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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.

B E R I C H T
De ab o nnem enten  opons W e e k 

blad beginnen m e t  1 S e p t e m b e r .  
W ie  in s c h r i j f t  zal  de verschenen  
n u m m e r s  op aan vraag  g ra t is  o n t 
vangen.

STUDEEREN
’t Is vakantie.
Onze jonge knapen, onze jonge meisjes 

zijn t’huis in verlof.
En dat is mij een leventje ! ’t Is roepen 

en tieren, ’t is loopen en dansen, ’t is zingen 
en springen dat men er soms met geen perse 
zoude doorslaan.

Die kinderen beleven hunne gelukkigste 
jaren, zij nemen de dagen gelijk die zich 
voordoen, zij denken en peizen op niets, zij 
kennen geen zorgen voor morgen.

Doch zoo is het met hunne ouders niet 
gesteld, en menigmaal zitten vader en moe
der bekommerd te peizen « wat gaan wij 
met onzen zoon doen ? »

De onderwijzer zegt dat hun zoon wel 
leert, dat hij een der beste leerlingen is 
uit zijne school, en dat het niet slecht ware 
van hem te laten voort studeeren.

En vader en moeder hebben steeds die 
woorden in het geheugen, en zij zouden 
wellicht er in toestemmen hun zoon naar het 
Kollege te zenden.

De tijden immers in handel en neering 
zijn zoo moeilijk en lastig, hoeveel w issels 
den 15den en den 3 0 s,en der maand komen 
niet onbetaald terug, wat al tegenkantingen 
met sommige werklieden die in uwe fabriek 
heer en baas willen spelen, en die u laten 
zitten wanneer gij ze het meest noodig hebt!

En in hare verbeelding ziet moeder dat 
haar zoon die zij zoo kristelijk en godsdien
stig heeft opgebracht, wellicht priester kan 
worden. O dat ware het vervullen van al 
de wenschen van haar moederhert ! Dat 
ware het grootste geluk van hare kinder
minnende ziel.

En ook ziet zij die onderwijzers die zoo 
gemakkelijk door de wereld gaan en zoo een 
gerust leven leiden.

Zij ziet die notarissen, die advokaten, die 
geneesheeren, alle dagen op wandel en reize 
met den hoogen hoed aan, den zwarten lan
gen frak, en den sneeuwwitten gilet, het geld 
oprapen bij hoopen zonder ooit eenen slag 
te werken.

En in haren geestdrift zal de vrouw 
haren man overklappen en ja, hun zoon zal 
studeeren.

Ach, ouders, vooraleer gij zulk een be
sluit neemt, bepeist de zaak wat grondiger 
en dieper, beschouwt niet alleenlijk het 
uitwendige, en luistert naar hetgeen een 
vriend van u, een man in ’t vak ervaren u 
zeggen gaat, en trekt er uw profijt uit.

Er zijn bijna geen menschen die meer te be
klagen zijn dan dezen die gestudeerd hebben.

Om tot het punt te geraken waarnaar zij 
trachten, is er eene groote wilskracht, eene 
machtige volherding noodig. Er valt te 
werken !

Daarbij het studeeren is kostelijk, ’t Is 
alle jaren maar zulk eene som te betalen, 
maar die som valt te betalen gedurende vele 
en lange jaren.

Er is bijna geen enkele burgerszoon die 
als huwlijksgave krijgt wat de prijs van 
eene volledige studie kost.

Ik weet liet,' moeder, dat gij toch zoo 
gelukkig zoudet wezen, mocht gij eenen 
zoon hebben die priester wordt. Zulks ware 
voor u, voor uwe familie,eene groote eere ; 
zulks ware voor u allen eene bronne van 
bijzondere zegeningen van God.

Maar uw kind telt dertien jaren, en kunt 
gij van nu verzekeren welke gedachten uw 
zoon zal hebben wanneer hij twintig jaren 
tellen zal ?

Dat is onmogelijk, en daarop moogt gij 
niet rekenen.

Hij kan onderwijzer worden. Zeker, dat 
kan hij. Deze studie duurt minst lang, en 
kost minst geld.

Maar ik zal nooit kunnen verstaan hoe 
een mensch, in de huidige omstandigheden, 
voor onderwijzer leeren wil.

Kost zijne studie minst, toch kost zij 
algelijk nog veel geld. Hij moet twintig jaren 
oud zijn, wel gelukken in zijne examens, 
vooraleer hij zijn diploma van onderwijzer 
bekomt.

Dan krijgt hij eene plaats die hem dui
zend tot twaalf honderd franken opbrengt, 
en daarmede moet hij voortdoen. Een een-

Mijnheer de Onderwijzer! En met dezen 
geringen loon moet hij heere spelen, proper 
en net gekleed gaan, en op vele gemeenten 
den grooten uithangen. En als hij verschil- 
lige jaren ouder is, en dat hij het gedacht 
van trouwen krijgt, wat is die mensch te 
beklagen ! Met 1400 fr. moet hij in het 
bestaan van vrouw en kinderen voorzien. 
Onder de grootste sukkelaars is de onder
wijzer de grootste !

Zijn bestaan, dank aan het Katholiek 
Ministerie is verbeterd, maar hij wordt veel 
te weinig betaald in evenredigheid der 
groote diensten welke hij bewijst.

Maar, vader en moeder, gij zult mij mis
schien zeggen, onze zoon kan hooger vliegen. 
Hij kan notaris worden, of advokaat, of 
doktoor! En die mannen winnen zeker wel 
geld..

Als men zoon is van eenen notaris, of als 
men de dochter van eenen notaris kan huwen 
dan is men zeker in eenen min of meer 
bepaalden tijd als notaris benoemd te wor
den. Zoo niet mag men al de politieke 
personagen van eene gansche provintie te 
voete vallen om na tien, vijftien, twintig of 
nog meer jaren een plaatsken te bekomen 
waar men genoeg winnen kan om. niet dood 
te gaan en te weinig om te leven. In tus- 
schentijd heeft men het zout in zijnen pap 
niet verdiend.

Buiten eenige advokaten, in de hoofdstad 
van een arrondissement gevestigd, die wat 
naam en faam hebben, zijn er bij hoopen 
die niets verdienen. Ook is het niet raar dat 
in de prijskampen door den Staat uitge* 
schreven voor het toekennen van plaatsen 
die hoogstens 1500 fr. opbrengen, er 
advokaten zijn die mededingen.

Tot nu toe waren de Geneesheeren de 
beste. Ik zeg tot nu toe, want hun stiel 
gaat leelijk achteruit. Hun getal wordt veel 
te groot, zij weten niet meer waar zich 
gevestigd. In dorpen waar vroeger één 
doktoor was, zijn er nu drij ; in plaatsen 
waar men er nooit meer dan drij gekend 
had, zijn er nu zeven of acht. Daarbij de 
geneesheeren worden op eene schandelijke 
wijze uitgebuit door alle openbare besturen, 
door gilden, maatschappijen, onderlinge 
bijstanden, bureelen van weldadigheid. De 
goede tijd is voorbij, met veel en lastig te 
werken, kunnen de geneesheeren zich maar 
met moeite een bestaan verschaffen.

En wat moet gij nu met uwen zoon doen?
Luistert.
Indien uw zoon aanleg heeft tot studeeren, 

indien hij dat geerne zou doen, laat hem 
studeeren.

Doch spreekt hij niet van studeeren, 
spreekt er hem ook niet van. Steekt hem in 
uwen handel, in uwe nijverheid,of leert hem 
een vak aan waartoe hij eene bijzondere 
neiging toont.

Aan handel en nijverheid zijn noch perk 
noch palen. Met moed, vlijt, neerstigheid, 
wilskracht overschrijdt men alle grenzen.

Ik ben nog niet oud, en reeds heb ik 
menige Iseghemnaar gezien, die met een 
heel kleintje begonnen, fortuin gemaakt 
heeft. En onder de Iseghemnaars die ik heb 
weten studeeren, ken ik geen één, —  ik zeg 
wel geen één —  die rijk geworden is.

Ouders, denkt, overweegt en handelt.

N emo.

AAN ONZE OUDEBS
lO O  I —1 9 1 2

O Vader l i e f ! O Moeder teer 1 
Ons eerste woord is voor den lie er  

Op deze blijde stonden,
En bij der liedron zoet geklank  
W ordt uit ons herten lof en dank 

Ten Hemel opgezonden.

U danken wij, o lie er , o God,
Voor al de vreugd, ’t geluk, ’t genot 

Ons Ouderen gegeven,
Voor al liet goed door TJ gedaan,
Daar Gij op liunne lrawelijksbaan 

Hun steune zijt gebleven.

U danken wij, daar gij altijd 
Ons dierbaar Ouders hebt bevrijd 

Van rampen en gevaren,
Daar Gij bun stappen liebt geleid  
In vrome deugd en eerlijkheid  

B inst vijf en tw intig jaren.

En juichend thans, zoo zeggen wij:
« O Vader, Moeder toch zoo blij 

En vreugdig klopt ons lierte,
En machtig is  het Jubellied  
Dat uit ons kinderborsten schiet 

En gallemt in de verte.

Voor ons alleen hebt gij geleefd,
Voor ons alleen hebt gij gestreefd  

Bij dage en bij nachte,
Aan ons uw zielezucht gewijd 
En in de werelds levensstrijd

U w  moed, uw macht, uw krachten.

Wij danken U ! Wij danken U !
En Ouders lief, wij zeggen nu 

B inst deze jubelkreten ;
W at gij voor ons steeds hebt gedaan 
Zal nooit uit ons geheugen gaan 

Geen kind zal dat vergeten.

Wij w illen, steeds rond U geschaard,
De kroone zijn van uwen haard 

’t Geluk van uwe dagen.
Wij w illen van uw oudren-liert 
En tegenslag èn pijn èn sniert 

En kommernis verjagen.»

— « O Hemel, hoor ons bede thans:
Om d’Oudren hoofd hebt gij een krans 

Van eer en deugd gevlochten ;
Gij zijt hun hulp en troost geweest, 
Verlicht, versterkt hebt gij hun geest 

W anneer zij voor ons wrochten.

Bewaar ons Vader lange nog,
Bescherm ons lieve Moeder toch,

Laat beiden lange leven ;
Laat beiden aan ons zijde gaan 
In heil en vreugd op ’s werelds baan, 

Gesteund door uwen zegen ! »

Breede Gedachten
(  Vervolg)

Ons schrijven van 17 Augustus 1.1. wierd 
op zekere plaatsen nog al druk besproken, 
en dat verwondert ons niet. De lezers heb
ben geern iets voor handen dat zij niet alle 
dage ten hooren krijgen, en dat afwijdt van 
gewone onbetwiste gedachten en overal 
aanveerde denkwijzen.

Voorzeker zullen er ook medeburgers 
zijn die de vooruitgezette meening zullen 
tegengesproken hebben, zeggende : « Wel- 
hoe, ik ben niet ongodsdienstig, integendeel, 
en nochtans ik ben liberaal. »

En inderdaad, hier en elders zijn een 
groot getal menschen die niet aannemen dat 
men hen katholieken noemt, alhoewel zij 
inderdaad beweren christene menschen te 
zijn. Zij maken een verschil tusschen katho
liek en christen.

Is dit onderscheid gewettigd ?
Op vroeger tijd was de liberale partij niet 

samengesteld uitsluitelijk uit ongodsdien- 
stigen. Velen gingen regelmatig ter Kerk, 
onderhielden de vastendagen, en eerbiedig-
geeVit:uj'rvP &-2ncd. 'M aar' zij'aanveerdden in 
geener wijze dat de priester zich in tijdelijke 
zaken ingelegen liet, en indien zij konden 
aannemen dat in wetgevende kiezingen de 
priester wrocht voor de zegepraal der ka
tholieke partij, zij wilden niet dulden dat in 
stoffelijke zaken, en op terrein der gemeente
belangen, de priester door zijnen invloed 
dezen of genen persoon, niet meer of min 
christelijk dan eenen anderen, bevoordeelig- 
de en beschermde. Deze liberalen hadden 
voor kenspreuk : « De Pastor in de Kerk, 
en de Burgmeester op het Stadshuis ».

Op onze dagen echter is de toestand 
teenemaal veranderd.

Om ware en echte liberaal te zijn moet 
men vijand zijn van den priester en van het 
katholiek geloof. « De liberale partij is de 
oorlog tegen Rome, de liberale partij is de 
vijand van den Godsdienst, of zij is niets »; 
zoo schreef onlangs de Chronique ; zoo is 
het gedacht van alle rechtzinnige liberalen, 
en zoo is het in der waarheid.

De laatste kiesstrijd voor de wetgevende 
Kamers, werd hij inderdaad niet geleverd 
om zoo te zeggen alleenlijk op godsdienstig 
terrein ? Van den eenen kant de katholieke 
partij behelzende alle ware christenen en 
bij hen dezen wier geloof misschien wat 
verflauwd is, maar die toch niet begeerden 
dat een godsdienstoorlog over ’t land zou 
uitbersten. En aan de andere zijde de vrij
metselarij en hare aanhangers die wel in 
’t zin hadden de katholieke Kerk geweldig 
te bestrijden in hare priesters, hare scholen 
en hare leerstelsels.

Zekerlijk was die strijd in deze voor
waarden gevoerd ; en die het anders zeggen 
liegen of geven bewijs van ongewoon kort
zichtige onwetendheid.

En het gezond oordeel der Kiezers, na- 
mentlijk van Iseghem en omstreken, is 
een klaar en ontegensprekelijk bewijs de 
juistheid dezer stelling.

Liberalen en socialisten te zamen bekwa
men in Juni nauwelijks 5 0 0  stemmen in 
onze stad. Op 15 October behaalden de 
lijsten van MM. Gits en Seynaeve rond de 
1800 stemmen. Aanveerdende dat alle libe
ralen en socialisten voor hen zouden gestemd 
hebben, hetgene niet bewezen is, toch zijn 
er 1300 van die stemmen in Juni naar de 
katholieke lijst gegaan : een teeken dat het 
volk, hoe eenvoudig ook het



bestempelt, goed verschil wist te maken 
tusschen de belangen waarvoor er gestreden 
wierd. Op 2 Juni stemde men voor of tegen 
den Godsdienst, op 15 October niet.

Daaruit besluiten wij dat alleen de vijan
den der Kerk tegen de katholieken op 2 Juni 
gestemd hebben, dat de liberale en socia
listische partijen vooruit en vooral ongods
dienstige partijen zijn, dat iemand die voor 
de katholieken in Juni gestemd heeft niet 
mag noch kan aanzien zijn als een liberaal; 
en wederzijds, dat een man die zich wil uit
geven voor liberaal, en die voor de vrienden 
en verdedigers van het Geloof gestemd heeft, 
geen ware liberaal is en in den hedendaag- 
schen strijd, gelijk of hij nu algemeen aan- 
veerd is, noch mossel noch visch is.

Onze politiek, in Belgie, is alzoo en niet 
anders. Men is tegen den godsdienst of er 
voor. Men is katholiek of liberaal, woord 
dat de huidige ontegensprekelijke beteekenis 
heeft van anti-katholiek.

Dus wij rekenen als katholieken mede 
allen die de vrijheid van Godsdienst be- 
hertigen. En zijn er onder hen die toch 
willen den naam dragen van liberalen, wij 
verstaan het alzoo niet, en niemand meer 
kan ze nog voor dusdanig aanzien.

Waaruit volgt dat op onze dagen, aangezien 
de katholieke partij veel burgers bevat die op 
stoffelijk gebied en gemeentebelangen den 
overheerschenden invloed der geestelijkheid 
niet willen aanveerden, het noodig is veel 
verdraagzaamheid en gematigheid aan den 
dag te leggen ten einde de sterkte van het 
katholiek leger te bewaren tot welzijn van 
ons land.

Wij zijn overtuigd dat hoe min de gods
dienst vermengd wordt met tijdelijke belan
gen, hoe min misnoegden er gemaakt worden, 
hoe beter het zal zijn voor de katholieke 
partij. Waarom moeten onder de katholieken 
de eenen bevoordeeligd worden en de anderen 
benadeeligd, omdat het zoo de gril is van 
den eenen of anderen zoogezegden leider ? 
Waarom iemand benadeeligen of tegenwerken 
in zijne pogingen, alleenlijk omdat hij de 
vriend niet is van eenige machtige rijken, 
die misbruik maken van de katholieke partij, 
om door haar daar te komen waar zij willen

71 " iA ere  Ponden zijn géén katholieks of 
christene bonden meer, het zijn persoonlijke 
kapellen waar men zich toeeigent dat daar 
buiten de zaligheid onmogelijk is.

Onze medeburgers zullen klaar genoeg 
zien in dat spel, en niet als vijanden 
bejegenen dezen die het ongeluk zouden 
gehad hebben te misdoen voor dit op geen 
kopstuk.

Instellingen die niet het minst vijandig 
zijn met den Godsdienst verdienen niet als 
liberaal aanzien te zijn. Kunstuitvoeringen, 
waar geen de minste politiek in zit, mogen 
niet in den ban geslagen worden alleenlijk 
omdat zij misschien in geen gewijd lokaal 
plaatsgrijpen. Katholieken, ware katholieken 
dienen grootmoedig te zijn en met breede 
gedachten en gevoelens het werken en pogen 
van verdienstelijke medeburgers na te gaan 
en te ondersteunen. T o t  La t e r .

Een pluimken op den hoed 
onzer schoenfabrikanten!

Wij lezen in de Métropole, het groot 
politiek handelsdagblad van Antwerpen, on
der den titel van « Een schoon voorbeeld van 
breede opvatting op ekonomisch g eb ied :

De Belgische Schoennijverheid heeft voor 
het oogenblik eene ernstige crisis te door
staan. Langs alle kanten komen magazijnen 
tot stand van schoenen uit het vreemde. Het 
is eene ware overrompeling. De verschillige 
syndikale kamers, betrokken in de Schoen
nijverheid, hebben eene bijzondere vergade
ring gehouden om naar verweermiddelen uit 
le zien, en M. Henri Charriaut, die er ver
slag over geeft in het blad L ’ Act ion Econo- 
mique, zegt dat deze vergadering hem 
waarlijk in verbazing bracht. M. Michelet, 
voorzitter, M. Smeekens, M. Tytgat, M. 
Bartelous, M. Crutzen, enz., al deze die het 
woord namen, zien maar uit naar slechts 
eenen redmiddel: werkdadig optreden, door 
beter fabrikatie, betere verkoopvoorwaarden, 
gezamentlijke openbaarmaking, enz.

Van beschermrechten, in antwoord op 
hetgene men elders doet,maakt men nog niet 
eens gewag, bij lange n ie t; M. Tytgat ver
klaart hoog en luid : « Belgie is een land 
dat vooruit en vooral van de exportatie leeft,

en het moet aannemen dat de vreemdelingen 
bij hem ook binnenkomen ».

M. Henri Charriaut staat in bewondering 
voor zulke deftige en stoute opvatting en hij 
besluit aldus :

« Het algemeen gevaar heeft de samen
werking der algemeene belangen bewrocht. 
Wederzijdsche opgebeurde en gezamentlijke 
wilskracht biedt het hoofd aan het gevaar, 
en bij al die vastberaden mannen die hunne 
nijverheid bedreigd zien,niet een — ik steun 
erop —  niet een enkel denkt erop de hulp 
van den Staat in te roepen, niet een spreekt 
van taksen te leggen om den invoer tegen 
te houden of enkel maar te verminderen ; 
niet een doet de minste opspraak aan 
’s lands b estier; zij zouden eer geneigd zijn 
te vragen aan den Staat van te doen lijk of 
hij er niet en zou zijn ».

En daar! de konkurentie wordt voor hen 
een spoorslag. Op een dingen zijn zij uit: 
«De vreemde konkurenten te doen het onder
spit delven met ze te overtreffen. Zij weten 
dat de slechte waar moet wijken voor de 
goede, en dat de goede moet wijken voor 
de nog betere. Dus hooger op, altijd hooger 
op! Welk bewonderensweerdig voorbeeld, 
en welk bewonderensweerdig land dat zulk 
een voorbeeld geeft ».

Dat is een pluimken gevest op den hoed 
onzer Schoenfabrikanten ; maar dat bewijst 
ook dat de schoennijverheid tegen groote 
moeilijkheden te strijden heeft en dat de 
fabrikanten goed op de bres behoeven te 
staan.

Inrichtingen lijk de bestendige vakschool, 
die dienen om de nijverheid hooger op te 
helpen, komen dus goed van pas en ver
dienen dgn steun en de aanmoediging van 
eenieder.

Stadsnieuws
H et is met eene ware voldoening dat de 

Iseghem sche bevolking vernomen lieeft dat 
eene bestendige vakschool ypor ’t sclioen- 
maken-leeren tot stand komt. D ie scliool 
was er broodnoodig. De schoennijverheid  
bestaat hier ten groote deele uit den 
luxeartik el.H etis met de pracht-artikels dat 
er lio,(lo,ndaags m eest te verdienen is, on datOï vuil langt! o,« moor Zfll TO Vov.ucnon ZIJ*!.
voor dezen die ze maakt, voor dezen die ze 
verkoopt en voortverkoopt.

Maar pracht-ai’tikelen maften is eene 
kunst en zoo komt het dat de moeilijkheden 
van den schoenstiel in do laatste jaren zoo
danig vermeerderd zijn dat het bijna ón
mogelijk wierd voor eenon gewonen werk
jongen dit ambacht aan te loeren, Ook 
verminderde het getal leerjongens zoodanig 
dat er groot gevaar opliep van met tijd die 
sehoone nijverheid te zien wegsterven of 
grootelijks te zien achteruitgaan bij gemis 
aan bekwame vakmannen.

De enkele lessen 4$*? Maandag namiddag 
in den winter gegeven, doden reedg veel 
deugd, maar nu zal alles op wielkens loe
pen in die gedurige school, allo dage van 
s morgens tot ’s avonds, jaar-in, jaar-uit, 

waar men zal leeren werken niet alleen  
pratijkscli maar ook theoriescli, t. t. z. met 
oordeel en verstand zal men vakmannen 
voortbrengen, fijn en rap, èn dat in den 
kortsten tijd mogelijk.

Goed nieuws dus voor de bazen die alzoo 
over van langs om meer ervaren ambachts
lieden zullen kunnen beschikken.

Goed nieuws voor de ouders die hunne 
kinderen jn volle gerustheid eenen stiel 
kunnen doen aanleeren pp’nen goên winkel, 
waar de jongens hunnen tijd niet en zullen 
vei’liezen met spelen of com missiën doen 
en waar zij tevens zullen loon krijgen naar 
werk en dat zonder aftrek — loon op een 
boekjen aangeteekend — ter inzage der 
ouders.

Goed nieuws voor de werkjongens zelve 
die op een goed ambacht willen gaan waar 
eene propere daghuur roeê tp verdienen is. 
Immers een schoenmaker die rap en ber 
kwaam is, kan tot vier franks en meer 
winnen, w inter zomer, t ’ huis op zijn stoel.

H et schoenmaken is een ambacht waar 
kunst insteekt, waarin men zich kan vol
maken, in hetwelk met kennis vernuft en 
aanleg men kan kleine of zelfs groote  
baas worden. De Hoofden immers van al 
de groote firma waren voorheen simpele 
werkmensclien of zijn zoons ervan.

De prachtschoenartikel is eigen gew or
den aan Isegliem , is er eeno bron van w el
stand voor en strekt Isegliem tot roem. Ook 
zal het stadsbestuur zich voorzeker altijd 
de opofferingen getroosten door het ver
gunnen der noodige toelagen voor de vak
school opdat het immer zoo zou blijven 
voortduren,

H et is de H eer Baron Jan G illes de 
Pélicliy  die liet lokaal opbouwt en daarom 
recht heeft aanspraak te maken op den 
dank zijner medeburgers.

De vakschool is toegankelijk voor gelijk 
wie, mits de noodige voorwaarden : 14 jaar 
zijn, kunnen lezen, schrijven en rekenen, 
goed gedrag, schriftelijke aanvraag door de 
ouders en dit vóór 8 September aanstaande 
bij E . II. Delaere of bij M. II. D ’Artois
O. L. Vrouwstraat.

I)e school komt in gang met 15 September 
of begin October. Al de werkdagen is er 
gewrocht, ’s morgends en ’s namiddags, de 
leertijd duurt drie jaar.

Wij verhopen dat de nieuwe vakschool 
uiterst welgekomen zal zijn en dat zeer 
velen er nut, voordeel en profijt zullen uit 
trekken.

E E R W E E R D E  PA TER  EV A R IST

De Isegliemnaren zijn deze week te wete 
gekomen dat de Eerw. Pater E varist als 
Provinciaal kwam benoemd te worden.

D it nieuws werd hier niet zonder spijt 
vernomen.

Zekerlijk doet het ons genoegen dat een 
man gekend om zijne groote bekwaamhe
den, om zijne uitstekende en uitgebreide 
wetenschappen, tot zulke liooge plaats wordt 
verhèven.

Doch wij peilen ter zelfder tijde dat zpo 
een man moeilijk zgd vervangen worden.

Geacht en bemind door alle on?.e inw o
ners, geëerbiedigdoinzijne overgi oote m in
zaamheid. zijnen voorbeoldigen handel en 
wandel, kan niemand zooveel goed doen als 
hij.

Hij is immers een man met breede en 
vooruitstrevende gedachten, met een scherp  
vooruitzicht, die met goeden raad de zieken  
opbeurt, en hun nevens de liulpe van den 
H eiligen G odsdienst ook een troostend en 
versterkend woord kan geven.

Îejt vele andere Eerw. Paters, zijne me- 
debrpedef's, kejurt hij eene politiek af ge
steund op lage yepvplgingen en schande
lijken haat, en menigen katholiek, in zijne 
stoffelijke zaken benadeeligd, heeft hij aan- 
gemoedigd en nieuwe krachten in het hert 
gestoken.

Moet hij y;|n Jsegliem w eggaan, onze bes
te en welgemeendste wensphen vergezellen  
hem, Geluk, heil, voorspoed, we)vaart vrar  
gen wij aan God voor den nieuwen Provin-

* «_____ ____________ ___
Maar mocht hij hier blijven, mocht hij 

zich hier als Provinciaal vestigen, dat zou
de het lierte van eiken Isegliemnaar met 
vreugde vervullen.

E. Pater Hugo, die over drij jaren ons 
klooster verlaten beeft ,911» in het klooster 
v&n Yeryiers £e verblijven, is al hiep Gardi
aan genoe»n<L

E. P . Benediktus wpj?4t YikflljS:

TENTO O NSTELLING
Op Kermiszondag, om 11 ure voormiddag, 

zal in de Feestzaal van Flandria, het lokaal 
der Albreclit Rodenbachsvrienden, eene 
T entoonstelling geopend worden van Sch il
d r ijen  en van Lichtbeelden, tafereelen  
yoorsteliende getrokkep jjlj; (Je werken van 
Consftience,

Die tentoonstelling aangekondigd op het 
officieel programma der K erm isfeesten, zul 
gedurende ganscli de week toegankelijk zijn 
voor het publiek van 9 u. tot 12 u. ’s mor
gens, en van 1 u. tot 5 u. ’s avonds.

3 ij ingericlit onder het voorzitterschap  
van den heer ged ard  Bral, die £e}£ eenige 
zijner werken zal laten bewonderen. Al onze 
medeburgers,die zich mot kunst bezig hou
den, weten immers dat onze vernul'te stads
genoot in het schilderen van « Stil Leven » 
(natures mortes) zich bijzonder geoefend en 
pndopjcheiden heeft.

De vermaarde kunstschilder heer Billiet, 
van Brussel, zal twee prachtige tafereelen  
zenden.

M. Cotlet, van Kortrijk, stuurt eene bij
drage van een dertigtal meest landscliap  
schilderijen.

U it Rousselare is de deelneming verze- 
ker<J van M. Gaston W allaeys, met kunst- 
portretten, van M. Em. Duyvewaerdt mot 
sieraadschilderijen, van M. Frans Araeye 
met 4 landschappen, vanM . Alidor Bouquet 
alhier zoo voordeelig gekend om zijne sclioo- 
ne gewrochten, en van M. Adolf Van 
Petegliem die in de beeldhouwkunst zulke 
prachtige stukken heeft vervaardigd.

Voor wat de Lichtbeelden aangaat, daar 
zullen te zien zijn njeuigvuldige kunstwer
ken van den vermaarden Photographischen  
Club Ir is  van Borgerliout-Antwerpen en 
deze van onzen plaatselijken Photo-Club, af- 
deeling van den K unstkring de A lb.R oden
bachsvrienden, onlangs bekroond in den 
wedstrijd te Antwerpen voor het weergeven  
yan tafereelen getrokken uit Conscience’s 
werken.

Afzonderlijk brengen het hunne bij : Mw 
Kerckliof-Delrue, de Heeren Adli. Lemiere, 
E t.M essiaen met zichten uit Noorwegen  
en Zwitserland, II. Declercq met ge- 
pliotographieerd kantwerk, V. Vanlede met 
kunstzichten uit Yper en Brugge, A .R oden- 
bacli meteen schoon portret van II. V erricst 
en Maurice Vandendriessche met liaar- 
kunstwerken.

Insgelijks stelt de heer Pli. Verbeke por
tretten en schilderijen ten toon gemaakt 
door zijnen schoonvader zaliger M .E dw . 
Dejonglie.

Zonder twijfel zal onze bevolking gedu
rende de Kerm isweek er aanhouden, met 
vrienden en kennissen die buitengewone en 
leerrijke tentoonstelling te gaan bezoeken, 
die belooft wonderwel te zullen lukken, en 
waar men de gelegenheid zal hebben schoo- 
11e gewrochten te bewonderen. J. Y.

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

ZONDAGSCHOOL
Ter gelegenheid van het honderdjarig be

staan der Zondagschool te Isegliem , zal, op 
Maandag 9 September aanstaande, het Ju
belfeest plechtig gevierd wprden.

Alle gewezene en tegenwoordige Mees
teressen worden vriendelijk verzocht dit 
foest roet hunne tegenwoordigheid te willen  
vereeren,

Eene solemneele Mis met generale Com= 
munie zal plaats hebben om 7 ure.

Do solemneele Mis van Dankzegging zal 
gedaan worden in St. H iloniuskerk om 10 
ure.

Een gezellig noenmaal, bij inschrijving, 
zal aangeboden worden m its den prijs van  
5 fr. per persoon, (wijn inbegrepen).

FR U IT D 1E V E N
Sedert een veertiental dagen werden al

hier in de hoven uitk'pjnopde in (Jen Bosse 
kouter menigvuldige dieften van fruit ge
pleegd. W oensdag 0111 5 ure des morgends 
en 0111 1 ure des namiddags, niettegenstaan
de liet gedurig heen en weergaan van menige 
werklieden, was het weder het zelfde spel. 
Peren, appels en druiven wapen als ‘ bij 
tpoverslag verdwenen. Een dep eigenaars 
t-ioiao—zicli njv _zook on voniani weldra 
van ooggetuigen don naani v;*n ipniand 
die in zijnen hof gedrongen had j onniiddor 
lijk begaf hij zich bij den H eer Politie- 
kom m issaris, met dringend verzoek dees 
maal er gevolg aan te geven. Verdere opzoe
kingen werden gedaan die niet den besten 
uitsjag bekroond werden. Twee dior niet- 
deugeïi bekenden ih zekeren hof gedrongen  
te zijn, en er fruit gestplen te hebben, terwijl 

HJffkkprs waakten. Zij zullen dezen keer 
met Moeder Justicla  af te rekpnpn I|ef>bpn, 
en het ware te wenschon dat zij eone vpor’ 
beeldige straf ondergingen, Immers telken  
jare op dit tijdstip, hoort men hier ten alle 
kante spreken van de stoutmoedige fruit- 
diefstallen. Menige klacht werd meermaals 
gedaan, doch de fruitdieven bleven tot 
heden ongefsti afy.

D R O N K AA R D S WE RK EN
Zondag rond 5 ure namiddag, liep een 

dronken kerel in de Ommegangstraat gew a
pend m eteen mes en dreigde ermede te slaan 
naar de voorbijgangers. Do policie heeft 
hem spoedig bij de kraag gevat 011 in het 
droge gezet. Een proees-verbaal \ver<| jegens 
hem opgemaakt,

A A N R A N D IN G  
Zondag avond rond «> 1/2 ure, kwam zeke

ren S. V ., wonende M eenenstraat, in gezel
schap van zijne twee jongere broeders,langs 
de Nieuwstraat en werd onverwachts een 
hoofdstoot toegebracht dopr zekeren P. D ,, 
wonende Nederw.,zoodanig dat het bloed uit 
zijn mond vloeide en drij tanden loshingen.

K W A A D D O E N E R S  
Onbekende kwaaddoeners hebben Zondag 

nacht het verscligeschilderd huis, toebehoo- 
rendo aan M. P. Decocne, erg beschadigd. 
Een onderzoek iy geopend

S T E E K T  W EL DEZE WAARHEID 

IN UW HOOFD.

Eene verw aarloosde valling zet zicli over 
van don eenen m ensch aan den anderen en is 
gevaarlijk en zelfs (loodelijk voor ouder- 
lingeii. Di^aroit) m oeten w ij ons er zoo spoedig 
mogelijk van genezen. I)e beste, ja wij inogen  
zeggen, een igste  rem edie die u voldoending  
geeft, is  de Siroop  D epraetere. I)i( is een  

| wetenschappelijk produkt, dat door de Dok- 
j tors zelfs genomen wordt. P rijs  a fra nken , 

in alle apotheken namelijk te I s e o i i e s i  bij 
M M . A. R o d e n b a c h  en J.  V e r h a m m e .
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Programma der Feestelijkheden

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

melkmarkt, opening der Tentoonstelling  
van K unstschilderingen en Lichtbeelden, 
naar de werken van H endrik Conscience.

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

Om i  1 /2 ure namiddag Muziekfeest, 
gegeven door de Harmonie der Congregatie 
en de Koorzangmaatscliappij deMandelkoor 
in ’t park van liet K asteel.

M aandag  2 Septem ber.
Van 9 tot 10 ui’e voormiddag in het 

Gildenhuis, Groote prijskamp voor geiten, 
konijnen, hoenders en groensels, gegeven  
door den Bond der Landenaars 2(10 fr. prijs.

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

D insdag 3 Septem ber.
Om 2 1 2  ure namiddag in de Mandel- 

ineerschen, Groote Beerdenloqpsfrijden, 
(|000 fr. prijzen; !s avonds om 8 1/2 ure op 
(ie statieplaats Schitterend Vuurwerk.

W oensdag 4 Septem ber.
Om |0  ure voormiddag, in het Stadhuis 

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

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

D onderdag 5 Septem ber.
In den namiddag, in de Pelichystraat en 

Vanden Bogaerde laan, Allerhande volks
feesten en vermakelijkheden, s ’ avonds
V e r l ic h t in g  en  V u u rw e rk .
;♦ ; . il . g . . . 11, i k

V rijdag  (1 Septem ber.
Om 2 ure namiddag, gewone jaarlijksche 

Prijskamp met de Trabol, ter lierberg Het 
Wit Peerd, Brugstraat.

Z a terd a g  'j Septem ber.
Om 9 ure vqqrmiddag in de St. Hilqnjqs- 

straat en Kerkpl^ats, Yeeprijskaiflp; ju den 
YQqpnpddftg in de Qentstraat, Yelqkoersen, 
in den namiddag, Groote Yelokqersen en 
allerhande vermakelijkheden, ’s avonds 
Verlichting en Vuurwerk.

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

W ederlandsche prijskamp in hpt Lijnyis- 
gcjien, 22y fi’. prijzen, (im 3 ure," Groot 
Internationaal Zwemfeest, gegeven dqor de 
zwem clubs van Brugge, Qent en cjen 
fSnqrtjye yan Tourcoing, s ! avonds Verlich
ting' en Vuurwerk,

A ldus vastgesteld  door het college van  
B urgem eester en Schepenen in z i t t in g  van  
den io  A u g u s ti  \y \o .

B urgem eester &. Schepenen
|*jj }}evf3l ; Eqg. C^rpenfie?,

])e S ecre ta ris , G, llosseel,
A. Werbrouck, J , Van Naemen,

Bekendmaking 
aan het Volk van Emelghem
Volgons eene geslotene overeenkomst is 

het aan de leden van den D iscli, en aan de 
leden van den Onderlingen Bijstand toege
laten in geval van ziekte zich in volle vrij
heid te wenden tot eeneu der volgende Ge- 
neesheeren aan het Iseghem sche Syndikaat 
belioorende : Dr Van W tberghe, Dr Van
$eiike, D' Depoorter, Dr G its, D r Ver 
hamme.

De personen die lid zijn van eene der bo
vengenoemde inrichtingen mogen aan hun
ne Voorzitters eene ziekenkaart vragen. 
H et is zelf n iet noodig dat zij melden welken  
geneesheer zij verkiezen,

Yerschillige tijdingen
OUCKENE. —  Donderdag namiddag, rond 3 

ure, was Leo Naert-Verschaetse, 73 jaar, werkman 
bij Victor Vanneste, landbouwer, op de plaats, den 
oogst aan het inhalen. Hij stond op eenen wagen, 
geladen met haver, toen hij eensklaps met het hooft} 
vqqruit tpn grqnde stuikte. Hij was op den slag 
tlood.

LENDELEDE. — Maandag morgend is Emma 
Demarcqeu, echtgenoote Adolphe Vandoorne, moeder 
van vier kleine kinderen, verdronken gevonden in 
eene beek, gelegen op 150 meters van hare woning. 
Sedert eenigen tijd gaf de ongelukkige teekens van 
zinsverbijstering.

Een en ander.
D U R E  LES  

W anneer een jongman trouwt is liet soms 
de gew oonte in zekere gew esten van de 
Vlaanders, vlasafval te gaan strooien rond 
het huis van de jonge meisjes waarmede hij 
verkeerd heeft of w illen verkeeren. Den 
nacht van 13 Mei werd zekere Polydoor 
Van C ..., van Aygem-bij-Herzele, betrapt 
op ’t oogenblik dat hij vlasafval rond eene 
hoeve verspreidde. De rechtbank van Au- 
denaarde heeft nu Van C .., veroordeeld tot 
100 fr. boet of 1 maand gevang, tot 100 fr. 
schadevergoeding, vijf jaar waakzaamheid 
van de policie en tot de kosten. Dat is  eene 
dure les !

E E N  ELECTR1SCH  R IJW IE L  
Een huis van Cliicago vervaardigt thans 

electrisclie rijw ielen, met toepassing van 
de nieuwe lichte accumulators ; het rijwiel 
kost ongeveer lOOOfr., waarvan 150 fr. voor 
de batterij. De m acliienbestaat uit een kloek 
rijwiel, met onder den zadel een kleinen 
electrisclie motor ; het overbrengen der 
kracht tussclien den motor en het w iel g e 
schiedt bij middel eener ketting en een tand
w iel. E r zijn geene pedalen; het vertrek  
gebeurt zeer snel. Men kan drie snelheden 
aanwenden: 6.5, 25 en 5(i kilom etersperuur.

KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN 
Het kampioenschap der Vlaanderen zal te 

Coolscamp plaats hebbep op Donderdag 12 
September 1 912 , Er zijn 50 0  fr. prijzen.

Voor alle inlichtingen zich te wenden tot 
Joris De Vriese, te Coolscamp.

HET GEDENTEEKEN VAN
PATER VERBIEST 

Daar het ontwerp voor het gedenkstuk 
ter eere van Pater Verbiest, hetwelk ver
vaardigd staat bij de graaf Jacques de La- 
laing, ten volle goedgekeurd wordt, staat 
M. Poullet, minister van wetenschappen en 
kunsten, eene som van 5 0 0 0  fr. toe, zooals 
het ook de provinciale raad van West- 
Vlaanderen gedaan heeft.

MOEDERSCHAPVERZEKERING in ITALIË 
De moedersch^pverzekering, \y,aa v̂p.Qr 

sinds vele jaren in Italië ijverig propaganda 
we^d gemaakt, is enkele maanden geleden 
voor goed in werkstaking getreden, Iedere 
vfouw, vaq 15 tQt 50  jaar, die in de nij
verheid arbeidt, moet verzekerd worden, 
Van 15 tot 20  jaar bedraagt de verzekerings
bijdrage 1 lire (frank); van 20  tot 50  jaar
2 lire. De helft daarvan is door den werk
gever en de andere helft door de vrouw zelf 
te betalen. Ook de staat komt er voor een 
deel tusschen, ten minste om de ondersten: 
jnpg te vertioogeq. De patroon rr̂ oet voor 
de betaling der bijdragen insta^n.

Iedere vrouv^ ofltvc^gt hij iedere geboorte 
gf misgeboorte een hulpgeld van 4 0  fr,, in 
twee termijnen betaalbaar,

EEN BEHENDIGE DIEF 
De policie van Vincennes heeft Zondag 

morgend in eene nette villa, zekere Petit, 
gewezen postbediende, aangehouden, die een 
nieuw stelsel f\a$ uitgevonden, om zich eene 
(iron van inkomsten te verzekeren.

Door eene scheikundige bewerking, nam 
hij van ieder goudstuk van 20  frank, drie 
decigrainmen goud en bracht van deze stuk
ken in omloop.

De eigenaardige klank der goudstukkep 
door zijne tpipnares, met wien hij samen
woonde, in de magazijnen van Vincennes in 
omloop gebracht, had bij de winkeliers ver
moedens opgewekt, waarvan de policie ken
nis kreeg.

Petit werd aangehouden op het pftgephlik 
dat hij bezig was met het gouden geld van 
zijn gewicht te verminderen.

Op deze wijze verschafte de valschmunter 
zich eene jaarlijksche winst van 3 0 .0 0 0  fr.

KLEEREN UIT HOUT 
Naar het schijnt, zou men in Amerika 

reeds kleeren uit hoqt dragen, ’t ig te zeggen, 
gemaakt van een soort van laken, verveer- 
digd bij middel van hout, gelijk men reeds 
sedert lang papier uit hout maakt.

DE BEVOLKING VAN BELGIE 
De volksoptelling van 1910  gaf eene be

volking op van 7 ,4 2 3 ,7 8 4  inwoners. Uit 
het driemaandelijkse!! bulletijq van het bureel 
der algeineetie statistiek blijkt dat den 1 Juni 
laatstleden de bevolking geklommen is tot 
het cijfer van 7 ,4 9 0 ,4 1  1, ’t zij in ronde 
cijfers : zeven miljoen en half inwoners.

NIEUWE POSTZEGELS 
De nieuwe postzegels van 2, 20 en 25  

centiemen zullen den 1 September a .s . te 
koop gesteld worden.

REIZEN AAN HALVEN PRIJS
Een ministerieel besluit verleent 50 p. h. 

afslag op den vervoerprijs per spoor aan het 
ondergeschikt personeel van den toldienst, in 
werkelijken dienst, alsook aan de op rust- 
geld gestelde ambtenaars en agenten van het 
departement van het spoor, posterijen en 
telegraaf en aan de geneesheeren van het 
departement, van den dag voort waarop de 
belanghebbenden in het bezit zullen komen 
van hunne eenzelvigheidskaart.

TREURIGE ZOMER
Nooit misschien sedert eene halve eeuw, 

is de maand Oogst zoo treurig geweest. 
Langs de zeekust is het ellendig gesteld met 
den handel ; in vele groote hotels telt men 
eenige reizigers en de uitspanningsplaatsen 
blijven ledig.

Vreemdelingen vinden ons klimaat wat al 
te guur, alhoewel het in de naburige landen 
niet beter is dan hier. In de Ardennen is het 
nog erger. Men lijdt er koude als waren wij 
in de maand December en niemand durft het 
hoofd buiten de deur steken.

In de stad hoort men dezelfde klachten 
opgaan. De magazijnen blijven opgepropt 
met hunne zomerartikels en alleen de winkels 
van regenschermen en regenmantels doen 
zaken,

ln Zwitserland is het al niet beter gesteld. 
Nooit is het zomerseizoen zoo slecht geweest 
voor wat het bezoek der vreemdelingen be
treft. De hotels zijn bijna ledig. Men heeft 
geen hoop meer de vreemdelingen aan te 
trekken, dan met het bezoek van Willhelin II, 
dat in September a .s . zal plaats hebben.

Zwitserland ontvangt jaarlijks ongeveer
8 0 0 ,0 0 0  bezoekers, die er gemiddeld 14 
dagen blijven of 1 1 , 0 0 0 ,0 0 0  dagen in ’t ge
heel. Deze bezoekers verteeren er rond de 
275  miljoen frank. Men ziet van hier welk 
verlies het slecht weer er voor gevolg heeft,

BUITENLAND
BELGISCHE CONGO. In  K o tn n g a . —  De 

gropte verwachtingen die werden gesteld op den 
tuin» en landbouw in Katanga, zouden wel be
drogen kunnen uitvallen, te oordeelen naar de 
Verklaringen van eenen cultuuroverste aldaar.

Met de cultuur in deze streek alhier zegt de 
man, is het ellendig gesteld. Sedert mijne aan
komst heb ik geenen merkweerdigen uitslag kun
nen bereiken, zoo min in de moestuinen als op 
het land. Ik bezocht al 4e groote pachthoeven 
in de omstreden, overal werd hetzelfde vastge- 
Sitel^. Ik bezit hier zoowat 600 fruitbaomen; 
appelaars, perelaar^, b^naanboomen. Behalve de 
appelaar^, gedijen ze allen, en ik hoop er goede 
vruchten van te bekomen,

Voor al het overige geef ik alle hoop op. De 
grond hier is op verre na niet zooals men in 
Belgie beweert, samengesteld uit humus, integen
deel, men treft veel rotsgrond aan, ten minste 
in deze streek. Mijne overtuiging is, dat er rond 
Elisabethstad niet veel van den landbouw te 
verwachten is,

DUITSCHLAND. E en onverw ach t erfdeel. 
Een zieke kostganger van het gasthuis van Glad- 
bach, wordt onverwachts erfgenaam van Ludwig 
Rosenthal, die onlangs teNew-York vermoord werd. 
Het erfdeel beloopt meer dan 14 miljoen mark.

— E en  kogel v a n  i 8 j i  u it gehaa ld . — 
De geneesheeren van het gasthuis van Dussel- 

dorf hebben een werkman, Nowrowsky, een 
kogel uit het lijf gehaald, dien een franschen 
franc-tireur hem tijdens den oorlog van 70-71, 
juist den 23 Januari 1871, in de borst gescho
ten had. De kogel had de linkerlong doorboord 
en was in den rug hlijven steken. Sedert dien 
was de kogel dieper en dieper gezakt, en nu 
hebben de doktoors hem kunnen uithalen langs 
eene snede in den bil.

Aan de Vinkeniers
Nogmaals is het seizoen der vinken voorbij, 

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

Dit verbond zou ons menigvuldige voordeelen 
bijbrengen, onder ander :

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

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

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

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

Dit zijn, vrienden, eenige der bijzonderste 
voordeelen, het is daarom dat wij besloten heb
ben eene algemeene vergadering te beleggen op

Z on dag  9  S e p t e m b e r  om 3  ure  namid
dag in het lokaal der vinkenmaatschappij ” A llen  
broeders onder m a lka a r  ,, gevestigd in de 
F eza n t, bij Em. Delaere, Rousselarestraat, ten 
einde er de middelen te bespreken, het betsuur 
te kiezen onder de verschillige maatschappijen, 
en een reglement op te maken.

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

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

Lachkruid
I. Hechter tot Betichte.
— ’t Is  vandaag nu de zevende maal dat 

gij voor dezen Rechtbank verschijnt !
— Verscliooning ! H eer Hechter ! ’t Is  

vandaag de eerste maal !

II . Onderwijzer tot Jantje.
— W at is men aan zijne ouders schuldig ?
— Piepers ! Mijnheer.

I I I . Beenhouwer tot Kalante.
— Madame, de beesten kosten schrikke

lijk veel geld !
— N iet altijd ! want de politie lieeft gis 

ter één naar Kortrijk geleverd voor tien 
frank.

1Y Burgem eester eener Vlaamsche stad  
na zijne redevoering in eene politieke mee
ting z e g t :

. . . .  K iezers ! Gij mag drink ééne cigare 
en smoor één glas bier !

V. Dezelfde Burgemeester ontvangt de 
Burgerwacht die den eersten prijs bekomen 
had in een scliietprijskamp te Brussel en 
zegt in zijne redevoering :

—  de Garde Civique is goed voor te 
schiet op de vestig ... wij zal koop een co- 
lossal groot terrain voor t’ installer van een 
tir r è d u it! ... .

V II. Te Brugge aan eene pasteibakkerij 
staan twee arme jongens de tentoongestelde 
taarten, enz., te bespreken en te kiezen.

Een lange heer had liun gesprek afgeluis
terd en zegt :

— Ewal ! Jongen ! zoudt ge glinder een 
pasteitje w illen ?

— Ja_ Mijnheer !
— E w a l! ’k zal trakteeren maar één van 

u moet mijn hoedje kunnen afpakken zon
der van den grond te springen !

— Ewal zegt één der bengels alsje gij 
kunt mijne schoenen kussen zonder u te 
stuipen trakteer ik met geheel den w inkel !

BURGERSTAND
I S E G H E M

G e b o o r t e n  :

Valére Laridon, z. v. Canaille en Sylvie  
Vandenbulcke. — Ivonne V ankeirsbilck d. 
v. Camille en Zoë Parm entier. — Omer 
Hochepied z. v. August en Emma Vanlia- 
verbeke. — Josepli Deleersnyder z. v. 
Augustin en Ilom anie Vandorpe. — Rachel 
Vandewaetere d. v. Tlieophile en Marie 
D ’H eere. — Marguerite Seys d. v. Const. 
en Magdalena Lezy. — Marie Casier d. v. 
Valere en Marie Deforce.

H u w e l i j k e n  :

Raym ond Cottyn sm idsgast 25 jaren en 
Matliilde Lapeire borstelm aakster 28 jaar 
Dem aegt Gustaf 18 j . vuurmaker en Marga- 
reta Tack 19 j. borstelm aakster 

OVERLIJDENS :

Bertlia Van Eeckhout 3 maanden d. v. 
Arthur en Maria Maes. — Roger Dumat 7 
m. z. v. Julien en E lodie R igole. — Josepli 
Deprez m etserdiener 09 j. wedr vanBarbara  
Geldhof. — Clemence Parm entier 12 d. d. 
v. Valère en Marie Seynaeve.

Scheepvaart van Iseghem
van 17 tot 24  Augusti.

M aria, met bloem voor Const. Vandemoortele 
en Henri Pattyn, —  M arie-H élène  met bloem 
voor Const. Vandemoortele, — Leon-M arie  met 
kalk en ciment voor Wc Al. Vandewalle en Fran^ois 
Decaigny. — De jo n g en  A d o lf  en Espérance, 
beide met kolen voor Fr. Decaigny. — Hélène 
met lijnzaad voor Alf. Dassonville Lendelede. 
De jo n g e  Clemence, met steenovenkolen voor 
Remi Vandeputte. — Op nieuw e z o r g , met 
kolen voor W e Al. Vandewalle. — E lk  z ijn  
gedach t, met kolen voor W e Conrard Verstraete.

G e m e e n t e  L E N D E L E D E
GROOTE

PEERDENLOOPSTRIJDEN
op Zondag 25 Oogst

500 fr. Prijzen fr. 500



Marktprijzen
ISEG IIEM
Suikerijboonen  13  A n g . 

Beschadigde wagon 17 50 |
» scliip 18 — |

Nieuwe groéite wagon 14 50
» » schip 14 75

Meststoffen,  19 Aug. 
Sodanitraat beschikbaar Oostende 
Zwavelzuren ammoniak

24 Augusti.
Boter de kilo 3 1 5
Eieren de 26 2 50

20 Aug. 
16 50 
16 75 
14 50 
14 75

27 25 
36 50

3 25 
2 70

R O U SSEL A R E  20 Aug. 
Oude Tarwe 20 — 20 50
Roode 19 — 20 50 i
Rogge 18 50 19 — j
H aver 2 0 — 21 — |
Boonen 23 — 24 — |
Aardappels 7 — 8 — |
Boter per kilo 3 20 3 40 |
E iers per 25 2 60 2 70 j
Koolzaadolie 100 k. 70 50 
Lijnzaadolie » 76 —
Y iggens .26 — 38 — j

Suikerijboonen  
Bescli. wagon 16 75

» schip '17 25
Nieuw e groeite, wagon 14 50

» » schip 14 75
K O R T R IJK  12 Aug.

Tarwe 24 —
Rogge 17 50
H aver • 19 —
K oolzaadolie 100 kil. 71 50
Lijnzaadolie » 76 —
Aardappels » 5 50
Boter per kilo 3 20
E iers per 26 2 50

M eststoffen, 19 Aug. 
Sodanitraat beschikbaar 
Zwavelzuren Ammoniak

13 Aug.
21 _  22 — 
20 -  21 — 
18 — 19 — 
20 — 21 — 
23 -  24 -  

7 — 8 — 
3 30 3 50 
2 60 2 70 

71 —
75 —
27 — 40 -

| 17 50 
| 1 8 -  

14 50 
14 75

19 Aug. 
24 —
17 50 
24 50 
71 50 
76 —

5 —
3 40 
2 60

Oostende 27.60 
36.50

AAN DB HEEKEN
Notarissen, Neringdoeners, 

Handelaars, Winkeliers.
Met het verschijnen van ons w eek 

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

U verzekerende,  Mijnheeren,  dat  uwe 
orders  s teeds met de beste zorgen zu l
len ui tgevoerd worden,  bieden wij U 
onze beleefde groeten.

W  A. NO NKEL &  1 \

OPENBARE VERKOOPING 
VAN

VIJF WOONHUIZEN
waaronder twee herbergen

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

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

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

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

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

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

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

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

Vijfde Koop : EEN WOONHUIS hebbende
beneden winkel, eetplaats, en keuken, boven twee 
slaapkamers, erve, koer en hof, groot 2 aren 23 
centiaren, staande en gelegen te Iseghem, west aan 
den vierden koop ; in het kadaster bekend sektie D, 
nummer 9 8 5 h ; gebruikt door Valère VansteenkiSte, 
mits 15 fr. te maande, en een deel van de erve door 
Charles Blomme als hierboven gezeid is,

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

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

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

E en  h a l f  ten honderden instel p e n n in g

O PENBA RE VERK O O PING

WOONHUIZEN
m e t  E R V E

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

D e Notaris L E  C O R B E S I E R  te Ise- 
ghem, zal overgaan tot de verkooping van 
liet volgende goed :

E E N  W O O NH U IS, ten dienste van 
winkel, met afhankelijkheden en Erve, 
staande en gelegen te Iseghem , ten oost- 
kante der Sint-P ieterstraat, en TW EE  
W ERK M ANSW O NING EN eraan, gelegen 
ten westkante der Priesterstraat, te zamen 
groot 1 are 53 centiaren ; in het kadaster 
bekend sektie A, nummers 409b , 41ÖA en 
41 0b ; palende oost de Priesterstraat, zuid 
M. Julien H olvoet, en M. Hippplipt Yan- 
haverbeke, west denzelfden en de SintVPip- 
terstraat, noord M. Constant W eyts. — 
H et groot huis gebruikt door Frans Staes- 
Yan Robays, tot den 1 December 1914, mits

JOSEPH V bRHAMME
APOTHEKER

Marktstraat, ISEG HE M
ELIXIR CANR0BERT

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

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

kinders zoowel als door  volwassenen,  gret ig en zonder schade  ingenomen.
De E l ix i r  C a n r o b e r t  is een uitstekend middel  voor het verzachten der  

pijn in de zij, en hertkloppingen,  die den longli jder  zeer afmartelen.
De E l ix i r  C a n r o b e r t ,  door zachte doch gedur ig  aanhoudende  werking 

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

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

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

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

BORSTSIROOP: I fr. 50 de flesch.

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

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

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

telkens om 4 ure des namiddags, te 
Iseghem , ter herberg SIN T -P 1E T E R , be
woond door Florent Lefevre.

E en  h a l f  ten honderden inste lpenning .

W O O N H U I Z E N
T E  H U R E N

I.
Om in pacht  te komen met 1 October 

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

II.
Om in pacht  te komen met 1 October 

aans taande,  HERBERG : Bloemendael, 
langs de vaart.

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

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

T E  K O O P

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

ZEER VO O RDEELIG E PR IJS
Z ic h  te  bevragen  ten  buree le  van ’t  blad.

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

voor Heeren en Damen
M a r k t s t r a a t ,  I S E G H E M  

Groote keus van Enge lsche stoffen
Laatst Nieuwigheid —  Genadige Prijzen

Huis van eerste orde
RO U W K Ö STU M EN  IX  24 UREN.

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

S t a t ie p la a ts ,  I S E G H E M
Beveelt z ich  aan voor het m a k en  van  

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

Herstelling en Vernieuwing met uitgevallen H aar.

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

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

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

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

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

beletten alle ongestel tenissen.

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

T E  VERKRIJGEN BIJ :

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

SUCREMA
De beste 

melasse 
voeders 

voor

Vee

P a a rd e n

V e rk e n s

Xe bekomen bij J0SEPK V ^ R H A M fyK , apotheker
M a r k t s t r a a t .  I S E G H E M

SUPERC0C0

V Q O R I)E E LE ïn : Spaarzaam-
lieid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A  prik
kelt den eetlust, werkt zeer 
gunstig op de melk en boteraf- 
zondering, m est spoedig ; gepl't 
aan de peerden eene maximum  
geschiktheid tot oplevering van 
arbeid, voorkomt de buikkram
pen en darmontsteltenisseu; is 
uitstekend togen den droes.

Gewaarborgd 25 to t '28 eiw it, 0 tot 7 vet, <40 kokos
koeken, en 60 andere kracht voeders. Rijker dan de 
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat- 
sten gew icht voor gew icht, en geeft nog betere u it
slagen. Geeft vaste boter.

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

Fabricanten  en invoerders van allerhande voederkoeken en meelsoorten.

Handel in (HICOREIBOONEN
KOLEN Sc KOKS

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

Chicorei, Oliebrood &  Sucrema

CONSTANT CITS
Statiestraat, IS EG II EM

T e l e f o o n  2 4 .


