, 40 kokos- 
koelcen, en 60 andere kraclitvoeders. Rijker dan de 
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat- 
stcn 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 hel 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 È 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 uiige 

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 È N E  

is door de geneesheeren aangeraden en aanbevolen. 

Eisw.t dus de ware

DENTOGÈNE
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 EER !!!

« D e  N ie uw e  London»
doet do grijze haren binnen en
kele dagen verdwijnen, maakt het 
haar glanzend en zacht, belet liet 
uitvallen en neemt de pelletjes 
van liet hoofd weg.

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

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

Engelsche Baardtinctuur aan 2 fr .  per flacon

Te koop bij Apothekers 
Drogisten , H aarsn ijders en Reukwinkels 

In ’t groot: Parfumerie D‘ Salp, Wachtebeke (Belgfe)

la! la!
vast!

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

S T A N D A E R T
P I L L E K E N

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

STMDAERT'S BQRSTTABLETTEff
Met deze twee voortreffelijke remediën, 
nooit geen S L IJ M , nooit geene GAL 
meer! Ik bekommer mij niet~o*m 
de besmettelijke ziekten noch hei 
slechtste winterweer.

Te Iseghem le verkrijgen in de Apothekerijen 
Rodenbach en Verhamme.

JL1XIR D’RNVERS
Goed van smaal( Goed voor de maag

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

Eetlustwekkend — Krachtherstellend bij uitmuntendheid.

Mag in alie Hotels en Herbergen verkocht worden, zonder vergunningsrech

V ra ag t  vooral

Champagne F. BOUCLIER PÈRE & FILS, Reinis
’t  is den besten en bestkoopsten.

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

EMILE VYNCKE-LOWIE
Elix ir  d'Anvers —  R O U SS ELA RE .

Handel in (HICOREIBOONEN
KOLEN & KOKS

Magazi jn  van alle slach 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
Hel stuk 0.75

Crème

Tube 0.75

Poeder

Dada

Dada

Werkdadigheid zonder 
weerga tegen zomersproe
ten en huid aandoeningen. 
De beste voor ’t behoud 
eener frissche gelaats
kleur.

Onfeilbaar voor de 

geneezing van klovt i; 

maakt de h u id  blank 

IN EEN NACHT.

De doos 2.50 
De 1/2 doos 1.50

Allerfijnst en op *1 
gelaat blijvendononlbeer- 

lijk voor elke loikttaffd.

Voor alle Drukwerken

w e n d  u te r 

B O E KDRUKKERIJ

Koornmarkt, ISEGHEM

I leer verzorgde uitvoering, 

ifpoedige bediening.

gematigde Grijzen.

T E  K O O P  I N  A L L E  G O E D E  H U I Z E N
a an i mm ■nam 11 wuiHHHaBHMiMiaaBHBnHaasBnaasBnl

Wordt 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  PERELS
Beste geneesmiddel tegen allerhande geheime ziekten en kwalen der 

waterorganen. _________ ' 3,00 f r .  de doos.

BORSTSIROOP: I fr. 50 de flesch.
Zenuwpoeders tegen tand- en hoofdpijn

1 f r .  5 0  d e  doos.

Xe bekomen bij JOSEPH "vTRHFtfvtlV^, apotheker
M ark tstraa t, I S E G H E M

i f t a n k  v a n  $ l c u s s e l a r e = 9 h i e l t

NAAMLOOZE M A A TSCH A P PIJ

TE  R O U SSELA R E
Bijhuizen te THIELT & ISEGHEM

M g  >.n s c h a p  d e r  ” ó o d é t é  g é n é r a l e  d e  f i e l g h j u e  „ ie förussel.

K red ie t openingen en loopende reken ingen .

V oo ru itbe ta ling  en in n ing  van w issels, clièques, enz. op Belg ië en ’t vreemde. 

A flevering en u itb e ta ling  van cheques en kredie tbrieven op de voornaam ste p laatsen van 
’t bu iten land .

Uitwisseling- van vreem d geld en vreemde bankbrie fkes.

V oorschotten op tite ls  of andere waarborgen.

U itvoering  van Beursorders, be ta ling  van coupons, n itkeering  van u ifge lo tte  tite ls , enz.

GEL DP L AA T S I NGE N
aan zeer voordeelige intresten, op zicht of op termijn terugbetaalbaar zonder eenige kosten.

De stortingen mogen door tusschenkomst van het Postbiireel gedaan zijn.

Verhuring van Brand koffers (Coffres-lorts)
D e B a n k  bez it eenen d ie n s t van  b ra n d k o ffe rs  ten g e b rn ik e  van  het p u b lie k  ; deze b ra n d - 

k o ffe rs  z ijn  o p g e ric h t in  o nd e ra a rdsch e , gebe tonneerde  en m et s ta len  p la ten  g e b lin de e rde  ke ld e rs  
en leve ren  de v o lle d ig s te  w a a rb o rg e n  op  tegen b ra n d  o f d ie fs ta l : v o o rz ic h tig e  lieden
vergenoegen z ich  op  onze dagen n ie t m eer m et eenen b ra n d k o ffe r  in  h u is , m aar h u re n , m its  
eenen k le in e n  p ach t, een d e r b ra n d k o ffe rs  in  de B a n k , w a a r in  z i j,  in  a lle  g e ru s th e id , hun  g e ld , 
w ee rden , ju w e e le n , enz. kunnen  ve rb e rg e n . D e h u u rd e r bez it de tw ee  eenige s leu te ls  d ie  op 
hot s lo t passen van  z ijn e n  k o ffe r  en s lu it  dan nog  d ien  k o ffe r  m et een gehe im  d a t h ij kan 
s ch ikke n  naar z ijn e  b e lie fte .

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
De Bank aanveerdt ook, in  bew aring , m its  een k le in  jaa rlijk se li loon , a lle soorten van 

weerden, acties, ob lig a tiën , stadslo ten , enz,

De in bew aring gegeven weerden zijn op tijd  nagezien, de coupons afgesneden, de 

trekk ingen  onderzocht, enz. ; op die m an ie r heeft de eigenaar zich om niets te bekom meren ; 

de B ank  zelve doet al h e tnood ige in  zijn p la a ts ,d it  zonder verantw oorde lijkhe id  van harentwege.

Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der Bank of in hare 
Bijhuizen te THIELT en ISEGLIEM.

De B ank  is beheerd als vo lg t :

Beheerraad : Wel Ed. heer Graaf de SMET de NAEYER, Staatsminister, Bestuurder der Société Générale 
de Belgique te Brussel ; — M. J . .1. .1 . MATTHIEV, Grondeigenaar te Wijiiendaele eu Bankier te 
Brussel ; — M. CONSTANT VAN ACK ERE , Advokaat te Kortrijk : — M. JAN  MAIIIEU-LIEBAERT, 
Volksvertegenwoordiger, Burgemeester der stad Rousselare; — M. .1 . DE MEESTER-MASELIS’ 
Groothandelaar en Schepene 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. I I .  O RE NT DEN YS-CA KLIER . Grondeigenaar te Thielt ; — M. JU LES 
M ISSI A EN, N ijveraar te Iseghem : — M. EU GÉNE LEG EIN-M OERMAN, Nijveraar (e Rousselare • — 
M. HYP. DUYVEWAARDT-VAN B IERV LIET , Groothandelaar te Rousselare.

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

Roode Pillen
I— DUPUIS, JUMET.

Indien gij slecht slaapt en dat uwe nachten verontrust zijn door 

bange droomen ;

Indien gij zenuwachtig zijt ;

Indien uwe maag niet trekt ;

Indien eetlust u ontbreekt;

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,

Aarzelt niet! Neem ROODE PILLEN
Zij zuive ren  zach t  het l ichaam ;
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.

T E  V E R K R IJG E N  BIJ :

J .  VERHAMME en A. RODENBACH,
Apothekers, I s e g h e m .

Onze twee nationale remediën:
B O R S T P IL L E N h »  B L O E D P IL L E N
van F. Vergauwen,

A p o th e k e r te  Brussel, 
tegen hoest, v e rk o u d h e id ,a a m 
borstigheid , b ro n ch ie t en alle 
ziekten  van luchtpijpen en borst.

be doos: I fr. 50 in al de goede apoth.

Elke doos is franco verzonden mits 16 postzegels van 10 centiemen aan M. F. VERGAUWEN, 
apotheker, 160, Anspachlaan, Brussel, te zenden.

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

B o rs tp ille n  en B lo e d p ille n  m F, V e rg auw e n  geaezen  ie de r ja a r  v e le  d u lze nde  m e n s ch e n !

van F. V^rgauw^n,
A p o th e k e r te  Brussel, 

tegen vers to p th e id , m aagziek
te n , h o o fd p ijn , rhum atism , 
keeren d er ja ren , enz.

B l o e d p l l l e n  v u i l  K . V i S I M i A U  V V K X  
X i j  ik l a n g -  leveik M  p i l l e n

5e doos : I fr. 50 in al de goede apoth.

Te Iseghem 

te bekomen bij 

de Apothekers 

J. Verhamme 

en

' A. Rodenbach.


