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OPVOEDKUNDE
W a t m oe t mijn jongen w o r d e n ?
Wat moet mijn jongen worden ? is de
vraag die elk zorgzaam vader vaak ernstig
zal bezighouden.
’t Is eenmaal bij velen, bij de meesten
zelfs, een vaststaande en als ’t ware van
zelfs sprekende meening, dat de kinderen
hooger op moeten. Ik deel die meening in
geenen deele. ’t Is mijn overtuiging, dat het
een goede regel is, dat elk zijn kinderen in
eigen hand groot brengt, doch in dien stand
hen op een eerste plaats tracht te brengen,
voor zoover hun eigen aanleg en ijver
daartoe medewerken.
Ik wil spreken van den burgerstand en
van den werkman. Tot hen zeg ik : voed
uwe kinderen op in uwen stand en breng ze
daarin tot het hoogst mogelijke peil. Ga uw
eigen leven na en geef acht op hetgeen u
ontbroken heeft, om in menig opzicht te
slagen; overweeg wat de oorzaken waren
van uw vele teleurstellingen in zaken. Wat
uw zwakke plek was in karakter, aanleg en
kundigheden, moet ge versterken in uw
kroost. Een handelaar zal b. v. moeten
bekennen, dat ligt gebrek aan talenkennis
voor hem vaak pijnlijk was', dat het hém
afhankelijk maakte van anderen.
Denkt
hieraan bij het onderwijs, dat gij uw kinderen
laat geven. Een werkman zal moeten tofge
ven, dat, als hij in zijn jeugd flink rekenen
e n t e e k e n e n geleerd had, hij t heel watverdei
had kunnen brengen dan hij nu voortgesuk
keld is. Denkt daaraan als zoonlief de school
verlaten heeft en zijn avonden niet viucht
baar maakt.
Waarom schamen zich zoovele eerzame
burgers om hun zonen op te voeden in hun
handel of bedrijf ? Waarom moet de zoon
van den metselaar of schoenmaker een
proletariër worden met een hoed op ? ’t Is
dat men maar altijd kijkt naar zijn meerdeien
naar zijn buurman’s uiterlijk voornaam doen,
zonder door te dringen in diens innerlijk
leven, dat vaak, o zoo vol zoigen is.
’t Zit er bij de kinderen al vroeg in om
heer of jufvrouw te worden, ’t Klatergoud
is nu eenmaal een oogverblindend goedje,
dat elkeen verlokt, die alleen voor uiterlijk
geglans oogen heeft. En vele ouders zijn zoo
dwaas om dadelijk met de kinderen den
verkeerden kant uit te gaan. Ik heb in mijn
leven er zeer velen gesproken, die, met een
karig loon als « kantoorheer » een droevig
bestaan moesten lijden en zich diep beklaag
den dat hun ouders geen flink ambachtsman
van hen gemaakt hadden.
Ik zou alle ouders zoo dringend als ik kon,
willen waarschuwen voor het slecht gedacht
om hun kinderen boven hunnen stand te
voeren. Niet alleen dat de kinderen meestal
op den laagsten sport van dit zoogezeid
hooger leven zullen blijven tot eigene bittere
teleurstelling, met een levensonvoldaanheid
die bitter is als gal, maar veelal zullen de
ouders de droeve vruchten van zulk een o p
voeding plukken, doordat hunne kinderen,
straks heer en juffer geworden, zich vaak
schamen zullen voor de zooveel eenvoudiger
ouders, en bijna altijd levens- en standsbehoeften zullen hebben, dat er van steun voor
de ouders niets komen zal.
Beantwoord maar eens kort en bondig die
vraag : Wie tegenwoordig in beteren doen
is, een flink degelijk goed geschoold werk
man of een kantoorheer, een niet werkman
die met administratief werk of ander nietambachtswerk aan den kost komt ?
En wat de meisjes betreft, ’t Is alsof het
eene schande is, als een dochter uit een bur
ger- of net werkmansgezin dienstmeid wordt.
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GEMEENTEBELANGEN
’t Is alles juffer, of naar de fabriek. Als
ik ze alle dagen bij honderdtallen zie, dan
beklaag ik ons geslacht, dat opgroeit en
waarvan ze de toekomstige echtgenooten en
moeders zullen zijn. Ze zijn voor de huis
houding van den werkman en van den
burgerjongen, die « heer » geworden is,
geen duit waard. Waar zouden ze dan toch
ook de zoo moeilijke huishoudkunst geleerd
hebben ? Noch achter de toonbank, noch
op het mode-atelier, noch in de fabriek
wordt « huishouden » onderwezen. Integen
deel, hun handen komen voor de taak, die
huismoeders wacht, verkeerd te staan. Ze
zijn, als ’t ware, voorbestemd om later een
huishouden tot armoede te brengen.
En het wordt hoe langer hoe erger. Er
is nu reeds bepaald te kort aan dienstmeiden
Goede, bekwame dienstmeiden zijn geld
waard en kunnen heden ten dage goed geld
verdienen, veel meer dan fabriekmeisjes of
naai- en andere jufvrouwen. Doch de loonkwestie is maar bijzaak. Hoofdzaak is de
opvoedkwestie voor ’t latere leven. En nu
zeg ik dit, dat een meisje uit een werkmans
gezin, dat den dienstbodenstand kiest, verre
weg de beste keuze doet, want ze schoolt
zich voor haar toekomstig leven, onder de
Leiding van een klrtpl^
vrouw, en plukt de vruchten ervan, als ze
straks, aan de zijde van een flink ambachts
man, zelf een huisgezin gaat stichten....
O . S. M.

Belastbaar inkomen
De grondbelasting, die jaarlijks moet
betaald worden ten voordeele van d^n Staat
door de bezitters van onroerende goederen,
beloopt voor geheel Belgie gelijk, zeven ten
honderden voor het belastbaar inkomen
volgens kadaster.
De opcentiemen in voordeele der provin
cie beloopen voor West-Vlaanderen, 16 ten
honderd voor hetgene den Staat vraagt, ’t is
te zeggen, 1 fr. 12 c. % van het kadastraal

rechte lijn, ’t is te zeggen voor de successie
rechten van ouders tot kinders, volgens de
wet van 17 December 1831.
2. Idem voor de giften onder levenden
in rechte lijn.
3. Idem voor de schatting der goederen
bij verdeeling of uitkoop tusschen medegerechtigden volgens de wet van 15 Mei 1903.
4. De wet van 9 Oogst 1889 ontslaat
van alle personnele belasting en van alle
evenaardige provincie en gemeentetaksen de
woonhuizen gebruikt door werklieden, die
in de steden van min dan 3000 inwoners,
een belastbaar inkomen hebben dat beneden
de 102 franks is.
5. Bij besluit van den gemeenteraad van
Iseghem van den 16 Mei 1913, zijn de woon
huizen waarvan het belastbaar inkomen niet
hooger is dan 100 franks, vrij gesteld van
de taksen op het bouwen.
Opdat onze lezers een gedacht zouden
hebben van het belastbaar inkomen der
woonhuizen van Isegliem, geven wij hier
eene kleine lijst van de kadastrale schattingen
in de laatste jaren die wat min of wat meer
beloopen dan 100 franks.
1908. Constant Denys, huis door hem
bewoond boulevard 144 fr. huizen ernevens
'1>Uv. CXC1909. Jules Bossuyt 84, Valère Bourez
90, Florentyn Blondeel 108, Henri Deblauwe
108, Venet, statiestraat, 108.
1910. Karei Demasure 60, Alois Vanderheeren 90, Jozef Vermeulen 108.
1911. Constant en Rosalie Vandenberghe
72, Jan Bourgeois, boulevard, 96, Gustaf
Beernaert 108, P. Bourgeois 108, Lacante 120
1912. Hippoliet Vanhaverbeke 84, Fred.
Oosterlynck 84, J. Verhamme, dweersstraat,
108, Elisa Depraet 108, Camille Mulier 120
Jerome Persyn 120.

inkomen.
De opcentiemen in voordeele der gemeente
verschillen voor elke gemeente. Te Iseghem
bedragen zij 60 ten honderd van hetgene de
Staat vraagt, makende 4 ir. 20 "/o van het
kadastraal inkomen.
Dus tezamen voor Iseghem: 7.00 |—1.12
4 .2 0 = 12.32 fr. °/0.
Het belastbaar inkomen is tweederlei:
bebouwd en onbebouwd.
Het onbebouwd belastbaar inkomen is
onveranderlijk.
Voor de zaailanden van Iseghem beloopt
hetper hectare, 125 fr. voor de T'L klas; 91 fr.
voor de 2e klas; 72 fr. voor de 3e klas; en
48 fr. voor de 4e klas. De klasseering van
landen, meerschen en hoven is niet veranderd
sedert 80 jaar.
Het bebouwd belastbaar inkomen van de
nieuwe of veranderde gebouwen wordt alle
jare vastgesteld door den controleur der
rechtstreeksche belastingen te zamen met den
schatter die door het gemeentebestuur aan
gesteld is.
Dit belastbaar inkomen was in den beginne
omtrent gelijk met den jaarlijkschen pachtprijs
Sedert dien is dit tarief van 1865 in voege
gebleven, terwijl de pachten vermeerderd
zijn, zoodanig dat tegenwoordig, het belast
baar inkomen maar omtrent de helft bedraagt
van den jaarlijkschen pacht.
Het belastbaar inkomen, boven dat het de
basis is van de grondbelasting, speelt nog
wel soms eene andere rol in den gang der
zaken.
1.
Het mag genomen worden tot grondslag
van de schatting voor de ervenisrechlen in
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BOHEMER

Door het dorp, in d’ achternoene
stapte er traag, op z’n gemak,
lijk de pelgrims, ’n bohemer
met ’n leedren doedelzak.
Puntig
scheef
stond
bundel

lijk ’n pullemutse en
gestuikt, van zijds z’n kop,
’n vilten hoedje, met ’n
hanepluimen op.

Bij den gevel van de kerke,
bleef hij stille staan en tjlies
in den dikken doedelzak, die
spande lijk ’n trommelvlies.
Door ’n
kroop ’n
dat van
kwakken

alsook de

opgegeven

uitslagen van prijskampen.

mager houten pijpe,
schavelig gefluit,
verre trok op ’t scherpend
van den hagepuid

Al de menschen langs de strate
keken aardig naar ’t gezwel
van den uitgepuilden zak, in
vuil gepooteld kalvervel.
En ’n bende schuw geworden
koeien liepen op de vlucht,
door ’n meersch, met hunne steerten,
lijk trompetten, in de lucht.
Omer

de

La e y .

De punten op de I ’s
W ij bestatigen met innige vreugde dat

Boos Isegliem immer toeneemt in lezers,
en dat menigeen veel belang stelt in hetgene
wij schrijven, zoodanig dat men ons nu en
dan vraagt achter uitleg. Dat geschiedt
niet alleen uit wetensgierigheid, maar, van
wege sommigen, met het doel iets te kunnen
vinden in onze antwoorden waarmede zij
zoeken te schermen in gepaste omstan
digheden.
Alhoewel wij niet schrijven voor hen, en
dat wij ons nog veel m in geschikt gevoelen
onder hunne bevelen te staan, toch weer
staan wij aan de aangenaamheid niet nog

eens, al was ’t de laatste maal, hunne
vriendelijke begeerten te voldoen.
Men vraagt ons eerst waarom wij het
tooneelfeest van Le Bleuet, over eenige
maanden alhier gegeven, aangekondigd on
besproken hebben.
Reelituitgezeid, dit waren wij vergeten.
M aar het antwoord is doodeenvoudig.
De kunstfeesten zijn alhier zeldzaam
genoeg opdat, als er alhier eene plaats
grijpt, waar wij toegelaten of uitgenoodigd
zijn, en op welker uitvoering er niets te
beknibbelen valt onder godsdienstig oog
punt, wij ergereedelijk verslag overgeven.
Vele katholieke gazetten geven ook lange
verslagen van feesten door andersdenken
den gegeven.
W ij weten dat er nog kunstuitvoeringen
gegeven wierden alhier door maatschappijen
w aaruit een groot deel onzer vrienden,
oudmuziekanten en eereleden, tengevolge
der laatste gemeentekiezingen, verbannen
zijn. Daartoe hebben wij geen vrijen ingang,
wij stellen ons niet bloot aan de deur
gewezen te worden, en (laar wij geen ver
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slag geven over daadzaken waarop wij
niet tegenwoordig zijn, blijft er in onze
gazette over gezwegen.
M aar hetgene wij niet zouden gedaan
hebben, het is eene revue bespreken, zelfs
’
I..
m -Uo KnurL vuil
Tctitatutêweye,,. D it stuk was ie Isegliem
teenemaal onbekend, en niemand bekom
merde er zich om. Meent ” Het Iseghemsclie
Volk,, dat die lange beschrijving, w aar
naar de menschen walgden, en do repetitie
van die schoonheden die het als antwoordreclit verplicht was op te nemen, alsmede
die print, verkleedde en vermomde pators
en nonnen dooreen verbeeldende, meent
hot w aarlijk dat de indruk bij het volk van
Iseghem van dat alles zoo goed is ? W ij
zouden hot onnoodig geacht hebben den
geest onzer lezers daarmede op te houden.
' ’t Is waar, dat kwam misschien te passé
te Ivortrijk ; maar zijt gij Het Iseghemsclie
Volk niet? Ons dunkt dat gij dat soms
vergeet, onder andere wanneer gij het
overlijden meldet van M. Vermant, don
vader van uwen uitgever ? E n wij die
weten dat Louis Dokeyser al lang, ’t is te
hopen, Inj .iten Weet^rS^
i" ‘"5 .' Gij vraagt ons ook wat wij bedoelen
| J m e t te zeggen dat wij niet ongeerne zien
F dat christenen on socialisten samen werken
I" tot stoffelijke en z e d e l i j k e verbetering.
V; Het Iseghemsclie Volk aanziet de socia
l i s t e n als verdwaalde broeders, maar is ei
~<niet tegen dat zij ook loonsverbetering ver
z i j g e n . Waartoe moet die loonverhooging
dienen ? Tot het bekomen van een menschweerdiger bestaan.
De socialisten zijn ook menschen, niet
waar ?
Dus do stoffelijke verbetering hoeft ook
voor gevolg eene zedelijke verbetering ,
want, ieder menscli, met rode on verstand
begaafd, is vatbaar voor zedelijke ver
betering. Hooger loonen zullen christenen
cn socialisten toelaten m in slaaf te zijn van
hun werk, meer tijd en geld te besteden
voor het lezen van nuttige dagbladen en
vakschriften, en dat moet noodzakelijk
zedelijke verbetering voor gevolg hebben.
Overigens wij lezen in den Jo urnal de
Ronbaix van “2 Mei, 2e blad, laatste kolom
dat te Komen, in hot socialistisch volks
huis, op eene vergadering gehouden den
Donderdag 1 Mei, voor metsersgasten, do
voorzitter van het christen syndikaat, in
do tegenwoordigheid van al dezes leden,
beloofd heeft te onderzoeken indien het
niet
mogelijk ware beide syndikaten
(christenen en socialisten) te versmelten,
met voorbehoud dat op de vergaderingen
dc geloofsovertuigingen der christenen
zouden geëerbiedigd worden.
lie t is dus om eensgezind hunnen stoffe1 ijken en dionsvolgens hunnen zedelijken
UK'Shmd te verbeteren dat er te Komen

sprake is alle werklieden van ’t zelfde
ambacht te vereenigen.
Tusschen de christenen en de socialisten
is een liooge m uur, zegt men, de eersten
gelooven in de ziel, het ander leven, do
eeuwige belooning of straf, de anderen niet.
Is het wel zoo zeker dat alle socialisten
godloochenaars zijn, en zijn er op veel
plaatsen in Vlaanderen ook geen ruim getal
socialisten die ook beweren tegen den gods
dienst niet te zijn ?
Indien, gelijk wTij er van overtuigd zijn,
do christene leer de eenige en eeuwige
waarheid is, door stoffelijken en zedelijken
vooruitgang, ’t is te zeggen door meerdere
geestesontwikkeling, zullen de werklieden
die nu de socialistische leer aankleven, van
langsom klaarder don weg leeren zien den
eenigen, die leidt tot bet licht en de
eeuwige waarheid.
W ELDOEN.

Yoor den Broekzak
In de twee laatst verschenen nummers van
« ’t Iseghemsche Volk » leest men dat er onder de
t leden der minderheid van onzen gemeenteraad,
personen zijn die eene politiek
voeren van
broekzakvullerij.
Voor den oogenblik bepalen wij er ons bij aan
« ’t Iseghemsche Volk » te zeggen, dat alle de leden
van de minderheid hun mandaat van gemeenteraads
lid, eerlijk en gewetensvol uitvoeren; dat zij altijd
, in iedere vergadering tegenwoordig zijn, en niet de
minste vrees hebben de verantwoordelijkheid
hunner daden te dragen. Nooit hebben zij in den
duik gehandeld, zij vragen niets beter dan vele volk
' naar hunne vergaderingen te zien komen, en zij
geven door de drukpers de grootste ruchtbaarheid
aan hunne verslagen.
Wanneer men wel en rechtveerdig handelt, hoeft
men den klaren niet te vreezen !
Maar wat mij ten hoogste verwondert, en waar
over ik zelf verstomd sta, ’t is dat die snoode
beleediging uit de penne komt van eenen Tillo.
Wie Tillo zegt, moet willens of onwillens, geern
of noode, op den broekzak peizen !
In heel zijn leven heeft de Tillo van ’t Iseghemsche
Volk nooit iets anders gedaan dan gezorgd voor
zijnen broekzak. Wilde hij iets verrichten, zijne
eerste vraag was im m er: « Wat gaat dat opbrengen
voor mijnen broekzak ?»
Wilde hij iets laten, ’t was na rijpelijk overwogen
te hebben wat bate of winst er ging bij zijn, welk
voordeel voor den broekzak.
Hij was politiek man voor zijnen broekzak. Hij
zei de politiek vaarwel voor zijnen broekzak.
Hij streelde en vleide alle politieke gezindheden,
volgens tijd en omstandigheden, maar altijd met het
nnff nn <7iIn/\
•* i-- *-- «---- ----—
Gevraagd om mede te werken in eene inrichting
die van groot nut voor de katholieken moest wezen,
was zijn antwoord seffens gereed : ” Ik doe niet
mede. Ik zorg voor mijnen broekzak ! ,,
En nu wij in andere voorwaarden zijn, is die
brave man een militant geworden, een strijdende
katholiek. O broekzak !
t Is zulk een persoon die de leden der minderheid
voor broekzakvullers uitgeeft !
Luister, Tillo.
Willen de leden van de minderheid werken in
hun profijt, in hun voordeel, voor hunnen eigenen
broekzak, dan zullen zij hun ontslag als gemeente
raadslid indienen om nooit meer van den gemeente
raad deel te maken.
Gij, Tillo, weet het zeer wel, en gij weet het
beter dan een ander, wat al schade de leden der
minderheid in hunnen handel wordt gedaan, wat
al vervolgingen zij hebben te onderstaan.
Gij weet het zeer wel dat men het onmogelijke
uitzoekt om alle kwaad te doen in hunne stoffelijke
zaken.
Gij weet het zeer wel ook, bij welke persoonen
in welke gestichten hunne namen op het zwarte boek
geschreven staan, en dat er voor hun geen centiem
te winnen of te verdienen is.
En dat, omdat zij in de minderheid van den
gemeenteraad zetelen.
Ziedaar, Tillo, wat hun mandaat van gemeente
raadslid opbrengt voor hunnen broekzak.
Doch dat verdragen zij gelaten en verduldig.
Boven den broekzak stellen zij eer en plicht.
Bij de schare mouwvagers en sleppedragers, die
niets anders kennen dan hunnen broekzak, gaan zij
zich nimmer voegen.
Eene rol, Tillo,
nimmer spelen.

zooals gij speelt, zullen zij

De minderheid van onzen gemeenteraad bestaat
uit deftige, bekwame, eerlijke mannen, die hun
mandaat ter herte nemen, die hunne eigene belangen
van kante stellen, en die werken voor het voordeel
van alle onze stadsgenooten, niemand uitgezonderd.
Tillo, steek dat in uwen broekzak.

Eene nieuwe kieswet
Eene nieuwe kieswet voor provincie en gemeente
ligt in den maak. Daartoe is eene commissie be
noemd, bevattende een groep wetgeleerden die
eenen naam in het kiesvak verkregen hebben.
Wat zal de uitslag zijn hunner werking ?
Dat kan niemand voorzeggen.
Ziehier een stelsel voor de gemeenteraden, dat
wij hebben hooren voorleggen, en dat onze aan
dacht gevestigd heeft:
1. Alle Belgen, mannen en vrouwen, krijgen
op 21 jaren ouderdom ééne stem ;
2. De gemeenteraden tellen 5 leden of een meer
voudig getal van 5 (10, 15, 20 enz.) naarmate
hunne bevolking ;

3. Het kiezerskorps is in 5 afdeelingen verdeeld :
a)
De kiezers die geene rechtstreeksche be
lastingen betalen; b) deze die min dan 100 fr.
aan den rijksontvanger betalen ; c) deze van 100
tot 200 ; d) deze van 200 tot 300 ; e) deze
die voor boven de 300 fr. rechtstreeksche belastin
gen aangeslegen zijn ;
4. Vrouwen en kinders van belastingschuldigen
stemmen in de afdeeling waar de belastingschuldige
stemt.
Zoo zou een zoon, wonende bij zijnen vader die
b.v. 250 fr. lasten betaalt, stemmen in de afdee
ling d ; ’t zelfde voor de echtgenoote, de dochters.
5. Iedere afdeeling beschikt over een gelijk getal
zetels in den gemeenteraad (1, 2, 3) naarmate het
getal zetels toegekend aan de gemeente.
6. Alle kiezers eener gemeente zijn kiesbaar in
’t is gelijk welke afdeeling.
Dit stelsel, gansch nieuw, biedt veel groote voordeelen. Onder andere :
1. Alle standen zouden altijd hunne vertegen
woordigers hebben in alle gemeenteraden ;
2. Geen stand zou ooit afzonderlijk overwegende
zijn ten nadeele van de andere klassen der
maatschappij;
3. Het opmaken der kiezerslijsten in afdeelingen
ware zeer eenvoudig : bij den rijksontvanger ligt
het werk vooraf, gedaan;
4. Nooit zou er meer kunnen gezeurd of het
stemrecht betwist worden ;
5. Feitelijk zou dat de vertegenwoordiging
zijn der belangen ;
6. Indien de niet-lastenbetalers talrijker zijn in
evenredigheid der kiezers van iedere der andere
afdeelingen, en volgens hun getal meer dan 1/5
der zetels mochten eischen, er zou kunnen geant
woord worden dat de gemeentezaken hoofdzakelijk
een geldbestuur zijn, en dat deze die meest in
de stadkas storten voorzeker mogen aanspraak
maken op een meerder recht in het bestieren van
dat geld ;
7. Daar de kandidaten geen belang meer zou
den hebben in wel te staan met alle kiezers, zoo
zouden zij met meer rechtzinnigheid en met
meer iever dan nu kunnen werken voor de intresten
van hunne kiezers.
Dat stelsel schijnt ons waarlijk het bespreken
weerd. Beste lezer, wat zegt gij er van ?
W ELDOEN.
------------ —----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------

HANDELSVERKEER
2.

De gemeente.

(Vervolg.)

M aar die sociale organisatie, dit uiterlijk
geraamte, beeldde tot hiertoe nog geen zelf
standig, nog geen levend wezen uit. Daar
was, ja, inrichting, daar was een lichaam.
Maar aan die inrichting bad de eenheid nog
geen formeel en vorm geschonken : aar. ^i{t.
lichaam ontbrak nog eene ziel. ’t Was de
politieke organisatie die de eenheid in diö
inrichting zou aanbrengen ; wijl de ckono,
mische organisatie in dit lichaam eene;
levenswekkende ziel zou inblazen.
De middeleeuwsche gemeente, inderdaad,
even als do hoeve, was niet enkel eene bloote
aaneenplaastering van gebouwen; maar was
nog en wel eerst en vooral, eene versterkte
burcht, ’t Was in die burcht, dat de buitenmensch, met zijne vrouw en kinderen, met
zijn vee en gansch zijn inboedel, eene af
doende beschutting en eene veilige schuil
plaats kwam opzoeken tegen de vijandelijke
invallen der aanpalende kasteelheeren en de
strooptochten der rondzwervende rooversbenden. Zekerlijk, is zulks het eerste voor
deel geweest, dat het burgerrecht hun
geschonken heeft. Doch, daar de burger
niet alleen rechten bezit, maar ook plichten
draagt — plichten die hij maar al te vaak
vergeet, — zoo moesten de buitenlieden, in
tijd van vrede, de stadswallen helpen
opwerpen en onderhouden, en zoodra de
noodklok over de streek weergalmde, de
verdediging helpen oprichten en versterken
in de schansen.
Aldus, lijk wij tor loops reeds hebben
kunnen aanteekenen, onderscheiddezich, in
den beginne, de landsman, die buiten de
stadsmuren woonde, weinig of niets van
don plaatsenaar, die binnen de muren
gevestigd was. Hunne woonsten waren om
het oven hoevekens, met scheur en s ta llin g ;
ze beboerden om het even hun land en
kweekten om het even hun vee, en zonder
voorrecht mieken ze beiden gebruik van
hetzelfde woud, dezelfde weide en dezelfde
rivier.
Doch geleidelijk mot do sociale ontwikkeling, ter oorzake van plaats en onstandigheden zelve, zou die eensgezindheid niet
bestendig van duur blijven ; maar na een
eerste verschil daagde er een tweede op,
en hoe verder men geroclit in den loop der
tijden, hoe wijder de afstand uitreikte en
hoe scherper, hoe eigenaardiger de twee
nieuwe maatschappelijke standen, burgers
en landbouwer*, daar stonden, en hunne
persoonlijke rol aannamen.
De waakdienst was aldus het eerste
onderscheid, dat den toekomenden stedeling
van den buitenmensch afgezonderd heeft.
Door het aanhoudend toenemen der
onsusbaro familievoeten, en het druk op
wassen van eene ondergeschikte bevolking,
rond de plaats zelve waar hare lieerschers

en meesters voortdurend verkwijnden,
werd de jonge inrichting dagelijks meer en
meer bedreigd, langs buiten om baar
bestaan, langs binnen om hare rust. Niet
voldoende was liet, dat de stormwind den
broozen plantensteel pijnlijk wrong en weg
en weer slingerde, de worm van nijd en
afgunst begon ook nog zijne inwendige
vezels af te knagen. Het gevaar dreigde, de
nood drong aan... en de ramp werd onver
mijdelijk, zoo niet de kasteelheer en zijne
ondei'lioorigen, naar gemeenzame middels
uitzagen, om dit gevaar te voorkomen en
dien nood af te weêren.
’t Was hier dat de waakdienst — om
niet te zeggen de burgerwacht — optrad,
en samen met het kleine kasteelgarnizoen
werden van den binnen, zelfs in vredestijd,
regelmatig opgeroepen, om do veiligheids
wacht te houden op de muren of rust en
orde te handhaven in de straten.
W elnu, — hoe zeldzaam het ook moge
klinken — die waakdienst, w’aarvan de
buitenmensch alléén ontslagen w7as, is even
het uitgangspunt geweest, van alle verdere
verschillen, en heeft aan de gemeente haar
vroegste eigenaardig karakter geschonken.
Hoe talrijker, inderdaad, binnen don
beperkten murenkring, de bevolking aan
wies, en diensvolgens de gemeenzame
belangen zicli vermenigvuldigden, hoe meer
ieder zijne eigene grondstrook zag ver
smelten en hoe meer hij, juist terzelvertijde,
door den waakdienst werd irgenomen, om
de gemeenzame belangen te hoeden en te
beschermen. Zoo ontbrak weldra, aan die
bevolking, de plaats om hare grondstoffen
en productiematerialen aan te schaffen en
op te maken, maar ook nog de tijd om
gansch haren behoeftenvoorraad, op haar
eigen, te kunnen voortbrengen. Na de aan
vallen der vijanden, na de onderlinge
twisten, bedreigde een nieuw ongeweerte
do jonge en reeds zoo beproefde maat
schappij : De Crisis van scliaarschte, door
de tekortkoming van de voortbrengst, mot
hare onmisbare uitwerksels. Gebrek en
hongersnood.
Die Crisis en hare geduchte gevolgen
voorkwam de landbouwer, ’t W as op dit
oogenblik, dat liij met zijne voeren de
stadspoorten kwam binnengereden, om op
de openbare plaatsen, den overvloed van
zijne landbouwprodukten aan de bieden en
af te zetten, tegen de nijverheidsprodukten,
die hij door zijn eigen niet meer in state
\
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integendeel met moer en meer voorliefde
uitsluitend begon voort te brengen.
^ an dien oogenblik af kregen stedeling
en buitenmensch meer en meer eene afzon
derlijke positie in de nieivwe maatschappij,
en na den waakdienst, kwam een tweede
grondonderscheid, namelijk den sociale
stand, den eenen van den anderen ver
wijderen.
Eéne gelijkheid, wel is waar, bleef over,
en zou, eenigen tijd nog, in schijn ten
minste, aan beiden eene zelfde benaming
verleenen : ’t was het burgerrecht. Ja !
Zelfs waven de voordooien die hot burger
recht aan beiden schonk, op merkelijke
wijze, vermeerderd; en enkel dezen die ervan
genoten, konden aan de stadspoorten van
don tol of het octroi ontslagen worden en
tot de openbare plaatsen toegang vinden ;
zoodat in zekeren zin, binst dien tijd, het
recht van koopen en verltoopen, binnen de
stadsmuren, van het burgerrecht afhan
kelijk was.
Doch naarmate, gedurende de twaalfde
en dertiende eeuw, vorsten on prinsen, met
land- en stadsorec/e/i, mot het wapen of
door de vierschaar, de woelige rustestoorders tot betere gevoelens brachten en do
hoogmoedige volksverdrukkers onder hun
oppergezag deden plooien ; en naarmate
een zonneschijn van welvaart en veiligheid
over de weeldrijke landouwen kwam u it
stralen, naarmate loste zich ook liet con
cept van het burgerrecht, van het oorspron
kelijk beschermingsrecht af. En daartegen,
hoe meer dit burgerrecht de politieke
rechten en plichten van de gemeente-ordening in zich opslorpte, hoe moer het zich in
trok en opsloot binnen de wallen. Zoo viel
het burgerrecht, ten slotte, ook min en min
samen met het recht van vraag en aanbod
op de openbare plaatsen, en werden burger
en landbouwer eindelijk, ook op staatkun
dig gebied, tegenover elkander geplaatst.
I
oen volgde, op het vroeger gewapend
verdedigingsverband, eene nieuwe plaatse
lijke bedrijvigheidseenheid, en de gemeente
werd de zetelplaats van alle ckonomischc
handelingen, en, diensvolgens ook, van
de markt.
BEN.
R O O K T enkel de goede nieuwe engclsclie cigaretten merken S T A T E S M A N ,
W E S T M IN S T E R ,

COMMANDER.

Alleenverkoop voor Iseghem :
W

A. N 0N K E L-D E J0N G H E,

Koornmarkt.

Stadsnieuws
Wijziging Belastingsreglenient op het bouwen
en Belastint,sreglement op het openen
van

nieuwe drankslijterijen.

Onderzoek van Commodo en Incommodo

B E R IC H T
liet College van Burgemeester
& Schepenen der Stad Iseghem,
Maakt de belanghebbenden kenbaar dat een
onderzoek van Commodo en Incommodo geopend
is nopens het besluit van den gemeenteraad genomen
in zitting van 16 Mei laatst, eene wijziging
brengende :
1) Aan het belastingsreglement op het bouwen,
luidende als volgt :
«T e beginnen met 1 Januari 1913 zijn ontslagen
» van den taks op het bouwen bepaald bij het
» gemeentereglement van 5 Maart en 5 Augusti
» 1904, de nieuwe woonhuizen waarvan het
» kadastraal inkomen niet hooger geschat wordt
» dan 100 fr. »
2) Aan het belastingsreglement op het openen
van nieuwe drankslijterijen, luidende als volgt :
« Zullen eene openingstaks van 400 fr. betalen
» ten voordeele der gemeentekas, alle slijterijen
» van geestrijke of gegiste dranken, die onder de
» toepassing vallen der wet van 12 Decem» ber 1912. »
Alwie vermeent daartegen eenige bedenkingen of
tegenspraak te moeten doen, wordt uitgenoodigd
dezelve schriftelijk in te zenden bij het Stadsbestuur,
binnen de vijftien dagen, te rekenen van heden,
ofwel ze te komen aangeven op 14 Juni 1913 van
10 tot 11 ure voormiddag, in het stedelijk Sekretariaat alhier, alwaar het proces-verbaal van onder
zoek van commodo en incommodo zal opgemaakt
worden.
I s e g h e m , den 30 Mei 1913.
Bevel :
D e S e k r e t a r is ,
A. We r br o u c k.
B

B u r g e m e e s te r & Schepen en ,
G u s t a f Rosseel .

ij

A a n ’t P a r a d i j s .
Het is te verwonderen dat er aan ” ’t Paradijs ,,
nog geene ongelukken gebeurd zijn.
Wanneer de tram komt aangereden, ’t zij van
uit de de Pélichystraat, ’tzij van uit de Nieuwstraat,
en dat er wagens of autos in de Rousselarestraat
aldaar aankomen, er is altijd gevaar dat bijzonderlijk
de voermans het geschuifel van den tram niet
hooren, om reden van het gerucht dat hun eigen
wagen maakt op de kalsijde.
Zou het zoo lastig zijn dat, op de uren dat een
tram aldaar voorbij rijdt, er altijd een policieagent
aan de Post ware, gelast met orde te houden in
het gerij op deze plaats ? Dat men niet wachte tot
dat er een ongeluk voorvalt.
Ouk ware ’t wenschelijk dat de trottoirs aan den
Bank en het Paradijs zooveel mogelijk ingekort en
afgerond wierden ten einde aldaar de kalsijde te
verbreeden en meerder gemak op te leveren voor
hef verkeer.
yy
Botsi n g .
Zondag namiddag kwam een automobiel langs de
kalsijde van Ingelmunster in volle snelheid gereden.
Plotselings botste hij met alle geweld op eene hon
denkar. De geleider der honden viel neder in het
midden van den automobiel. Een der honden was
op den slag dood. Een andere was wreed gekwetst
en moorelde van de pijn. Wat de automobiel aangaat
die was zoo erg beschadigd, dat hij zijnen weg niet
meer kon voortzetten.
De

H.

Sakramentsprocessie.

Zondag laatst was het de H. Sakramentsprocessie.
Beglansd door de stralen der blakerende zon van
dezen eersten zomerschen dag, was het een prachtig
schouwspel dezen stoet te zien voorbijtrekken onder
de vaandels der bevlagde huizen en over de bloemen
op de straat in bonte kleuren en sieraadteekeningen
geschikt, Hem ter eere wiens bebloede voeten eens
den weg van Golgotha betraden. Algemeen wierd
opgemerkt hoe weinig huizen zich onttrokken aan
den plicht van erkentelijkheid en eerbied jegens
den God-Mensch, en hoe schoon vele woningen en
vensters met ruikers, kransen en beelden opge
smukt waren, getuigen van den diepen godsdienstzin
onzer Iseghemsche bevolking.
Een eere-kruis.
Zondag laatst was het pompierskorps in feest.
Vooraleer naar de processie te gaan, heeft de
2'|L kapitein Vanbesien, het kruis op de borst
gehecht van den Commandant Sylvain Eeckhout
als belooning, hem door Z. M. den Koning ge
schonken, voor bewezen dienst gedurende eene
loopbaan van 34 jaren.
De 2 kapitein Vanbesien drukte zich volgender
wijze uit :

Commandant,
Het is in naam van den Heer Minister van
Binnenlandsche Zaken dat ik gelast ben het kruis,
dat dat U geschonken is door zijne Majesteit den
Koning, op uwe borst te hechten.
Dit is een bewijs, Commandant, eene welver
diende belooning voor uwe bewezene diensten
gedurende 34 jaren.
Mochtet Gij dit kruis nog lange jaren in goede
gezondheid in ons midden dragen, tot groei en
bloei onzer maatschappij.
In naam van gansch het korps druk ik U de
hand en wensch U een hartelijken proficiat.
De Bevelhebber geheel ontroerd bedankte het
korps voor zijne verkleefdheid.
Q. v.
Verpletterd.
Denzelfden Zaterdag morgend was men in de
drukkerij van M. Strobbe, een zwaar ijzeren werk
tuig aan het verplaatsen. De koord die het zwaar
getuig in de hoogte ophield, brak, en de genaamde
Em. Naert werd eenen teen verpletterd.

Gebeten.
Zaterdag morgend kwam een persoon in velo
gereden iangs de kalsijde der Boschmolens. Bijna
aan het St. Joseph’s Gesticht gekomen, werd de
velorijder door eenen hond vastgegrepen en zooda
nig gebeten, dat hij de zorgen van eenen geneesheer
heeft moeten inroepen.
Val.
Zaterdag morgend, had men bijna een schrikke
lijk ongeluk te betreuren op den nieuwen boulevard.
De genaamde Jos. Vanderheeren zat boven op
de kap van het huis dat men aan ’t voltrekken is
voor rekening van M. H. Dejonghe-Declercq.
Men weet niet wol hoe, doch plotseling stuikte
Vanderheeren ter neder.
Hij viel in de kornis, waar hij zich onmogelijk
kon vastklampen, en dan kwam hij te recht op den
muur van een achtergebouw, om eindelijk op den
grond te vallen.
De werklieden die bij hem wrochten kwamen
hem ter hulpe, en dadelijk werd een geneesheer
bijgeroepen,
Gelukkiglijk werden bij Vanderheeren enkel
lichte kneuzingen bestatigd.
W erkstaki ng.
Maandag hebben de werklieden van de steenfa
briek R. Vandeputte-Vanhaverbeke den arbeid
gestaakt. Zij eischen een hooger loon. Men is
’t akkoord gekomen.
Uitgebroken.
Vrijdag avond rond 7 ure brak het peerd van
J. Vuylsteke uit de weide van Em. Berlamont
Emelghem-Dam, en kwam in volle vlucht de straat
opgeloopen. Gelukkig kwam Th. Demeyere ter
plaats en niets dan zijnen moed raadplegende sprong
hij naar den kop van het woeste dier, en kon het
bedwingen na een tiental meters ver gesleept te zijn,
en kon alzoo menig ongeluk voorkomen, daar er op
dit uur aldaar veel beweging is, einde der fabrieken.

Chocolat Martougin
DEN BESTEN

EEN EN ANDER

—

Bij G ÉRARD, Hotel du Coq d'Or, Groote

M a rk t, Iseghem, een lekker glaasje Stifts Br au
drinken en eene aangename partij B ow ling spelen,
die altijd voort zulken grooten bijval heeft.

Ophefmakende Boksmatch.
Zondag 1 Juni zal er in het feestpaleis der
Gentsche Wereldtentoonstelling een ophefmakende
boksmatch plaats hebben tusschen de twee wereld
beroemde boksers Georges Carpentier, kampioen
van Frankrijk voer alle gewichten, en Bombardier
Wells, kampioen van Engeland voor alle gewichten
Die twee boksers zijn waarlijk de twee strafsten die
men in Europa ooit aan ’t werk gezien heeft. Ook
is het voor den titel van kampioen van Europa voor
alie gewichten, dat zij zondag elkander te lijf gaan
en misschien elkander haif dood gaan boksen.
Sedert maanden en maanden wordt er in de sport
kringen zoowel in Frankrijk, Engeland als in Belgie
schier over niets anders meer gesproken dan over
de match Carpentier-Bombardier Wells. Hoe is ’t
mogelijk dat men zich zoo zeer kan inlaten met dit
brutaal boksspel, waaruit de boksers meestentijds
half blind of doof, gekneusd, gekwetst of verminkt
uit komen.
Men verwacht te Gent ongelooflijk veel volk voor
dien boksmatch. Men moet waarlijk geld te veel
hebben om het weg te werpen aan zulke brutaliteit.
Om twee mannen elkander eenige boksen te zien
toebrengen, betaalt men : Ring (3 eerste rangen)
100 franks per plaats ; Ring (overige rangen) 70 fr.
per plaats; voorbehouden (4 eerste rangen) 60 fr.
per plaats; voorbehouden (overige rangen) 50 fr.
per plaats; eerste banken (3 eerste rangen) 30 fr.
per plaats; eerste banken (overige rangen) 25 fr.
per plaats; tweede banken 20 fr.; wandelgangen,
10 fr. en 5 fr. ’t Is ongelooflijk!

Nu dat de wet door de Kamer is aangenomen
zal het nuttig zijn ze eens beknopt samen te vatten
in afwachting dat het Staatsblad ze in haar geheel
zal mededeelen.
Volgens de nieuwe wet, zullen alle Belgen, onder
de wapens geroepen worden in hun 20e jaar Het is
de algemeene dienst.
De binnengeroepen mannen moeten persoonlijk
den krijgsdienst doen.
Onder de ingeschrevenen van iedere lichting,
zullen 51 per honderd kunnen ontslagen worden,
zoodat er slechts 49 per honderd onder de wapens
zullen geroepen worden.
De getalsterkte van het leger zal bedragen in den
vredestijd, 55.000 manschappen; in oorlogstijd,
340,000, waarvan 180,000 voor het landleger,
160,000 voor de verdediging van Antwerpen, Luik
en Namen.
De diensttijd zal zijn : 15 maanden voorde
infanterie, 21 maanden voor de berg-artillerie, 24
maanden voor de ruiterij en de veldartillerie.
De 51 per honderd vrijstellingen verdeelen zich
als volgt : eerst eene heele reeks gevallen, waarover
verschillige milicieraden, revisieraden enz. moeten
beslissen, vrijstellingen voor de zonen van gezinnen
met veel kinderen, voor de visschers enz.
Vervolgens nog 7000 vrijstellellingen op 4U,000
milicianen zonder bepaalde aanduiding, verdeeld
over heel het land. De hoogere milicieraad zal
hierover beslissen.
Het minimum der gestalte voor de milicianen is
gebracht op 1 m. 54.
De regeering heeft, in het geheel genomen, het
gebruik der beide landstalen op denzelfden voet
geplaatst. Iedere officier zal moeten spreken in de
taal die de soldaat voert.
Zij heeft echter de indeel ng der soldaten in
Vlaamsche en Waalsche regimenten verworpen,
in het belang der nationale eendracht.

Het personeel van het postwezen breidt zich
voortdurend uit. Het tegenwoordig effectief telt
3000 ambtenaars en bedienden, ongeveer 5000
briefdragers en ondergeschikte bedienden. Daaren
boven zijn er 4000 overtallige briefdragers.
Het postverkeer in Belgie staat op dezelfde hoogte
als deze dienst in Frankrijk en Duitschland. In het
jaar 1912 werden 600 millioen postzegels van
allerlei waarden verkocht: In 1840 werd de eerste
postdienst ingericht tusschen Brussel en Antwerpen.
Een w a l v i s c h van

1 1 2

Burgerstand van Iseghem
G eboorten :

190 Roger Hullebusch, z. v. Victor en Leonie
Strynckx, Mandelstr. — 191 Jules Dekeirsschieter,
z. v. Henri en Maria Mestdagh, Rousselarestraat.
— 192 Marcel D ’eere, z. v. Juliaan en Idonia
Loncke, Ommegangstraat. — 193 Karei Debal,
z. v. Camiel en Adela Dupon, Ameyestraat. —
194 Willem Holvoet, z. v. Juliaan en Gabriella
De Bil, St-Pieterstraat. — 195 Maria Horré, d. v.
Remi en Magdalena Vens, Maneghemstraat. — 196
Godelieve Coolen, d. v. Gustave en Juliana Verhelst, Sloore. — 197 Roger Decoster, z .v . Camiel
en Emma Vansteenkiste, Gentstraat.
O V E R L IJD E N S :

107 Irma Vandommele, 4 m ., d. v. Juliaan en
Miralda Samyn, Meenenstr. — 108 André Vanhaverbeke, 9 d., z.v. Jules en Maria Vansteenkiste,
Lendeledestraat.
H

kan worden als een record. In een door hem gevan
gen walvisch heeft men eene halve ton grijze amber
geijonden, de kostbaarste stof die door reukfabriekanten wordt gebruikt. De marktweerde er van
bereikt op dit oogenblik bovengenoemd cijfer.
Een k r a n k z i n n i g e v e r m o o r d t z i j n e o u d e rs .
Te Cairane werd een 23jarig jongeling, Emiel
Michel, plots krankzinnig. Hij sprong op zijne
moeder toe, doodde haar met een messteek en
sloeg daarna zijn vader neer. Deze ligt op sterven.
Michel was een braaf jongeling, die zijne ouderS
zeer geerne zag.
De ongelukkige is opgesloten.
„

u w e l ij k e n

31 Mei
24 Mei
13 25
| 13 25
13 50
| 13 50
15 00
14 75
»
»
schip
15 00
1 15 25
Meststoffen, 81 Mei.
Sodanitraat beschikbaar Oostende
29 50
Zwavelzuren ammoniak
37 00
31 Mei.
Boter de kilo
3 00
310
Eieren de 26
2 20
2 20
R O U S S E L A R E 27 Mei
20 Mei
< - 2 2 ____
Oude Tarwe
20 50 21 50 I 21
Roode
19 50 20 50 | 19 50 20 —
Rogge
1 7 — 17 50 I 1 7 — 17 50
21 — 22 —
20 — 21 —
Haver ,
2 3 __24 —
Boonen
22 50 23 50
Aardappels
7 50 850
7— 8 —
Boter per kilo
2 70 3 — | 2 75 2 95
Eiers per 25
2 20 230 | 2 25 2 35
Koolzaadolie 100k. 70
69 —
58 25
Lijnzaadolie
»5850
20 — 40 —
Viggens
18 — 40
Suikerijboonen
Bescli. wagon
13 50 | 13 50
»
schip
1 4 — I 14 —
15 25
groeite 1913,
wagon
15 25
»
»
schip
15 50
15 50
19 A p ril
KO RT R IJK
2 2 __
Tarwe
17 25
Rogge
Haver
20 —
68 50
Koolzaadolie 100 kil.
58 25
Lijnzaadolie
»
Aardappels
»
5 50
2 70
Boter per kilo
2 25
Eiers por 20
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Aanhoudend

M
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koolzaad voor de gebroeders
Vandemoortele Emelghem, — De drij gebroeders
en Celina met bloem voor Const. Vandemoortele
en Henri Pattyn, — L a Volonté de Dieu gelaad
met lijnzaad koeken door A. Dassonville Lendelede.

u z ie k c o n c e r t

Priesterlijke Benoemingen

Vrijdag namiddag, rond 5 ure, brak er een ver
schrikkelijk onweder los boven de stad Rousselare
en omliggende.
Op het gehucht « Vierwegen » viel de bliksem
op de woning van den brouwersgast Emiel Callebert. De kinderen bevonden zich in huis en uit vrees
der verschrikkelijke donderslagen hielden zij zich
samen angstig in eenen hoek. De bol vuur sloeg
door de schouw de woonkamer binnen en trof het
8jarig dochtertje Emilie, dat op den slag dood
bleef. Daarna trok den bliksem buiten zonder brand
gesticht te hebben.

BISDOM BRUGGE. — De E. H. Foulon,
pastoor te Beveren-bij-Rousbrugge, is pastoor be
noemd te Marialoop; de E. H. Huys, onderpastoor
te Thourout, is pastoor benoemd te Beveren-bijRousbrugge; de E. H. Desagher, onderpastoor
te Oudenburg, is onderpastoor benoemd te Thourout;
de E. H. Van Walleghem, priester te Pitthem, Is
onderpastoor benoemd te Oudenburg ; de E. H.
Van Steenbrugge, bewaker in het pensionnat van
het kleine seminarie te Rousselare, is huisbezorger
van dit seminarie benoemd.

ROUW KOSTUM EN

D iiitscliland
Oostenrijk-Hongarië
Yereeuigd. Stat. A m e rika
F ra n k rijk
Gr. Ilertogd. L ux em burg
Groot Bretanje
Ita lië
H olland
R usland
Z w itserland
A ndere landen
T otaal
A p ril alleen
Gedurende ’t gansche ja a r

IN V O E R
vier eerste m aan de n
1912

34
4

10,287
4

4,140

50,422

8
51,969

160,127

220,848
56,147
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English Gentlcmen's
-

magazijnen, zeer goed gelegen.
A lle inlichtingen ton burecle v a n ’t blad.
&

Genadige Prijzen

R.
- - T a ilo r - - Beau Choix de

TISSUS ANGLAI8

G goede coco-, fiber-, haar- en bezems-:
trekkers. Goede loon. Standvastig werk.
D e v o ld e r ,

Haute

Nouveauté pour la
Saison d'Êté.

worden

S gevraagd bij E d .
Emelghem, voor lederen talons,

terstond

Vente au mètre.

COSTUMES et
PARDESSUS

l ste keus.

Bijzondere liooge loonen.
te

S beginnen van 0 .GÜ fr., worden gemaakt
bij Petrus W IT T O U C K - H tJY S E N T R U Y T
TRESSEN

van u i t g e k a m d

Haar,

Meenenstraat, 31 (nevens de Korte W ande
ling), Iseghem. — Goed verzorgd werk,
trouwe en spoedige bediening.
K O O P E N of T E
H U R E N , met
"15 October aanstaande, eene f a b r i e k
met schouw voor stoomtuig, dierfstig voor
alle nijverheid; lioveniersliof en di'ie woon
huizen daarmedegaande. Zich te bevragen
ten bureele van d it blad.

en t o u s g e n r e s

a
COUPE

E beste maandelijksclie modeboek is
de C h i c de P a r i s , ten allen tijde
ten bureele van ’t blad te .verkrijgen per
abonnement of enkel nummers. Ook te
bekomen nummers en abonnementen aan
fabriekprijs met waarborg van regelmatige
aflevering, op alle modeboeken, illustraties,
tijdschriften en boeken.

D

D om
e

beste

en

sma ke lijks te Chocoladen

rauw te eten, blijven altijd de
welbekende merken « J E M M A » , « L A IT A »
« Q HAT RE G O U T S », der
Chocoladefabriek

M A R T O U G IN , Antwerpen.

1911

April
1913

1913

1,828,511
202,425

260,353 3,449,100
100,000 1,910,200

1.052,450

50,525

3
542,693

437
4
415,842
19,829

436,055
50,000
363,144 1,343,289
198,882 1,467,421
93,500
554,147
24,500
100,000
630,750
297
191,288

1,595,146 2,517,573
164,365
461,526
2,995,904 4,798,710

96,910

1,213,086
•

De

U IT V O E R
vier eerste m aanden
1912
7,046,234
5,563,050
2,425
1,067,012
70,160
1,358,401
1,370,340
400,965
560,000
148,985

1911
3,023,618
767,855
1.185,340
1,646,593
90,000
1,696,244
826,100
540,880
9,700
1,100,899
28,950

10,056,750 17,587,572 10,916,179
1,449,459 1,066,480
77,800,646 60,452,023

Volgens bovenstaande statistiek zijn er in A p r il 1913 236,373 kilos chicoreiboonen m in
uitgevoerd geweest als in A p r il
1912, en in de twee eerste m aanden van 1913 7,530,822 kilos
m in als in dezelfde m aanden van 1912.

SUCREMA

beste

melasse
voeders
voor

SUPERCOCO

ET

des prix modérées.

F A Q 0N T R E S S 0 IG N É E S

W ilt Gij ter goede trouwe

E

Rookersgerief
Wend U altijd tot het oud huis

W ü R. N0NKEL-DE J0NGHE
Koornm arkt, IS E G H E M
Vermakingen, herstellingen en ver
nieuw ingen aan Pijpen & Porte-Cigares

Gu s ta a f V a n d e p u tte
COIFFEUR
Statieplaats,

IS E G H E M

Beveelt zich aan voor hel maken van
(die slcich 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.

Chicoreiboonen in- en uitgevoerd
1913

Engelsche stoffen
—

E R P A C H T E N aan zeer voordeelige
T E Vprijs,
gedeeltelijk huis met groote

T

Keus

Een 8 ja rig meisje doodgebliksemd.

1913

I S E GHE M

H e r to g e - S tu b b e ,

RO U SSELARE

April

—

70 —
58 50
5 50
2 80
2 20

Huis van eerste orde

Beatrix met

c h o e n m a k e rs

door de vermaarde 1TALIAANSCHE TROEP
onder de leiding van Juffer Minne di Flacido.

I A N D l'N ( A kfomst
L A M , U ( Bestemming

keus van

Laatst j Nieuwigheid

van 24 tot 31 Mei 1913

Royon

17 —

21

voor Heeren en Damen

Groote

Scheepvaart van Iseghem

bij j .

22_

A. De Bie-Bourgeois
M a r k t s t r a a t ,

e v ra a g d

26 Mei
I

M E E S TE R -K LE E R M A K E R

:

37
Jules Christiaens, 27 j ., schoenmaker,
Elisa Eeckhout, 23 j., fabriekwerkster.

millioen f r .

Kapitein Larsan, van den walvischvaarder Norvegia, heeft een ” slag geslagen ,, die beschouwd

IS E G H E M
Suikerijboonen
Beschikbare wagon
»
schip

j

H e t Postbestuur.

De nieuwe legerwet

Marktprijzen

Waar naartoe ?

Vee
Paarden
Verkens

V O O R D E E L E N : S paarzaam 
h e id , g e zo n d h e id , h oog ste o p 
b re n g s t. D e S U C R E M A p r i k 
k e lt den ee tlu st, w e r k t zeer
g u n s tig op de m e lk en boterafzo n d e rin g , m e st s p o e d ig ; geeft
aan de p e e rd e n eene m a x im u m
g e s c h ik th e id to t o p le v e rin g v a n
a rb e id , v o o r k o m t de b u ik k ra m p e n en d a rm o n ts te lte n is s e n ; is
u its te k e n d tegen den droes.

G e w a a r b o r g d 25 to t 28 e iw it, 6 to t 7 vet, 40 k o k o s 
k o e k e n , en 60 a n d e re k ra c litv o e d e rs . R ijk e r d a n de
k o k o s k o e k , en veel g o e d k o o p e r ; v e rv a n g t dezen laatsten g e w ic h t v o o r g e w ic h t, en geeft n o g betere u it 
slagen. G e eft vaste b o ter.

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

Oh!

M

flank van$leii8$dare=9hielt

la! la!
ik Irci vast!

N A A M L O O Z E M A A T S C H A P P IJ

TE

De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en

Bijhuizen te THIELT,

volkomen genezen door den D E N T O G E N E .
Door het gebruik van den D E N T O G E N E
voorkomt men mondgezwellen en ontsteking van
het tandvleesch. Geene tanden moeten meer uitge

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

DIXMUDE •

K rediet 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.
Uitw isseling van vreemd geld en vreemde bankbriefkes.
Voorschotten op titels of andere waarborgen.
U itvoering van Beursorders, betaling van coupons, uitkeering van uitgelotte titels, enz.

Laat u niet bedriegen door gevaarlijke en ondoel

dus

ISEGHEM &

Agentschap der ” Óoeiêtè générale de föelgique 99 te jftrussel.

trokken worden ; geene pijn meer gevoelt men nog
onder het eten.

Eisu.t

ROUSSELARE

ware

DENTOGÈNE

GELDPLAATSINGEN

v o o r 1 , 2 5 f r . te koop in alle apot heken.

aan zeer voordeelige intresten, op zicht of op termijn terugbetaalbaar zonder eenige kosten.

T e

Iseg hem

De stortingen mogen door tusschenkomst van hel Postbureet gedaan zijn.

:

M M . A. RODENBACH en J. VERHAMME.

Verhuring van Brandkoffers (Coffres-forts)

s Morgends, met de koffie, neem ik
mijn allerbest

STANDAERT

Geen Grijs Haar

P IL L E K E N
en gedurende den dag neem ik van
tijd tot tijd eene van

MEER III

iTÜDIERT'S BORSTTABLETfEf:

«D e N ieu w e L o n d o r v ”
doet de grijze haren binnen en
kele dagen verdw ijnen, m aakt he t
haar glanzend en zacht, belet het
uitvallen en neemt de pelletjt*
van het hoofd weg.
E is c h t o p

den ha!s:

I—

Met deze twee voortreffelijke remediën.
nooit geen SLIJS/I, nooit geene GAL
meer! Ik bekommer mij niet
de besmettelijke ziekten noch
slechtste winterweer.

------n

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

om | j
lie IJ

_

Engelsche Baardtinctuur a an 2 fr . per flacon
T e k o o p b ij A p o t h e k e r s
D r o g i s t e n , H a a r s n ijd e r s e n R e u k w in k e ! ?

Te

In ’t groot: Parfumerie Dr Salp, Wachtebeke (Belgïe)

P
te

Iseghem

H
W
verkrijgen in

J j
B
^
de Apothekerijen

Rodenbach en Verhamme.

flIXIR

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 raag t

is d e n

Voor den Groothandel,

b e s te n

wend

EMILE

en

b e s tk o o p s te n .

U tot den algemeenen agent der Vlaanders

VYNCKE-LOWIE

Elixir d fln v e rs

—

K O L E N Sc K O K S
van

alle

Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der B ank o f in hare
Bijhuizen te T H IE L T , IS E G H E M en D IX M U D E ,
De Bank is beheerd als volgt :
B e h e e r r a a d : W e l E d. heer G raaf do SM ET de N A E Y E R , S taatsm inister, B estuurder der Société Générale
de Belgique te Brussel
— M. J . ,T. J . M A T T H IE U , G rondeigenaar te W ijnendaele en B ankie r te
Brussel1 ; — M. CO NSTA NT VAN A C K E R K , A dvokaat te K o rtrijk ; — M. JA N M A IIIE U - L IE B A E R T
Volksver
ertegenwoordiger, Burgemeester dor stad Rousselare ; — M. J . I)E M E E ST E R -M A S E L IS '
Groothandel
andelaar en Schepene te Rousselare ; — M. F R A N Z L O O N T JE N S , A dvokaat te Thielt.
Raad de r C o m m i s s a r i s s e n : M. F L O R E N T I)E N Y S - C A R L IE R . G rondeigenaar te T hielt • - M JU L E S
M IS S IA E N , N ijveraar te Iseghem ; - M. EU G ÉN E L E G E IN -M O E R M AN, Nijveraar te Rousselare ■M. 11^ P. D U Y V E W A A R D T - V A N B IE R V L IE T , G roothandelaar te Rousselare.
B e s t u u r d e r : M. JU L E S B A G A G E . — B e h e e r d e r van ’t A g e n t s c h a p I s e g h e m : M. P u. V E R B E K E .

Roode Pillen

ROUSSELARE.

Handel in (HICÖREIBOONEM
M a g a z ijn

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 bewaring, mits een klein jaarlijkscli loon, alle soorten van
weerden, acties, obligatiën, stadsloten, enz.
De in bewaring gegeven weerden zijn op tijd nagezien, de coupons afgesneden, de
trekkingen onderzocht, enz. ; op die manier beeft de eigenaar zicli 0m niets te bekommeren ;
de Bank zelve doet al bet noodige in zijne plaats, dit zonder verantwoordelijkheid van
harentwege.

vo o ral

Champagne F. B O U C L IE R PÈRE & F IL S , Reims
’t

De Bank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebruike 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, 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.

s la c h

van

L A N D V E T T E IM

L_. D U P U I S ,

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

Chicorei, Oliebrood & Sucrema

Indien gij gekweld zijt door :

CONSTANT GITS
Statiestraat,

ISEGHEM

Aarzelt niet! Neem ROODE PILLEN

ggaafcaasasaaaM M M H M aM H M M W

Voor alle Drukwerken
S

c

h

o

o

n

h

e

—— _
J n r « jP w XmÜ I
«s s '
l-ÏAt
QtnU
n e i s iu k n
u . /7D^

i

d

w e n d ii te r

Werkdadigheid zonder
wecrga tegen zomersproeten en huid aandoeningen.
De beste
V00f ’* gelaaisbehoud
eener
frissche

B O E K D R U K K E R IJ

IJ s

Tube

0 .7 5

Zij
Zij
Zij
In
beletten

f 'A.I0BKEL&Z’

Crême
M d?

Eene bittere mond,
Eene vuile tong,
Een riekenden adem,
Zuur en slechte spijsvertering,
Hoofdpijn, oorgeronk, duizeligheid,
Brand, verstopping, onzuiver. bloed en schele hoofdpijn,

24.

T e le fo o n

Onfeilbaar v o o r <Je
geneezing v a n klovt .1 ;
maakt de h u id blank

Pc' d - Ö a d a
f

f

l

Allerfijnst en o p 1
geiaal blijvend^ononibcef-

Fr.

de

doos;

0 .7 5

fr.

VERKRIJGEN

VERHAMME en
Apothekers,

ópoedige bediening.

8SHaBBaffiBBBBBaBBBaaBBBB3aaHHHBaaBaS
W ordt verkocht te Iseghem Apotheek Rodenbach en Coiffeur Vandendriessche.

z a c h t het l i c h a a m ;
verjagen, zonder pijn, gal en slijmen ;
zuiveren het bloed tot in de verste aderen.
den keertijd helpen zij de Vrouwen, verkloeken haar, en
alle ongesteltenissen.

TE

Zeer verzorgde uitvoering,

!iik voor elke (oileüaBei.

z u iv e r e n

1.25

Koornmarkt, ISEGHEM

De doos 2 . 5 0
De 1/2 doos 1 . 5 0

JUMET.

de

h a lv e

doos.

BIJ :

A. RODENBACH,
Is e g h e m .

. gematigde 9rijzen.

ELIXIR CANROBERT
ferrugineux, anticlilorotique, tonique apéritif.
P rijs

der

fle s c h : 3

fr.

75.

BALSEM PERELS
Beste geneesmiddel tegen
waterorganen.

allerhande

geheime
1

ziekten en kwalen der
3 > 0 q fr. d e doos.

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

5 0

de

doos.

Te bekomen bij JOSEPH V ^ R H ^ r v ^ , apotheker
M arktstraat,

IS E G H E M

Qrvz^ t w e ^ natio n a le r e m e d i ë n
1» B O R S T P I L L E N 2-B L O E b P I L L E N
van F. Vergauwen, van F. V^rgauw^n,
A p o th e k e r te Brussel,
hoest, v erk o u d h e id , a a m 
borstigheid, b ro n c h ie t en alle
zieKten van lu chtpijpen en borst.
tegen

b e d o o s : I fr. 5 0 in al de goede apoth.

FlpotheK er te B russel,
v ers to p th eid , m a a g zie k 
te n , h o o fd p ijn , rhum atism ,
Keeren der ja re n , enz.
tegen

U l o e i t p i l l e n v a n F* V I S l U i A U W E X
z i j n liin sr l e v e n s p i l l e n

ba doos : I fr. 5 0 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 naam van F . V ergauwen voor de echte pillen tl ontvangen.

M stp illo i en Blnedpilieii van F. Verflauwen genezen leder jaar vele d u iz e n d m enschel!

Te Iseghem
te bekomen bij
de Apothekers
J. Verhamme
en
A. Rodenbach.

