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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.

Tafel koopen
Ik bevind mij, ’t is eenige weken geleden, 

op den koer eener fabriek. Daar stond ik in 
gesprek met den patroon, en onze samen
spraak liep over verschillige zaken den wer- 
kersstiel betreffende.

—  « Ziet gij daar, sprak hij plotseling, 
die werkman voorbijgaan ? Jammer dat gij 
niet eenige oogenblikken vroeger hier waart, 
gij hadt een zonderling tafereel kunnen bij
wonen,

De vrouw van dezen werkman kwam hier 
in de fabriek en zij vroeg om mij te spreken. 
Heel gereedzaam stelde ik mij ten haren 
dienste.

— « Kunt gij mij niet zeggen, Mijnheer, 
vroeg zij, hoeveel mijn man en mijn zoon 
wekelijks in uwe fabriek verdienen ? »

Ik leidde de vrouw in het bureel. Mijn 
bediende sioeg den boek open, en hij toonde 
daar aan die vrouw dat het gemiddeld loon 
van haren man, gedurende de zes laatste 
maanden op 23 franken te weke kwam, en 
van haar zoon, die negentien jaren telt, op 
20  franken.

Wanneer die vtouw deze cijfers hoorde 
uitspreken, werd zij bleek als een doode, zij 
vroeg een stoel om te zitten, de tranen ont
sprongen hare oogen, en met een smertkreet 
die diep uit haar herte kwam, zuchtte zij 
bitter :

—  « En zeggen dat mijn man mij alle 
weken 14 fr. geeft, en mijn zoon 12 franken ! 
Voor die som koopen zij bij mij hun tafel ! 
Al het overige wordt verdronken ! »

— « Maar is dat waar ? vroeg ik aan 
den patroon. Is dat wel mogelijk ! »

—  « Daar moet gij geen oogenblik aan 
twijfelen, was het antwoord, dat is de echte 
waarheid. Die man, die zoon, houden alle 
weken te samen zeventien franken achter van 
hunnen loon en dat wordt verteerd in pinten 
bier. Een groot deel der werklieden op 
mijne fabriek gebezigd koopen hunne tafel 
aan hunne vrouw of aan hunne ouders ! »

Wat al droevige gedachten deden deze 
woorden mij in het hoofd ontstaan.

Is de toestand hier waarlijk zoo ? Zijn er 
hier tot Iseghem werkmenschen, vaders van 
familie, die zoo diep gezonken zijn dat zij 
zulk akkoord met hunne vrouwe sluiten ?

Zijn er hier werkmanskinderen, zonen of 
dochters, die zoo laag gevallen zijn dat zij 
aan hunne ouders weigeren hunnen loon af 
te geven en den voorstel doen bij hen hunne 
tafel te koopen ?

Helaas, ja, dat bestaat hier ! Uit het 
onderzoek, door mij gedaan, uit de vragen 
welke ik hier en daar in menigvuldige plaat
sen gesteld heb, blijkt het zonneklaar dat 
zulks de droevige, de smertvolle waarheid is.

Getrouwde mannen koopen hunne tafel 
aan hunne vrouw, zonen en dochters koopen 
hunne tafel aan hunne ouders.

Mits eene wekelijksche vastgestelde som 
moet de moeder aan haren man, aan hare 
kinders eten en drinken, kleederen en sla- 
ping, stoppen en naaien, verschaffen. Het 
overige der winste wordt verbrast!

Welke pijnlijke zaak !

Welke schandige toestand! Welhoe, vader

van familie, blijft er dan in uw herte geen 
spranke van eergevoel meer over ?

Uwe vrouw aan wien gij op den dag van 
uw huwelijk, op het Altaar des Heeren, 
plechtig hebt gezworen voor al de dagen 
van uw leven, haar te beminnen en te eer
biedigen, haar te steunen en te helpen, durft 
gij zoo behandelen. Dag en nacht werkt zij 
als een slave, zij doet wonderen van spaar
zaamheid om binst deze dure tijden haar 
huisgezin vooruit te helpen, en ’t geld dat 
zij doodnoodig heeft, ontrukt gij haar om 
te kunnen drinken.

W elhoe, zonen of dochters, gij die tot 
den ouderdom van veertien jaren nooit 
anders dan groote kosten aan uwe ouders 
hebt veroorzaakt, zonder ooit eenen centiem 
in te brengen, gij vergeet wat uwe ouders 
voor u gedaan hebben ? Gij vergeet hoevele 
slapelooze nachten uwe beminde moeder 
langs uwe wieg heeft doorgebracht, om voor 
u te zorgen, hoe zij uwe eerste stappen met 
eene engelachtige verduldigheid heeft geleid, 
hoe al hare stonden, al hare dagen, al hare 
nachten, ganscii I.r. r̂ herte en gansch hare 
ziel u waren toegewijd ?

Dat alles vergeet gij ! En uw ondankbaar 
herte gaat het geld in de herbergen ver
kwisten, dat geld dat uwe moeder zoo noodig 
heeft !

Hoe blijft zulk een erbarmeüjke toestand 
hier duren ? Wje werkt er hier om wat 
edele gevoelens in het herte van den werk
man te steken ?

Ik lees verschillige gazetten en bladen die 
zich met het lot van den werkman bezig 
houden, die alles opzoeken om het bestaan 
der werklieden te verbeteren. Maar nog nooit 
heb ik een woord gevonden waar men zulke 
lage handelwijze te keere gaat en schandvlekt.

Ik heb menige spreker gehoord die in 
gloedvolle woorden den werkman onderhield 
over zijne rechten en over zijne plichten. 
Maar niet een heb ik hooren opkomen tegen 
dat schandelijk misbruik.

Ik heb openbare besturen goede en lof- 
weerdige maatregelen zien nemen om den 
werkman weerdige gevoelens in het hert te 
storten, om den werkman goeden raad te 
geven, om den werkman op de baan van 
eergevoel en plichtbesef te leiden, maar nooit 
heb ik gezien dat men dat laag en veracht- 
lijk punt van « tafel koopen » heeft aan
geraakt.

Is dat uit politieke reden ?

Zoo ja, foei met zulke politiek !

*
* *

Er blijft ons een plicht !
Tegen het schandelijk bestaan van « tafel 

koopen », moet eenieder opkomen,

Werklieden, gij die eerlijk zijt en treffe
lijk, gij die u gedraagt zooals gij u moet 
gedragen, brengt uwe medewerklieden tot 
betere gevoelens. Zegt gij zelve dat zij mis
sen, en dat zij schooner en beter moeten te 
werke gaan ten opzichte hunner vrouwe, ten 
opzichte hunner ouders.

Patroons, als het gelegenheid geeft, zegt 
aan uw werkvolk hoe zeer h et« tafel koopen » 
u tegensteekt, en wekt uwe onderdanen op 
tot grootscher handelwijs.

Overheden, zoo geestelijke als wereld
lijke, bekampt, bestrijdt die kwaal, en neemt 
geen rust zoolang gij weet dat er nog een 
werkmensch is die in zijn huis zijn tafel 
koopt. N e m o .

De Jongen van Boos Iseghem
'Men zegt wel veel in omgelegen streken :

« Voorwaar het volk van Iseghem is boos ! » 
Dit schilt mij niet en om rechtuit te spreken, 

Peis vrij dat ik nooit ander stad verkoos.
Ik roem mij trotsch als eenen van haar zonen, 

En ’k durf luidop vermelden met mijn stem 
’k Ben voor mijn stad, ik wil mij nooit verschoonen, 

Ik ben een jongen van boos Iseghem !

Ik ben niet rijk, ’k moet voor mijn toekomst zorgen, 
En ’k doe ’t Godlof ! met immer blijden moed ; 

De vlijt voor nu, de spaarzaamheid voor morgen, 
Zoo vindt men zich met beiden even goed. 

ik zou mijn lot voor ’s konings lot niet geven, 
Schoon ik, als hij, in d ’overvloed niet zwem ; 

Ik doe mijn plicht, ik heb een lustig leven :
Ik ben een jongen van boos Iseghem !

W anneer ’t betaamt, ik kom een pintje drinken 
En ’k zet mij in de gulle vriendenrond ;

Ik rook een pijp, of ’k doe een liedje klinken,
Is ’t hoofd wat zwaar, ’t is morgen weer gezond. 

De liefde sluipt ook soms mijn boezem binnen, 
Zacht trilt mijn hart bij' ’s meisjes zoete stem, 

In eer en deugd, zal ik de schoonen minnen, 
lk ben een jongen van boos Iseghem !

Ik eer de taal van mijne aanbeden vaadren,
Het vlaamsch alleen zal klinken in mijn lied ; 

De vrijhetdszucht woelt bmischend in mijn aadren, 
fit cei de wet duch slave ben ilc' fiiêt i 

Als ’t land mij roept om voor zijn recht te streven, 
’k Trek op en zing met opgetogen stem :

O Belgie’s grond aan U mijn hart, mijn leven ; 
Ik ben een jongen van boos Iseghem !

Ik kniel voor God en ’k vraag hem, in mijn bede,
Te mogen gaan in ’t spoor der vrome deugd, 

Ik vraag Hem nog met iedereen den vrede,
De eer is mijn trots en ’t weldoen mijne vreugd.

Een edel hart klopt onder burger kleêren
Ik durf luidop vermelden met mijn stem :

O neen, o nooit, zal mij dees naam verneeren : 
Ik blijf een jongen van boos Iseghem !

E m i e l  N e i r y n c k .

Naar de Werkstaking
(Gevoelens van eenen Soldaat) .

Er waren vier klassen onder de wapens.... 
Wij sliepen dicht tegeneen gepakt in de 
groote kasernekamers ; sommigen de matras 
op den grond, anderen den strooizak op het 
enge ijzeren bed. Twee dagen zulk leven en 
wij verlangden reeds naar het heengaan van 
die menigvuldige gasten.

’t Was de derde nacht, rond een ure. Drie 
klaroenen schelden in de doodsche stilte 
eenen « Réveil-pas gymnastique ». Eerst een 
lang gegeeuw, en dan een dof gemor was 
het antwoord in de rijkbevolkte kamers. 
Een had het goed gedacht de lamp aan te 
steken, en ’k zag dan iets dat ik nimmer 
vergete : die vijftig soldaten die daar recht 
in hun bed, de eene in hun onderbroek de 
andere in hun hemd, allen even verwilderd, 
rondstaarden en elkander droomerig schenen 
te ondervragen over dit eigenaardige feit.

En toch wij verwachtten min of meer iets 
dergelijks, maar het kwam zoo schielijk, zoo 
weinig voorbereid, dat ons half slapende 
hoofd zich reeds verbeeldde tusschen duizen
den werkstakers te loopen, blootgesteld aan 
hunne dreigende revolvers.

Want ja, wij gingen naar de onlusten der 
waalsche streken; en welhaast waren die vijf
tig droomers weer mannen geworden, die 
rap al wat ze bezaten in hunnen ransel ver
zamelden, en zich bereidden om zoohaast 
mogelijk gereed te zijn.

En toch, gedurende dit koortsige werk zag 
men hier of daar een starend oog dat verder 
zag dan den zwaren ransel en het koortsig 
gewoel in de kamer, een blik die dwaalde

daar, ver bij moeder; en men zag dit oog 
week worden bij een verbeelden kus der 
dierbren. Door ’t luid getier hoorde men ook 
wel een stille zucht, seffens gesmoord- onder 
een koortsigen schaterlach, die droef weer
klonk in de eenzame nachtstilte.

Een uur en half later waren wij op den 
koer achter de geweren geschaard, en wij 
kregen onze kogels en een weinig eten.

’t Was vier ure toen de muziek de blijde 
tonen der regimentsmarsch aanving, en wij, 
zwaar geladen, vooruitstapten naar de 
statie.

Alles sliep nog in de doode stad, en men 
hoorde de klaroenen ver weerklinken, bege
leid door den regelmatigen tred der troepen. 
Hier zag men een hoofd door een venster 
loeren, verder eene vrouw die angstig al de 
rangen bekeek, en met een scherpziende oog 
naar hem zocht, en hem dan lange aanstaarde, 
den lieveling, die het vaderland haar ontno
men had en die nu misschien ver, ze wist 
zelf niet waar, heen moest. En hij ook hij 
bezag moeder, en hij wierp nog een lange, 
treurige blik op haar, totdat een kort bevel 
van « sur 1’épaule gauche » zijne aandacht 
elders riep. Dan keek hij vreesachtig rondom 
zich uit om te zien of de spotzieke makkers 
den traan niet bemerkten d ie p  niettegen
staande zijn pogen om hem te weerhouden, 
toch glinsterde in de eerste stralen der rij
zende zon. Meest allen nu, stapten welge
moed en schertsend vooruit, of zongen stil 
mede met de blijde muziek.

Wij wierden dicht tegeneengetast in den 
trein, die langzaam vooruitsukkelde, en men 
zag stilaan de gemoederen weer droomerig 
worden. — Eindelijk toen wij ’t Walenland 
naderden staarden bijna al de blikken strak 
door ’t nauwe ven ster; en was er hier of 
daar nog een die schertste, men luisterde 
maar half, en een algemeen koude glimlach 
was het stille antwoord. Allen betreurden 
wij onze stille kazernestad, en de zekere 
vrijheid die wij daar hadden.... Vijf uren 
later, na lang vervelen, hoorden wij een 
kort klaroengeschal... ’t was ’t signaal, we 
mochten uitstappen....

Wij kantonneerden in een klooster. Alles 
was er zoo stil en eenzaam dat wij dachten 
in eene gevangenis te leven, tusschen de 
hooge muren van dit zwaar gebouw, ’t Was 
met vreugde dat ik vernam dat ik met eenige 
makkers de wacht moest optrekken in eenen 
« laminoir » om de werkers te verdedigen 
die aan de staking geen deel namen, ’t Was 
iets nieuws, en nieuwsgierig liepen wij rond 
de werkplaats, toen wij al met eens samen 
geroepen werden. Vijf duizend manifestan
ten gingen voorbij en keken dreigend naar 
de werkers die wij bewaakten. Seffens dach
ten wij aan de mogelijkheid van eene be
storming, en wij wierden bevreesd, niet van 
de stokken of revolvers der stakers die ons, 
misschien diep schertsend, « vive 1’armée » 
toeriepen, maar van ons eigen, waar binnen 
een strijd plaats had, een woelige strijd zon
der besluit, om te weten als wij wel, op 
bevel, op die mannen mochten schieten !

Zij handelden medegesleept door eenen 
stroom, en ware het niet laf geweest deze 
onzer landsgenoten neer te schieten die 
slechts misdeden door hun flauw karakter ?
O ! hoewel verstond ik den angst die te 
lezen stond op ’t gelaat van sommigen die 
daar, in de rangen manifestanten, misschien 
eenen vader, eenen broeder of wie weet, eene 
moeder of een zuster hadden. Met welken 
angst verwachtten zij eene ontknoping ; wat 
moesten zij doen ? Gehoorzamen en mis
schien hunne moeder neerschieten ?... Droe
vig geval dat inlandsche onlusten voor



gevolg hebben! En toch wij gingen schieten.
Alles is gelukkig zonder gewelddaden 

voorbij gegaan, en wij hopen dat geene 
tweede werkstaking ons denzelfden angst zal 
doen doorstaan. T oïp.

Wat wij in de Gazetten lezen
Uit de « Gazette van Iseghem  » op 7 Sep

tember laatst :

Mijnheer den U itgever der
« Gazette van Iseghem  »,

In het laatste nummer van uw geëerd 
blad, heb ik den brief gelezen over het ont
werp van eene samenwerkende bakkerij.

In eene vergadering gehouden met de 
bakkers, heeft M. Camiel Dejonghe, het 
bestaan en leven der bakkers uiteengedaan. 
De spreker wierd wel verstaan en aanhoord.

M. de Burgemeester heeft verklaard de 
bakkers genegen te zijn, en niet geern zou 
zien eene samenwerkende bakkerij tot stand 
komen. E. H. Pastor en de Heeren Onder
pastoors zullen ook de bakkers steunen.

Dit zoo zijnde moeten de bakkers niet 
vreezen dat zij hun bestaan zullen ontnomen 
worden, en de burgers en neringdoeners 
zullen met vreugde vernemen, dat zij voort 
gesteund blijven door deze in wie zij altijd 
vertrouwen stelden.

Aanveerd M. den uitgever, mijnen dank 
en beste groeten. Uw l e z e r ,

Iseghem 5 Sept. 1912. A. H.
*

* *

Uit het « Kortrijksche Volk » op 7 Sep
tember laatst :

UIT ISEOHEM

In een paar weekbladen van Iseghem ver
schenen verleden week artikels over eene 
« Coöperatieve Bakkerij » die werklieden 
alhier zouden willen oprichten.

Hoever die zaken staan is de kwestie niet 
waarover wij willen spreken, maar... wij 
werklieden kunnen in die bladen zelf niet 
antwoorden, ’t zijn geen werklieden-organen, 
en daarom durven wij ons richten tot een 
blad dat altijd de katholieke werklieden- 
vereenigingen verdedigde en ze machtig 

c voorüflftièlpVen wij zijn fier het te zeggen 
reeds vele lezers telt onder onze beste 
werklieden van Iseghem.

We willen een kort antwoord geven op 
wat er tegen de nog in te richten en te 
bouwen coöperatieve wordt geschreven.

1. We zullen vijftig bakkersgezinnen het 
brood ontnemen.

Dat is nog al breed gesproken ! Dan zou 
geheel Iseghem op eens naar de cooperatief 
moeten overloopen ! Nu, we weten geheel 
wel dat de werklieden de beste kalanten 
zullen zijn, en we weten evengoed dat er 
nog al veel drukking zal uitgeoefend wor
den om de werklieden van ons af te houden 
en elders te verplichten. Ten andere, dit 
bestaat nu reeds bij huishuurders en zelfs bij 
patroons, en dat is die schoone vrijheid die 
onze werklieden genieten.

2. Wij werklieden hebben er niets tegen 
dat ook de bakkers cooperatief werken. Wel 
integendeel, we durven zelfs verhopen dat 
zij langs dien kant zullen terugwinnen wat 
zij door ons zouden verliezen.

3. De bakkers spreken ook van overeen
komsten ! ’t Is toch wonder, vindt ge ’t niet, 
dat zulke goede gedachten altijd maar ge
vonden worden als de werklieden over coo
peratief spreken. Dan eerst kan er iets 
gedaan worden ! Doch we weten evengoed 
hoelang zij hun woord gestand houden ! 
Wat we zeker weten is dat geen enkele 
patroons-cooperatief kan geven aan voor- 
deelen die een eigen werklieden-cooperatief 
ons kan opleveren. Zie maar naar Lauwe en 
zooveel andere plaatsen, daar moeten we 
zeker niet verder op steunen.

En wat is er te verwachten zoolang de 
jalouzie en de concurrentie in zoo hoogen 
graad onzen middenstand afkankert ?

4 . Dat er, jammer genoeg, misschien een 
of ander er ’t bestaan bij inschiet.... ’t is 
mogelijk, maar de werklieden redeneeren 
alzoo :

Als een fabriekant eene nieuwe machien 
wil invoeren die meer productie geeft, zal 
hij het laten omdat er een viertal werklieden 
er hun brood zullen bij verliezen ? Laten 
onze schoenfabriekanlen van machienen te 
plaatsen omdat er min werklieden moeten 
gebruikt worden? Zij hebben ook naar geen

voermans gezien om treinen te leggen en 
naar geen petroolhandelaars om de gaz of 
electriciteit te leggen ! En zoo in alle dingen, 
en de wereld draait toch, en waar de coöpe
ratieven bloeien zijn er nog geen bakkers 
van den honger gestorven !

5. Wat nu de gezondheid der bakkers 
aangaat en hun lastig werk, volgens het 
schrijven in een blad, hewel de werklieden 
zullen blijde zijn geen brood meer te moeten 
eten bewerkt door bakkers lijdende aan 
borst of ademhalingsorganen. De cooperatief 
zal wel zorgen dat zij eene modelinrichting 
is, en eens in regelmatigen gang zullen de 
bakkers er hun niet moeten dood werken.

6 . Men wil ons doen doorgaan voor 
boosdoeners ! Daar protesteeren we tegen ! 
Men geeft toe dat we het recht hebben, ehwel 
wij willen er enkel gebruik van maken. En 
wie den toestand kent onzer werklieden; 
beweging en hare belangen, die weet ook 
dat het meer of tijd is dat wij van dit recht 
gebruik maken, zonder iemands belangen 
te willen krenken,

Dat is toch wel gezonde rede zeker, beter 
verstaanbaar of al het geschrijfsel van een 
hoop onkundigen, enkel bezield met de be
doeling menschen tegen elkander op te jagen! 
Namens een groep werklieden van Iseghem,

E. A.

Wetenswaardigheden.
Ziehier eenige feiten gesteund op cijfers nuttig 

te weten door degenen die willen een gedacht 
hebben over den toestand en den vooruitgang 
van ons land op maatschappelijk en huis« 
houdkundig gebied. Het meerendeel dezer 
feiten zijn getrokken uit een jaarlijksch ver: 
slag uitgegeven door het Ministerie van Bin- 
nenlandsche Zaken.

I. De verhouding der vermeerdering van 
de bevolking in België blijft gelijk ; nogthans 
is dit te wijten aan de vermindering der sterf
gevallen, en den aangroei van vreemdelingen.

’t Geboortecijfer zelve heeft eene sterke 
daling ondergaan. Sedert het jaar 1875 zijn 
de geboorten in verhouding der bevolking 
van een derde vermindèrd ; in .L S i’O komt 
men aan het cijfer van  2 3 .7 2  per duizend. 
In de verscnëidene landen van Europa is Tiet 
enkel Frankrijk dat met niet min geboorten dan 
wij voor den dag komt. ’t Is niet om er fier 
op te zijn !

In dit cijfer worden de wettige geboorten 
van langs om talrijker tegenover de onwettige.

II. Min misdaden worden er gepleegd, 
rekening gehouden van de vermeerdering der 
bevolking.

III. De bevolking te lande blijft daarom
trent dezelfde, de steden alleen doen aanwinst.

IV. De groote eigendommen verminderen 
in getal ten voordeele der kleine eigendom
men. Er zijn dus van langs om meer eige- 
naars niet in verhouding nogthans Van de 
vermeerdering der bevolking.

De onroerende goederen klimmen in weer
de en dit in evenredigheid van de vermeer
dering der plaatselijke bevolking en van den 
algemeenen welstand.

V. ’s Lands openbare schuld is geklom
men van 6 82  millioen in 1870 tot 2 milliard; 
(van 18 millioen in 1910); eene vermeerdering 
van 4 62  °/o, daarentegen zijn de lasten maar 
geklommen van 130 tot 3 0 0  millioen, dus 
enkel eene vermeerdering van 1 30 °/0r De 
Staat neemt dus meer zijnen toevlucht tot 
leeningen, ten einde zijne grootere uitgaven 
te dekken. Deze laatste dienen bijzonderlijk 
voor werken die winst opbrengen.

De krijgsdienst kost twintig millioen meer 
bij over 20  jaren, en beloopt tegenwoordig 
tot 70  millioen ’s jaars, is 10 frank per 
inwoner.

De Belgen betalen min lasten dan de 
inwoners van gelijk welk ander Europeesch 
land, 3 4 .8 5  fr. De Engelschman betaalt 
8 4 .1 0  fr., de Franschman 8 2 .2 0  fr., de 
Hollander 59  fr.

VI. De levensduurte heerscht in België lijk 
overal elders. De twee bijzonderste redens 
daarvan zijn : het opslaan der loonen die 
den prijs der produkten doen stijgen en de 
algemeene welstand waardoor het komt dat 
er meer vrage is ; de 17 voornaamste land- 
bouwprodukten (boter, aardappelen, graan, 
enz.) zijn van 22  °/0 verduurt in de tien 
laatste jaren ; het vleesch van 26 % .

VII. De stortingen op de spaarkas van 
den Staat gedaan, bereiken de machtige som 
van 1 mjlliard 35 0  millioen, tegen 905  mil

lioen in 1900  ; ontegensprekelijk bewijs der 
uitbreiding van den algemeenen welvaart en 
van den geest van spaarzaamheid der Belgen.

De onderlinge bijstanden doen ook goeden 
vooruitgang. Het getal leden klom tot 
6 9 2 .0 6 3  tegen 3 2 8 .2 0 5  in 1 901 .

VIII. De nijverheid is van langs om meer 
opeengepakt. Natuurlijk dat het getal fabrie
ken aangroeit ; maar nu bij over tijd is het 
getal werklieden eener zelfde fabriek merke
lijk meerder. Daardoor komt hef dat, met de 
vermenigvuldiging der produktie,de algemee
ne onkosten verminderen; en,al is het dat de 
konkurrentie de prijzen doet dalen, toch blijft 
de winst van eenen fabrikant daaromtrent de
zelfde ; tenzij in tijden van crisis, wan
neer men moet verkoopen met afslag, dus 
met min winst en in tijden van ongemeenen 
welstand, zooals nu, wanneer de prijzen 
hoog zijn en de voortbrengst overvloedig en 
men dan verkoopt met dubbele winst.

IX. De bedrijvigheid in de nijverheid heeft 
een zonderling feit teweeggebracht : België 
met zijne koolmijnen kan zich zelven niet 
meer gerieven. Van een der bijzonderste lan
den voor den uitvoer is het een land van 
invoer geworden.

X. Voor wat aangaat den handel, de 
cijfer van zaken (invoer en uitvoer) is ge
klommen in 1 9 10  tot 7 milliard 67 2  millioen, 
terwijl in 1890 hij maar 3 milliard 109  
millioen beliep.

De jaarlijksche handelsbedrijvigheid per 
inwoner mag middelmatig geschat worden 
op 1000  fr .,is  het dubbel van over 2 0 jaren.

Indien de handelsbedrijvigheid der Russen 
moest gelijk staan met deze der Belgen, zou 
de handel in Rusland moeten stijgen tot 125 
milliard, terwijl op heden hij leeger is dan in 
België.

XI. De Belg blijft in tegenstrijdigheid met 
de andere landen getrouwe voorstaander van 
den vrijhandel.

XII. De vooruitgang van België onder 
economisch gebied is zoe verbazend groot 
en zoo geweldig stijgend dat hij eenieders 
bewondering afdwingt.

üe Hoedanigheid van Belg
W ET VAX 8 JU N I 190!).

Artikel. 6 . — D e n iet gehuwde minder
jarige kinderen van den vreem deling, die 
vrijwillig de Belgische nationaliteit ver
werft, worden Belgen. Zij mogen echter, 
binnen het jaar volgende op het tijdstip  
van hunne meerderjarigheid, afstand doen 
van de Belgische nationaliteit door te ver
klaren dat zij de vreemde nationaliteit 
willen terug bekomen,

Art. 7. — Worden Belgen, bij liet einde 
van hun twee en tw intigste jaar, indien zij, 
gedurende dat jaar, hunne woonplaats in 
België gehad hebben en niet hebben ver
klaard dat zij voornemens zijn de vreemde 
nationaliteit te behouden :

1. H et kind, in België geboren uit vreem 
de ouders, waarvan één er zelf is geboren 
of er zonder onderbreking zijne woonplaats 
heeft gehad sedert tien jaar ;

2. H et kind, dat in België is geboren uit 
een vreemdeling en zijne woonplaats in het 
Rijk heeft gehad sedert zes jaren, zonder 
onderbreking.

Art. 8 . — lie t  kind geboren uit een vader 
of uit eene moeder, die de hoedanigheid  
van Belg mocht hebben verloren, mits het 
verklaart dat ’t voornemens is zijn woon
plaats in België te vestigen on ze daar 
werkelijk vestigt binnen het jaar, te rekenen  
van deze verklaring.

Art. 9. — H et kind, in België geboren  
uit een vreemdeling, kan de hoedanigheid  
van *Belg verwerven in den loop van zijn 
twee en tw intigste jaar, m its het de forma
liteiten, bij liet vorig artikel voorgesclire- 
ven, in acht neemt.

Art. 13. — Hij, die de hoedanigheid van 
Belg heeft verloren, kan deze altijd terug 
bekomen, mits bij onafgebroken in België 
A^erbleef, of er terugkeert met ’s konings 
machtiging en mits liij, in beide gevallen, 
verklaart dat hij voornemens is  zijne woon
plaats in België te vestigen en ze daar 
werkelijk vestigt binnen liet jaar, te rekenen  
van deze verklaring.

Art. 11. — De verklaring, bij de artikelen
6 , 7, 8 , 9 en '13 voorzien, mag door m in
derjarige kinderen worden afgelegd, zoodra 
de leeftijd van '18 jaar is bereikt, met de 
toestem m ing van den vader, of bij ontstel
tenis van den vader, met die van de moeder, 
of bij ontsteltenis van vader en moeder, met 
m achtiging van de andere verwanten in de 
opgaande lijn of van de fam ilie ; deze 
m achtiging wordt gegeven overeenkomstig  
de vereischten voor het huwelijk, gesteld in

liet eerste hoofdstuk van titel Y boek I van 
liet Burgelijk Wetboek.

De toestemm ing van don vader, van de 
moedeïwof van de andere verwanten in de 
opgaande lijn wordt -gegeven hetzij monde
lings, op liet oogenblik der verklaring, 
hetzij bij authentieke akte.

Van deze toestem m ing of van m achtiging  
der familie wordt uitdrukkelijk melding ge
maakt in de akte van vastelling der keuze.

In geval van onvermogen, mag de akte 
van toestemm ing worden opgemaakt door 
den ambtenaar van den burgelijken stand  
der plaats, waar de verwanten in de op
gaande lijn hunne woonplaats hebben en in 
den vreemde, door de overlieden die be
voegd zijn deze akte op te maken, alsmede 
door de diplomatieke agenten, de consuls 
en onder-consuls van België.

Art. 15. — De verklaringen van nationa
liteit worden afgelegd hetzij door den amb
tenaar van den burgerlijken stand der 
verblijfplaats in België, hetzij voor do 
diplomatieke of consulaire agenten van 
België in den vreemde. Zij kunnen geschie
den bij bijzondere en authentieke volmacht.

De inlichtingen betreffende de hierboven  
gemelde verklaringen worden gegeven ten 
stadhuize, bureel van huwelijken, alle 
werkdagen, van 9 ure tot ’s middags.

De personen waarvan spraak in art. 2 
der wetten van l April 1877 en van 25 
Maart 1894, en de afstammelingen van 
voorouders geboren in de gedeelten van 
Limburg en Luxemburg, afgestaan door de 
verdragen van I9 April 1839, die verlangen  
te genieten van hot voorrecht verleend door 
art. '1 van de wet van 4 Juni 1839, inge
volge de bepalingen van de wet van I Juni 
1911, mogen zich steeds, zon-en feestdagen  
uitgezonderd, aanmelden bij liot Provinciaal 
Bestuur, kantoor der tweede afdeeling.

Stadsnieuws
De leden der minderheid van den 

Gemeenteraad hebben tot het bekomen van 
eene Vergadering van den Stedelijkon Raad, 
den volgenden brief gezonden aan 31. Car- 
pentier, die sedert verscliillige maanden 
gdöiïe publieke zitting meer lieert gehouden,

Mijnheeren,
Onder gel eekenden , Gemeenteraadsleden  

der S lad  Iseghem , verzoeken eerbiediglijk  
de Hoeren Burgem eester  en Schepenen der 
Stad  Iseghem , den Gemeenteraad der S tad  
Iseghem  bijeen te roepen in zijne gewone  
vergaderzaal, op M a a n d a g  a3 September  
aanstaande, om ig  ure, ten einde het vol
gende dagorder te behandelen  ;

I .  K asoverzich t der 2e en 3e trimesters  
1912 ;

II .  A a n d u id in g  van twee Gemeente
raadsleden als leden der Commissie van  
Orde en Netheid der w erkm a n sw o n in g en  ;

I I I .  A a n v r a a g  tot mededeeling over de 
m anier  van  verpachten der standplaatsen  
op de openbare plaatsen tijdens de ke rm is 
dagen ;

IV . B esprek ing  waterloopen Nederweg  
en Rousselaarstraat  ;

V. A a n v r a a g  tot verbetering der kal-  
sijden B ru g s tra a t  en S ta ties traat ;

VI. W enschen  over te m a ken  aan het 
Arm bestier  nopens de m a n ier  waarop de 
wekelijksche hulpm iddels , aan de behoefti- 
gen  van stad, uitgedeeld worden.

In tusschen  bieden wij U, Mijnheeren,  
onze achtingsvolle  groeten.

C o n s t a n t  G i t s , J o s e p h  S e y x a e v e ,

J. C a l l e n s , D r Euü. V f k h a m m e ,

I I .  V a n n e s t e .

Iseghem, den 12 September 19 12 , 
A a n  de Heeren B urgem eester  en Schepenen  

der S tad  Iseghem .

JU B E L F E E S T  d e k  ZONDAGSCHOLEN.
Maandag morgend vroeg wierden in de 

zalen en op de koer van de Congregatie, de 
laatste toebereidsels gedaan tot het lu ister
lijk vieren van het honderdjarig bestaan der 
Iseghem sche Zondagscholen.

W eldra was er alles herschapen in een 
praclitigen lusthof, doorwemelend van aller
hande kleurige bloemen en lichtjes, waarop 
een frissclie morgenzon loech die eenen 
sclioonen dag voorspelde.

E lf uur was reeds voorbij toen de plech
tige dankmis gedaan was, waaronder de 
Eerw. H . F rutsaeit, onderpastor op Onze 
Lieve Vrouw te Brugge het gelegenlieid- 
sermoen gedaan h a d ; dan kwamen de 
oud-ineesters der zondagschool met de 
geestelijkheid naar de feestzaal en bleven  
een wijl vol bewondering staan voor het 
overschoone bloemenpark dat door onze 
hovenieren Gits en M essiaen op den koer 
aangelegd was geworden.

De Heer Jules Sintobin opende de ver
gadering, en gaf liet woord aan den Heer



D ierick, die in enkele trekken de gansclie 
geschiedenis van de Zondagscholen w ist 
weder te geven.

Hij verhaalde ons hoe de schooi niet 
alleenlijk door hare och tto t welzijn
vanong Isegnfimsche volk i maar steeds hare 
prvjsdeelingen w ist te gebruiken tot welzijn 
van vele huisgezinnen ; dit bewees vooral 
het vroeger cankoopen van een ezel die als 
prijs aan een leerling geschonken werd.

Iedereen was voldaan over de rede van 
denheerD ierick die warm toegejuickt werd.

Dan beklom onze gevierde Pater Devos 
het spreekgestoelte en huldigde de oud- 
m eesters en allen die voor de lseghem sclie  
Zondagscholen gevroclit hadden.Ilij breidde 
wat uit over do naastenliefde die hij vond 
in het zoo voortreffelijk werk dier scholen, 
waar burgerzonen hunnen vrijen tijd opof
feren, tot welzijn van liet volkskind. Als 
gewoonlijk wierd zijne rede ten zeerste 
gesm aakt, en verliet iedereen tevreden de 
feestzaal.

Een smakelijk noenmaal wierd in de 
Concertzaal opgediend voor een honderdtal 
aanwezigen, binst hetwelk de Eerw. Heer 
D e Baecker, Eerw. Heer Pastor, de heer 
Burgemeester en Eerw. Heer Slosse, pastor 
van Rumbeke, er opvolgentlijk het woord 
namen.

’s Avonds was er prachtige verlichting  
en muziekfeest.

Veel volk was aanwezig niettegenstaande 
liet regende, en nooit, mag men zeggen, 
was het muziekfeest zoo gesm aakt, nooit 
was het zoo innig aangenaam. De Mandel- 
koor vergaste ons met welgelukte zangen. 
B inst den rusttijd was men in de zalen 
gegaan daar het nog al fel regende ; ’t was 
daar dat ons geestdriftig studentenvolk  
maar stout allo slach van liederen aanliief 
die oprecht aangenaam waren en dat een 
hoogstudent er liet woord nam. Nooit opge
ruimder zag ik onze studenten, dan toen 
plotselings het nieuws toekwam dat Eerw. 
H eer F r. Coucke, die bij hen was, tot 
bewaker aan het klein Seminarie van 
R oeselare benoemd werd.

Even tevreden als die studenten en de 
aanwezige m enigte, wensclien wij den Eerw. 
H eer Coucke hertelijk geluk om zijne 
sclioone benoeming.

Na een korte rustpoos hernam het muziek 
zijne sclioone reeks stukken en eindigde het 
feest met een daverenden Vlaamschen 
L eeuw , bij ’t zingen van allen en ’t geest
driftig  rondspringen van ’t jonge en 
tevredene volk van Iseghem .

Chocolat Martougin
DEN BESTEN

H ET S T U D E N T E N F E E S T .
Donderdag avond, schier op het onver

w achts, gaf onze bloeiende studentenbond  
m et de medewerking van eenige Waere- 
gliem selie studenten, een aangenaam en 
w elgelukt avondfeest voor hunne familiën 
en vrienden.

E erst hadden wij een uitgelezen reeks 
liederen, die door goede zangers voorge- 
d iagen  wierden ; en vele aanwezigen zag ik 
verwonderd omdat er in het vlaamsch  
zulke sclioone liederen bestonden.

Een kluchtige samenzang v an : « Asperges 
m e »  verkreeg een goeden bijval en deed 
ons allen eens hertelijk lachen.

H et stuk « nu 66 » vong aan na deze 
sclioone liederen, en waarlijk ’t was voor 
ons allen eene ware verrassing.

W illem Putm ari, dat klein studentje, 
maar een waar kunstenaartje voor wat zang 
ep spel betrof, wierd warm toegejuicht.

F elicien  Van Houwer, zijn reisgezel, en 
de w inner van het lot 66, vervulde m eester
lijk zijne rol, en liet zijne heldere stem eerst 
vol blijheid, dan treurend door de zaal 
klinken.

F r its  Bouckaert, de rondleurder, en op 
hot laatst erkend als de schoonbroeder van 
W illem , bracht niet min luister bij aan het 
pi achtig zangstuk.

H ertelijke gelukwensclien aan de studen- 
ten-spclers ; gelukwensclien aan den Heer 
B enoit Vando W alle die zoo meesterlijk het 
stuk begeleidde op het klavier ; gelukwen- 
sclien aan don Heer Seminarist,bestuurder, 
eh al de W aeregliemsche vrienden.

H eil aan onze geestdriftige schaar Ise- 
ghem sche studenten die dit aangename 
feestje op touw gezet hebben tot vermaak 
van hunne stadsgenooten, tot herleving van 
ons vlaamsche lied en spel, ten bate van ons 
gansclie vlaamsche volk.

D E F E E S T E N  VAN KÖEKE-ZONDAG.
Voor het sluiten der kerm is had de 

Brugstraat Zondag laatst (Koekezondag) 
als alle jaren, haar wijkfeest ; dit jaar had 
het feestbestuur voor iets buitengewoons

gezorgd : een Zwem- en W aterpolofeest, 
gegeven door den Brugsclien Zwem- en 
Reddingsclub, met de m edewerking van de 
maatschappij tot bevordering der Zwem
kunst en de Union Tourquennoise (Frankr.) 
en verscheidene andere belgische kringen.

Jammer dat het ganscli den dag slecht 
wedei' was, dat de aantrekkelijkheid van de 
sclioone feesten verminderde, zoodanig dat 
het bestuur zich verplicht vond het pro
gramma in te korten.

Eeno overgroote massa volk volgde noch
tans met belangstelling op de beide oevers 
het zwemmen op 200 meters op vier zwem- 
wijzen, den duikelprijskamp, den waterpolo- 
match en nog eenige andere kunstoefeningen  
in het water.

Iedereen was zeer tevreden over het 
sclioone feest waarvan de inrichters met 
recht eenen liertelijken gelukwenscli ver
dienen.

Na de prijskampen hield de heer 
M achiels van Brugge, schrijver van den 
Brugsclien Zwem- en Reddingskring, eene 
aanspraak waarin hij het nut der zwem 
kunst deed uitschijnen.

** *

E r is  spraak, indien men tot de mogelijk
heid kan geraken genoegzame gelden in te 
zamelen om de kosten te dekken, een 
dergelijk feest binst den toekomenden zomer 
te geven.

** *

Eeno ander groote aantrekkelijkheid had 
op den overkant van de brug plaats : de 
groote prijskamp der Lijnvisscliers, gegeven  
door de Maatschappij « d’Oude Aprilvis- 
scliers » van stad.

Eveneens is  dit feest zeer wel geslaagd, 
en strekt tot eere der inrichters.

Rond 2 4/2 ure hebben wij een prachtigen  
stoet van rond de 300 visscliers in oogen- 
schouw genomen, waaraan verscliillige 
groote vreemde maatschappijen deelnamen 
met hunne bannier of vaandel aan ’t hoofd, 
in sclioone uitgedossclien vissclierskleedij 
en met volledig visscliersalaam op de 
schouders. 180 man namen deel aan den 
prijskamp.

De volgende prijzen werden gewonnen :
E erste Serie : Zwaarste V iscli.

1'prijs L eyreA lfons, Y zerzonen.D ixm ude; 
2e » Brunin Artli. » »
3e » Vercruysse Jer. » »
4* » Calette A lois Yper
5e » Gouwy Maurice, Oostkerke
öe » D eleye Arth, Yper

Tweede Serie : Meeste Getal.
1° prijs Vanbalberglie Cli. Oostende
2e » Poeren Arth. Yzerzonen, Dixmude
3% 5e en 6e prijzen zijn gewonnen door de
8 volgende visscliers, die allen hetzelfde 
getal gevangen hadden : Tliant V ., B e e r s t; 
Luc H ., Rousselare; Doom P r., Yzerzonen, 
Dixmude ; Verhammo G., onafhankelijke, 
Iseghem ; M issiaen, B eerst ; Borrienx M., 
Yper ; Delrue A u g., Oostende; D esbuegeis, 
Yzerzonen, Dixmude.

Prijzen voor ’t grootste getal deelnemen
de leden :
1° prijs Yzerzonen, Dixmude ;
2° » Beerst.

Prijzen der kostumen : 
l e prijs R ousselare; 2e prijs Beerst.

Prijzen der Vaandels :
l'p r ijs Moed en Hoop, Dixmude ;
2e » Yzerzonen »
3e » Onafhankel. L ijnvisscliers, Veurne.

Prijzen van het Muziek :
I ‘ prijs Yzerzonen, Dixmude ;
2e » Rousselare.

D IE F ST A L .

Vrijdag laatst gedurende het middaguur 
en de afwezigheid van den toezicliter Ilenri 
Vandenbussclie, zijn dieven gedrongen in 
het bureel der cliicorijfabriek van den 
heer Josepli Deraedt-Rosseeuw, gem eente
ontvanger van stad, W ijngaardstraat, en 
hebben er een koffertje opengebroken en 
de 70 fr. die liet bevatte, buit gemaakt.

Een onderzoek is door de politiekom mis- 
saris geopend.

S T E E K T  W EL DEZE WAARHEID 

IN UW HOOFD.
Eene verw aarloosde va lling  zet zich over 

van den eenen m ensch aan den anderen en is 
gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder
lingen. Daarom m oeten wij ons er zoo spoedig  
mogelijk van genezen. De beste, ja wij mogen  
zeggen, een igste  rem edie die u voldoending  
geeft, is  de Siroop D epraetere. D it is  een  
w etenschappelijk produkt, dat door de D ok
tors zelfs genom en wordt. P rijs  2 franken , 
in alle apotheken namelijk te Iseghem  bij 
MM. A. R o d e n b a c h  en J. V e r h a m m e .

EEN EN ANDER
W ET OP DE K L E E D E R E N .

De Chineesclie nationale vergadering 
heeft eindelijk, na eene langdurige bespre
king, de w et op de kleederen gestemd. Tien 
zittingen werden aan deze ernstige kwestie 
besteed.

Ziehier de gestemde wet :
Art. \ . —- A l  de ambtenaren, wat ook 

hun graad zij, dragen europeesclie kleede- 
ren, te weten eene zwarte redingote, een 
lioogen hoed in chineesclie zijde en verlakte 
schoenen. In gewonen kring dragen zij den 
Derby-hoed in vilt.

Art. 2. — De Chinees zonder titel moet, 
bij groote plechtigheden, insgelijks den 
lioogen hoed en redingote dragen.

Art. 3. — De militairen, de policie, de 
magistraten en de studenten dragen hun 
uniform.

DE V L IE G K U N ST  IN  HET
BELG ISC H  LEG ER.

De m inister van oorlog zal voorstellen, 
op het budjet van 1913, eene som van
500,000 fr. te schrijven, om vliegmachienen  
te koopen voor de versterkte kampen van 
Antwerpen, Luik en Namen.

H ET D U R E V L E E SC H .
Naar men uit betrouwbare bron ver

neemt, is de regeering van plan de inko
mende rechten op eenige voermiddelon op 
te heffen of te verlagen, om de veeteelt te 
vergemakkelijken. A ls dit bericht ju ist is, 
heeft de regeering niet het snelst werkende 
middel gekozen om in het vleeschgebrek te 
voorzien. H et zou echter reeds veel zijn, 
als zij het bestaan van dit gebrek erkende 
en het kon het begin zijn voor betere maat
regelen.
. H ET BIN N E N R O E PE N

DER K LAS VAN 1912.
De jongelingen, welke deel uitmaken van 

de m ilicieldas Aran  1912, zullen opgeroepen 
worden tegen D insdag 1 October, voor het 
voetvolk, de ruiterij, de veldartillerie, de 
versterkingsartillerie, de genie en het be- 
lieersbattaillon, en tegen Maandag 16 De
cember voor de bereden artillerie en den 
trein .

H ET N A T T E  W ED ER
EN  DE A A R D A PPE L E N .

De meeningen zijn zeer verdeeld over den 
uitslag van den aanstaanden aardappel
oogst, in verband met den natten zomer van 
dit jaar. Algemeen wordt echter voorspeld  
dat de aardappeloogst overvloedig zal zijn, 
indien, wel te verstaan, de eerstkomende 
dagen wat zonnig weder medebrengen.

Moest de regen evenwel aanhouden, dan 
zou de oogst, alhoewel overvloedig, zeer te 
wensclien overlaten, in hoedanigheid; nood
lottig vooral wyare het, indien de aardap
pelen moesten uitgehaald worden op regen- 
aclitige dagen, zonder ook maar enkele 
dagen droogte te hebben ; dan krijgen wij 
echte « waterpatatten ».

105 JA AR OUD.
Zondag laatst was de wijk Neffe. te 

Dinant, volop in feest. Men vierde er de 
105e jaring van mevrouw weduwe Margue- 
rite Ganmain. De eeuwelinge is  nog in het 
bezit van haar geestverm ogens en kan nog 
uitstekend gaan. Om goed te kunnen stap
pen, wrijft zij zich alle avonden de beenen  
in met genever ; zij zegt zich goed te bevin
den met dit middel.

BIJ D E GEBOORTE VAN EEN
T W EE L IN G  IN  CONGO — 

U it eene in Belgie toegekomen briefw isse
ling leest men het volgende :

« Nabij het dorp Ndemba gekom en, ont
moette ik een inlander, die mij zeer vriende
lijk tweemaal groette, en wel omdat hij 
vader was van een tw eeling, enkele dagen 
geleden geboren. Ik  vernam alsdan dat die 
gebeurtenis voor hem en zijne fam ilie eene 
goede zaak was. Ziehier daar voorbeelden 
van :

« Den dag dat tweelingen ter wereld ko
men neemt de vader een koppel fluiten on 
gaat het nieuws aan het dorp verkondigen  
op eene eigenaardige wijze, w at de dorpe
lingen door den volgenden zin vertolken;

« Tuakulelp betu babidi ne Ivanku ne 
Tsibwabwa, » (Wij hebben het licht ge
schonken aan een tweeling, Kanku en T sib
wabwa). (Verplichte namen).

In Congo wrorden vele nieuwstijdingen  
medegedeeld door fluitklanken, tromgerof
fel, enz.

Nu, de fluitspeler heeft aan eiken schou
der een voorwerp hangen, bestemd om de 
gelukwensclien: gaven in eten en drinken, 
te ontvangen: twee knapzakken als het jon
gens zijn, twee kalebassen in geval hij met 
meisjes werd gezegend, en een knapzak en 
eene kalebas, zoo het geslacht verscilt.

A ls hij aan tafel gaat zitten, moet de fiere 
vader uit twee schotels eten, uit twee potten 
drinken. Verdeelt men de geschenken 11a den

d a n s ,  d a n  w o r d t  h ij ev en een s b e g u n s t ig d .  
H ij z a l tw e e  le p e lt je s  z o u t,  tw ee  la p p e n  s to f  
in  p la a ts  v a n  éé n  o n tv a n g e n , en  w ie  hem  d a t  
s c h e n k t ,  m o e t hem  d a t  g even : lie t eene m e t 
de re c h te r - ,  en  h e t  a n d e r  met de l in k e r h a n d .

Deze w in s tg e v e n d e  w a n d e lin g e n  d u re n  o n 
g ev eer a c h t  d a g e n .

’S MIDDAGS GESCHEIDEN
EN OM 3 URE HERTROUWD.

Een inwoner van Cincinirale, in Amerika, de heer 
R. W aters, 44 jaar oud, diende om 10 ure tot 
getuige aan zijn vriend Clifford Brunk die de echt
scheiding vroeg ; om 11 ure legde W aters zelf 
eene vraag tot echtscheiding neer en kreeg dadelijk 
voldoening. Hij was in 1886 getrouwd.

’s Middags, vergezeld van Emma Crotty, 33 
jaar oud, van Newton, (Ohio), vroeg hij eene ver
gunning om met deze, welke den vorigen dag uit 
den echt was getreden, te trouwen, en verkreeg 
deze. En om 3 ure in den namiddag hertrouwde hij.

KLEINE PAROCHIËN VAN WEST-VLAANDEREN
De vijf-en-twintig kleinste parochiën van West- 

Vlaanderen zijn :
St-Jacobskapelle 216, Houcke 224, St-Pieters- 

capelle 229, Boitshoucke 275, Oudecapelle 283, 
St-Jooris (Veurne) 322, Gyselbrechtegem 330, 
Stuivekenskerke 347, Mannekensvere 379 , Lam- 
pernisse 401 , Wilskerke 418 , Eggewaertscapelle 
453 , Schoore 468 , Vinckem 484, Nieuwmunster 
497 , Meetkerke 511, Nieuwpoort-Baden 520, 
Noordschote 534 , Ramscapelle (Brugge) 554, 
Wulverghem 559, Zuydschote 561, Zande 564, 
Avecapelle 598, Ghyverinchove 614, Wenduyne 
617.

De kleine gemeente Zoetenaye maakt deel van de 
parochie Eggewaertcapelle. Zoetenaye is geene 
parochie.

EENE NEGENJARIGE KINDERMOORDENARES.

Een zonderling geval van misdadigheid werd in 
de gemeente Roublieff ontdekt. Een negenjarig 
meisje, door de echtgenooten Titoff ingenomen om 
hun kind tijdens hunne afwezigheid te bewaken, 
heeft dit met oorkussens verstikt. De jonge misdadige 
werd aangehouden.

Het onderzoek wees uit dat, in verscheidene 
andere huizen, kinderen aan de bewaking van het 
meisje toevertrouwd, schielijk waren gestorven. De 
moordenares heeft bekend ze te hebben gedood en 
tot eenige reden gaf zij op dat de kinderen haar 
verveelden.

Sterfgevallen.
Vrijdag nacht is godvruchtig op haar kasteel te 

Lophem in den Heer ontslapen, in den ouderdom 
van 87 jaren, Mevrouw Barones Karei van Caloen, 
geboren Gravin de Gourcy, weduwe van Baron van 
Caloen, gewezen Senateur van Brugge, moeder van 
Mevrouw de Barones Alexander Gillès de Pélichy.

Wij bieden de familie onze rouwbetuiging.

Priesterlijke Benoemingen
Mgr de Bisschop van Brugge heeft benoemd :
Onderpastoor te Pervyse, E. H, Vandenweghe, 

leeraar te Yper.
Onderpastoor te Dottenys, E. H. Vangheluwe, 

coadjutor aldaar.
Professor te Rousselare, in vervanging van E. H. 

Delaere, E. H. Daisomont, leeraar te Avelghem.
Professor te Avelghem. E. H. Vandaele, professor 

te Yper.
Professor te Yper E. H. Dupont, student aan 

de hoogeschool te Leuven.
Bestierder van ’t Pensionaat der dochters van de 

Wijsheid te Herseeuw (Les Ballons), E. H.Tiberghein 
gewezen onderpastor te Dottenies;

Kapelaan der hoofdkerk van St-Salvators en van 
de kapel van ’t H. Bloed, te Brugge, E. H. Alexis 
Debevere, kapelaan van St-Jacobs aldaar.

Y er makelij klieden
J a a r l i jk s c l ie  p r i j s k a m p  op  d e  V og e l p i k  

t e r  h e r b e r g  De W arande,  b ij I I .  M is tia e n -  
V e r c r u y s s e ,  K r e k e l s t r a a t ,  I s e g h e m .

7 F r .  V o o ru i t  e n  h e t  in le g g e ld  e rb i j .

Burgerstand van Iseghem
Geboorten :

291 Gabrielle Deboo, d. v. Alois en Maria Wal- 
laeys, Schaapdam. —  292 Maria Allewaert, d. v. 
Emile en Augusta Demets, de Pélichy.str. — 293 
Joannes Verhaeghe, z. v. Frederik en Celina Ver- 
beke, Kortrijkstr. —- 294 Julienne Malfait, d. v. 
Arthur en Maria Bekaert, Rousselarestr. — 295 
Gabriel Deldycke, z. v. Eugeen en Eleonora Sinto- 
bin, Nederweg.

Ov e r u jd e n s:

187 Antoine Heldenbergh, 5 j ., z. v. Leander 
en Silvie Linseele, Kortrijkstr. — 188 Elina Wit- 
touck, 7 m ., d. v. Joseph en Julia Pattyn, Rous
selarestr. — 189 Alida Verbauwhede, 36 j. ,  d. v. 
Petrus en Theresia Vüylsteke, Hospitaal.

Scheepvaart van Sseghem
van 7 tot 14 September.

N én n p h a r ,  met kokes voor Constant Gits- 
Nonkel. —  L a  Tiilipe, met hout voor de gebroe
ders Vanhaverbeke. —  Novus-M iindus,  met 
kolen voor de W e Alid. Vandewalle. —  Le Choisy,  
met kolen voor Fran^ois Décaigny, Emelghem. — 
E en ige  Zoon,  met kolen voor de W° Conrard 
Verstraete. — Maria,  met bloem voor C. Vande- 
moortele en Henri Pattyn.



Marktprijzen
ISE G H E M
Suikerijboonen  7 Sept. tl- Sept.

Beschikbare wagon 16 50 1 1 7 -
» schip 17 — | 1 8 -

Nieuwe groeite wagon 15 — | 1 5 -
» » schip 14 50 | 14 75

Meststoffen,  3 Sept.
Sodanitraat beschikbaar Oostende 27 25
Zwavelzuren ammoniak 37 00

14 September.
Boter do kilo 3 00 3 20
Eieren de 26 2 2'7 3 00

R O U SSELA R E 3 Sept, 10 Sept.
Oude Tarwe 20 — 20 50 | 20 — 21 —
Roode 18 50 19 — | 1 9 — 19 50
Rogge 17 50 18 — | 1 7 — 17 50
H aver 20 — 21 — j 21 _  22 —
Boonen 21 — 22 — | 21 50 22 50
Aardappels 7 — 8 — | 8 — 8 50
Boter per kilo 3 — 3 20 | 3 00 3 30
E iers per 25 2 50 2 60 | 2 65 2 75
K oolzaadolie 100 k. 70 50 71 —
Lijnzaadolie » 76 — 73 50
V iggens 22 — 38 — | 20 — 40 —

Suikerijboonen
Bescli. wagon 16 — | 16 50

» schip 16 50 | 16 75
Nieuwe groeite, wagon 15 — | 1 5 -

» » schip 15 25 j 15 50

KORT RIJK  9 Sept. 2 Sept.
Tarwe 20 50 | 24 —
Rogge 18 — | 17 50
H aver 22 50 24 50
K oolzaadolie 100 kil. 71 — 71 50
Lijnzaadolie » 73 50 | 7 6 -
Aardappels » 5 — 5 —
Boter per kilo 3 40 | 3 20
E iers per 26 2 80 | 2 60

Meststoffen, 9 Sept.
Sodanitraat beschikbaar— Oostende 28.—
Zwavelzuren Ammoniak 37.25

IJdele Cigarenkistjes
TE KOOP

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

Zeep DADA
H e t  s t u k  0 . 7 5

W erk d a d ig h e id  zonder  
w eerg a  teg en  zom ersproeten  
en h u id a a n d o en in g en . D e  
b este  voor h et behoud eener  
fr issch e  gelaatsk leur .

„ 4 T  \  A O n feilb aar voor d e  gen e-
Crême z in g  v an  k loven , m aak t de

T u b e  0 . 7 5
h uid  b lan k  
N A C H T .

IN  E E N

P o ederD A D A
De d oo s  2 . 5 0

A llerfijn st, en  op ’t g e la a t  
b lijven  ; o n on tb eerlijk  voor 
e lke to ile tta fe l.

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

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

O P E N B A R E  V E R K O O P I N G
V A N

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 :

Eerste  Koop  : EEN WOONHUIS dienende
voor herberg, genoemd « Cercle Sportif», hebbende 
beneden groote drinkzaal, keukenen 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 i 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 985g en 9851; 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 toegestaan 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 ,  telkens

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

E en  h a l f  ten honderden  inste lpenning  

O PEN BAR E 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 Priesterstraat .

De 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 UIS, ten dienste van 
w inkel, met afhankelijkheden en Erve, 
staande en gelegen te Iseghem , ten oost- 
kante der Sint-Pieterstraat, en TW EE  
W ERK M ANSW O NING EN eraan, gelegen  
ten westkante der Priesterstraat, te zamen 
groot 1 are 53 centiaren ; in liet kadaster 
bekend sektie A, nummers 409b, 4 1 0 a  en 
41 Ob ; palende oost de Priesterstraat, znid 
M, Julien H olvoet, en M. H ippoliet Van- 
haverbeke, w est denzelfden en de Sint-Pie
terstraat, noord M. Constant W eyts. — 
H et groot huis gebruikt dooi' Frans Staes- 
Van Robays, tot den I December 1914, m its 
225 fr. bij jare, boven de grondlasten, en de 
kleine huizen door Ilenri Carrette, mits 
5 fr. te maande, en de weduwe van Jules 
Carrette, m its 3 fr. te maande.

Z i T D A G  :
OVERSLAG op Vri jdag 27 September 1912,

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

Ingesteld 5 00 0  fr.

ELIXIR CANROBERT
ferrugineux, antichlorotique, tonique apéritif.

De E l ix i r  C a n r o b e r t  bevat alleen de noodige bestanddeelen om het 
bloed zijne volledige kracht  te verschaffen.

De E l ix i r  C a n r o b e r t  is zeer aangenaam van smaak,  en wordt  door 
kinders zoowel als door volwassenen,  gret ig en zonder schade  ingenomen.

De E l ix i r  C a n r o b e r t  is een uitstekend middel voor het verzachten d e r ’ 
pijn in de zij, en hertkloppingen,  die den longli jder  zeer afmartelen.

De E l ix i r  C a n r o b e r t ,  door  zachte doch gedurig  aanhoudende  werking 
om het bloed te zuiveren en te versterken,  is ook best geschikt voor Maagli jders  
welke altijd hierdoor eene onmiddeli jke beternis ondervinden,  en bij voor tdurend 
gebru ik  volkomen genezen worden.

P r i js  d e r  f lesch : 3  f r .  75 .

BALSEMPEREL.S
Beste geneesmiddel  tegen al le rhande 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.

Te bekomen bij JOSEPH V^RHPUV\ry^, apotheker
M a r k t s t r a a t ,  I S E G H E M

G e e n . G r i f s  H a a r
M E E R  in

« D e  N i e u w e  L o n d o n . »
doet de grijze haren binnen en 
kele dagen verdw ijn en , m aakt het 
haar glan zend  en zacht, belet het 
u itva llen  en neem t de p elletjes  
van h et hoofd w eg.

E is c h t  o p  
d e n  h a ls  :

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

Engeische B a a rd tin c tu u r aan  2  f r .  p er flacon

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

In ’t groot: Parfumerie Dr Salp, Wachiebeke (Belgie)

W O O N H U IZ E N
T E  H U R E N

1.
Om in pacht  te komen met 1 October 

aanstaande,  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

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

Z E E R  Y O Q R D K E L I G E  P R I J S

Z ic h  t e  b e v r a g e n  t e n  b u r e e l e  v a n  ’ t  b la d .

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

voor Heeren en Damen

M a r k t s t r a a t ,  I S E G H E M
Groote keus van Engelsche stoffen

Laats t ;  Nieuwigheid —  Genadige Prijzen

Huis van eerste orde 
RO UW K O STUM EN IN 24 U R E N .

Gustaaf Vandeputte
C O I F F E U R  

S ta t ie p ia 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 Haar.

Roode Pillen
I—  D U  P U  I S ,  J U M E T .

Indien gij slecht s laapt  en dat  uwe 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  F r .  de doos ; 0 . 7 5  fr .  de halye doos.

T E  VERKRIJGEN BIJ :

.T. YBRHAMME 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 en s

\  O O R D E K LeN  : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A  prik
kelt den eetlust, werkt zeer 
gunstig op do melk en boteraf- 
zondering, m est spoedig ; geeft 
aan de peerden eene maximum  
geschiktheid tot oplevering van 
arbeid, Voorkomt de buikkram
pen en darmontsteltenisseii; is 
uitstekend tegen den droes.

Gewaarborgd 25 tot 28 eiw it, 6 tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en 60 andere krachtvoeders. Rijker dan de 
kokoskoek, en veel goedkooper; vervangt dezen laat- 
sten gew icht voor gew icht, en geeft nog betere uit
slagen. Geeft vaste boter.

SÜPERCOCO
Gebroeders LAGRANGE, 26-32, Zwijgerstraat, ANTWERPEN

Leveranciers van het Ministerie van L an d b o u w  en van hel Leger.  
Fabricanten  en invoerders van allerhande voeder koeken  en meelsoorten.

Handel in (HICOREIBOONEN
K O L E N  &  K O K S

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, ISEGH EM

T e l e f o o n  2 4 .


