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INSCHRIJVINGSPRIJS 

I ja a r  3 .5 0  fr.
6 maanden 2 .0 0  fr.
3 maanden 1 .00  fr.
I ja a r  binnen stad 3 .0 0  fr.

Men schrijft in bij de 

D rukke rs- U itgeve rs  

W e A. N O N K E L  & Z N
K O O R N  M A R K T

en in alle postkantooren.

G O DSDIENST, fv^OEDERTRRL, V R D ER LR N D  
GENtEENTEBELRNGEN

Aankondigingen 0 .1 5  fr . den regel
Rechterlijke aankondig. 0 .5 0  fr . » »
Aanbevelingen 0 .2 5  fr . » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of programmas 

bij den drukker van dit blad gedrukt, 

worden kosteloos tweemaal in het blad 

overgenomen, alsook de opgegeven 

uitslagen van prijskampen.

verschijnende eiken Zaterdag

Aan de beyoMng van Isepbem
Donderdag laatst is alhier een schrift 

uitgedeeld geweest,gedrukt bij Deraedt- 

Verhoye van Rousselare, en geteekend: 

« Een groep katoenen kiezers. »

De leden der minderheid van den 

Gemeenteraad, en Boos Iseghem, wier 

orgaan onze Gazette is, alsook onze 

opstelraad protesteeren bijzonderlijk 

tegen de ongepaste uitdrukkingen ge

bruikt ten opzichte van den heer Rosseel, 

die steeds tot ieders voldoening zijne 

taak heeft gekweten als gemeenteraads

heer, als schepen, en als dienstdoende 

Burgmeester.

Wat ook de toekomst Iseghem voor

beschikt, Boos Iseghem zal gelijk welk 

bestier ondersteunen dat wil handelen 

met onpartijdigheid, iever en eerbied 

voor de rechten van eenieder.

LAPPER CRISPYN
De sclioetjes gaan er met paren 
en jammer de menschen ook.
’t Verstand komt niet voor de jaren.
De liefde? Wat vuur en wat rook !
Ach ! wisten ’t de vliegende gaaien,
Ze werden ’t viij leven niet moe !
Ik  zitte mijn sclioetje te naaien 
En trekke mijn draadje toe.

Hoe groeide uit dat lustige Grietje 
I)ie knorrige dolle katijf ?
Een lief als een hemelbietje,
En  nu zoo een duivelig wijf !
Vandaag al de winden aan ’t waaien,
En morgen nocli ba nocli boe,
Ik  zitte mijn sclioetje te naaien 
E n  trekke mijn draadje toe.

W at liebt ge aan die pinten, die pijpen ? 
Neem liever een druppel, een dop !
E i, moet ge dat eisen weer slijpen ?
Wel bliksem ! wat eeuwig geklop !
Ik  mag me niet roeren noch draaien 
’t Is al verkeerd wat ik  doe :
Ik  zitte mijn sclioetje te naaien 
En trekke mijn draadje toe.

Xu  zit ze de passie te preken 
Bij Anneke van den gebuur ;
Een lapper ! geen woordje te spreken,
Is  ’t eten te zout of te zuur.
Straks komt ze mij kozen en aaien,
Of zoeken naar bezem of roe.
Ik  zitte mijn sclioetje naaien 
E n  trekke mijn draadje toe.

Weet iemand — daar valt mij al weder 
Dat sclioenmakersraadseltjen in —
’t Verschil tusschen wijven en leder ? 
Voor mij is het klaar gelijk tin.
De wijven zijn vellen van haaien 
En leder is vel van de kóe.
Ik  /.itte mijn sclioetje te naaien 
En trekke mijn draadjen toe.

R. DECLEUCQ.

F A N A T I E K
Wanneer ik ter school ging bij de heeren 

Pollet —  dat is al wat meer dan veertien 

dagen geleden —  had ik het geluk eenen 

Meester te vinden, die met hert en ziel aan 

zijne leerlingen was verknocht.

Mogelijks heb ik in gansch mijn leven 

geen persoon tegengekomen die het zoo 

hoog op had met zijne plichten, die zoo een 

groot besef had van hetgene hij moest doen, 

gelijk die Onderwijzer.

Hoe jong wij nog waren, toch bezaten 

wij reeds verstand en begrijp genoeg om 

dien man te waardeeren, om de edelmoedige 

pogingen welke hij steeds aan den dag 

legde naar weerde te schatten.

Niet alleen leerde ons die brave Heer wat 

hij gedwongen was ons te onderwijzen door

het schoolprogramma, maar hij riep zoo 

menigmalen onze aandacht op zekere punten 

die wij maar later gingen ten volle verstaan, 

en waarvan het nut maar op hoogeren leef

tijd ons in het oog ging springen.

En bij het schrijven van dezen artikel, 

herinner ik mij nog zeer wel de woorden —  

alsof het maar van gisteren ware —  welke 

hij uitsprak om in onze jonge hoofden te 

prenten en in te stampen, dat wij ons altijd 

en in alle omstandigheden moesten zwichten 

van overdrevenheid.

« In alle dingen, zeide hij ons, is de mid

delmate de beste. Overtolligheid, geweldig

heid, overdrevenheid is immer af te keuren. 

Alles wat te is deugt niet ».

En dat woordeke te klonk ons in de 

ooien, en wij peisden en dachten en onder

zochten.

—  « Te, herhaalde de meester, kan nooit 

geprezen worden. Te lang slapen, te veel 

eten, te veel drinken, te veel werken, moet 

gij nooit doen. En ik zal u ook nog zeggen, 

voegde hij erbij, dat ik volmondig afkeur dat 

gij te veel zoudt bidden, te veel in de kerke 

zitten, te godsdienstig zijn ».

Onze Onderwijzer, gaf ons daar, misschien 

wel zonder het zelf te weten, de eerste waar

schuwing tegen fanatism.
*

* *

Ongelukkiglijk genoeg, in alle steden en 

gemeenten, vindt men fanatieken.

Die komt men tegen in alle godsdiensten, 

cfie ontmoet men in alle politieke gezind

heden, zoowel bij de katholieken als bij de 

liberalen en de socialfsten.

Een zot op een dorp, zegt een vlaamsch 

speekwoord, is niets ; een zot in huis is iets.

Maar een fanatiek persoon op eene 

gemeente is eene plaag, en dikwijls zelve 

eene ware rampe.

Geene personen staan zoo wel met hun 

zelven, als de fanatieke.

Zij aanzien hun eigen als de volmaakt

heid, zij schrijven hun eigen alle gaven, 

alle hoedanigheid, alle bekwaamheid, alle 

kennis toe. Niemand kan hun in verstand 

overtreffen. Al hetgene zij doen moet wel 

zijn, omdat, zoo zeggen zij, zij nooit iets 

doen tenzij in ’t voordeel van hetgene goed 

en waar is.

Wee u, zoo gij hunne gedachten niet 

deelt, en de stoutheid hebt het hun te zeg

gen ! Wee u, zoo het in de macht is van de 

fanatieken u nadeel te kunnen doen !

Zij aanzien u als een politieke tegen

strever, als een andersdenkende in gods

dienstige zaken, en zij zijn overtuigd dat zij 

werken voor het goed, voordeel doen aan 

den godsdienst met u te benadeeligen.

—  « Zulke menschen, zeggen zij, moeten 

in onze gemeenten of steden niet wonen, die 

hebben geen recht op bestaan, die moeten 

ten onder gebracht en geruineerd worden ! »

En sterk blijven zij bij hun gedacht dat 

zij zulks mogen doen, dat hunne politieke, 

hunne religie, ver van zulks te verbieden, 

hun daartoe aanmoedigt en goedkeurt.
*

♦ *

En uit die misopvatting spruiten in zoo

vele plaatsen de droevigste vervolgingen.

De fanatieken zijn standvastige oorzaken 

van haat en nijd, de schuld van erge twisten 

en venijnige tweedracht.

Komt die mannen tegen waar gij wilt, 

’t zij ’s morgends, ’t zij ’s avonds, het weze 

langs de straat of in de herberg, in feesten 

of in rouwplechtigheden, het geve er gelegen

heid toe of niet, altijd, eeuwig is het dezelfde 

rijmram, het zelfde gezeever, hunne gal 

spuwen zij uit tegen de personen die hunne 

gedachten niet deelen, en zij zeggen hunne 

zaligheid aan wien niet denkt zooals zij.

Bij hunne gebeuren, vrienden en kennissen 

is het een onophoudend geloop, een stand

vastig aandringen opdat zij alle tegenstrevers 

zouden schuwen en vluchten, opdat zij hun

nen winkel zouden verlaten, en ophouden, 

volstrekt weigeren, nog welkdanige handels

betrekkingen aan te knopen.

Om aan hun doel te geraken, om den 

ondergang hunner tegenstrevers volkomen 

te bewerken, ondersteunen zij uit alle hunne 

krachten andere personen die den zelfden 

stiel of den zelfden handel drijven. Voor on

eerlijke middels te gebruiken, wijken zij niet 

achteruit.

En bij hooger geplaatste personen gaan 

die fanatieken zich roemen hoeveel kwaad, 

hoeveel schade zij aan eenen tegenstrever 

hebben berokken. En die hooggeplaatste 

mannen drukken door hun stilzwijgen hun 

genoegen uit, en lafhertig genoeg, zij durven 

deze snoode handelwijs niet afkeuren.

Maar het herte van die fanatieke kerels is 

zoo zuiver, zoo eerlijk, zoo heilig niet, alsof 

zij het steeds willen doen doorgaan. Ge

meenlijk verduiken zij eene lage ziel !

De prikkel hunner handelwijze is nooit 

anders dan eigen voordeel, eigen winst, 

eigen bate.

Onderzoekt wie doorgaans de leveraars 

zijn van kerke, school en disch, tracht nauw

keurig te wete te komen wie met de beste 

profijten wegloopt, aan wien de geheime 

leveringen steeds worden toevertrouwd, en 

acht keeren op tien, hebben de fanatieken de 

voorkeur en strijken de winsten op !

*
* *

En wilt gij weten hoe die fanatieken de 

christelijke liefdadigheid —  waarmede zij 

zoo hooge en zoo luide schermen —  uit

oefenen ?

Leest dit echt verhaal :

Een landbouwer kwam bij eenen hande

laar van stad, waren koopen.

Een hevige fanatiek had het gezien.

—  « Hoe, sprak die fanatiek, gij doet 

zaken met dien persoon ?

— « En waarom niet ? » vroeg de land

bouwer, hoogst verwonderd. »

—  « Omdat het een slecht mensch is ! » 

-— « Welhoe ? een slecht mensch ? Maar

het is meer dan dertig jaren dat ik met dien 

man zaken doe. Hij is de eerlijkste en de 

treffelijkste van gansch de stad ! »

—  « Hij is een politieke tegenstrever, 

hij zegt dat hij katholiek is, maar hij bevecht 

onze katholieke gilden en bonden. Mannen, 

zooals gij, mogen de zaken van eenen poli- 

tieken tegenstrever in niets ondersteunen. 

Daar moogt gij niets, niets gaan koopen. 

Dat is uwe p licht! »

Eenige dagen later zag dezelfde landbou

wer dat werklieden de koopwaren van dien 

fanatieken held ten huize binnendroegen 

van eenen der grootste liberalen van stad.

De boer beet op zijn tanden, en onmid- 

delijk begaf hij zich ten huize van den 

fanatieken persoon, die hem korte dagen te 

vóór de les gespeld had.

—  « Dat waren wel uwe werklieden, 

vroeg de boer, die uwe koopwaren bestelden 

bij dien liberaal ? »

—  « Ja, klonk het antwoord, maar wat 

hebt hij er op te zeggen ? »

—  « Wat ik er op te zeggen heb ? Dat 

gij over acht dagen mij geene de minste 

verwijting of berisping toe te sturen hadt, 

wanneer gij duizend malen slechter handelt 

als ik !

—  « Gij zijt grootelijks mis, was het 

antwoord van den fanatieke. Gij kocht koop

waren aan een tegenstiever, dat mocht gij 

niet doen. Ik verkoop koopwaren aan een 

tegenstrever. Dat is een groot verschil, en

daar heb ik recht toe. Ik verkoop mijne 

waren aan liberalen, aan socialisten, aan 

den duivel zelf, als ik maar geld kan winnen.

Maar noch aan mij, noch aan u, noch 

aan niemand tot onze partij behoorende, is 

het toegelaten waren te koopen bij eenen 

tegenstrever of vijand. Met zoo te handelen 

ondersteunt gij dien mensch, gij doet zijne 

zaken vooruitgaan, gij laat hem geld winnen, 

gij voorziet in zijn bestaan. En dat, verstaat 

gij mij ? dat moogt gij nooit! nooit! nooit !»
*

* *

Zoo wordt in Iseghem, sedert twee jaren 

van hier, het woord van onzen Goddelijken 

Zaligmaker : « G i j  zult uwen evennaaste 

beminnen gelijk uw eigen zelven » uitgeleid 

en toegepast. NEMO.

Willen en Kunnen
Willen is kunnen : dat is een spreek

woord dat dikwijls mag te passé gebracht 

worden.

Veelal is het de goede wil die ontbreekt 

wanneer iets goeds niet wordt gedaan. Men 

weet dat het betrachte doel prijsbaar en lof- 

weerdig is, men beschikt over de middels 

om het te bereiken, maar helaas, de lam

lendigheid en de onverschilligheid zijn er 

mede gemoeid, en men laat alles gaan 

dat gaat.

Maar er zijn ook gevallen waarin, spijts 

de beste inzichten, spijts de taaiste wil, 

spijts de hardnekkigste aanhoudendheid, 

men niet kan bekomen, hetgene men zou 

moeten verwerven, en dat door de schuld 

van andere personen, of van eenen toestand 

waarvan de ingewortelde misbruiken alge- 

heele verandering beletten.

Zoo hebben wij de Vlaamsche zaak.

Men heeft schoon maatschappijen en gil

den in te richten voor doel hebbende de 

opheldering van onze moedertaal, en het 

wegduwen van overtollig fransch, men is 

somtijds verplicht van op te offeren aan de 

vooringenomenheid.

Een handelaar, al is hij nog zoo vlaamsch- 

gezind, moet, wanneer hij ook door 

vlaamsche kalanten in ’t fransch aangespro

ken wordt, in dezelfde taal kunnen antwoor

den, en de fransche taal met gemak 

hanteeren, zoo niet hij wordt aanzien ’t zij 

als een onbeleefderik,’t zij als een onkundige.

Men mag dus niet besluiten, omdat een 

persoon of eene maatschappij, bij toeval, 

schijnen van hunne princiepen af te wijken, 

er daar gemis van rechtzinnigheid in gelegen 

is. Men moet eerst van al zien hoe verre 

men komt, en ’t is te vergeefs koppig zijn 

wanneer koppigheid of fanatism juist van ons 

die personen verwijdert die wij zoeken tot 

de goede zaak te winnen.

Indien er dus in eenen vlaamschgezinden 

kring nu en dan iets in ’t fransch wordt 

opgevoerd, het is met het inzicht van elkeen 

wat te vreden te stellen, en niet te willen 

doorgaan als dweepers ; door andere uit

voeringen of werken in ’t vlaamsch kan 

men verders allengskens de liefde en den 

eerbied voor onze moedertaal aanleeren en 

inplanten.

Buiten het taalgebied zijn er nog menige 

omstandigheden waarin men niet kan hetgene 

men zou willen.

In politieke zaken hebben wij bij voor

beeld, de legerkwestie. Hoe geerne zou het 

Staatsbestuur rekening gehouden hebben van 

den afkeer welke het vlaamsche land bezielt 

ten opzichte van den kazernedwang. Maar 

de omstandigheden verplichten tot zware en 

lastige opofferingen.

Doch, even als er menschen zijn, die spijts 

al hun pogen en hunnen goeden wil ht i goed



niet kunnen teweeg brengen dat zij bedoelen, 

zoo ook zijn er anderen die, opgestookt door 

haat en jaloerscheid, andere menschen of 

instellingen zoeken te bekampen en te 

benadeeligen, maar die daar niet in geluk

ken; zij zouden wel willen kwaad begaan, 

maar zij kunnen niet.

Om tot hun doel te geraken gebruiken die 

boosdoeners alle mogelijke, en vooral be

dekte middelen.

Zij beginnen doorgaans met scheldwoor

den, die geen zin hebben, en waarin de 

onpartijdige toeschouwer of lezer niets ziet 

dan bekrompen spijt en lage haat. Ook geeft 

het vat maar uit hetgeen het in heeft, en hoe 

vuilder de scheldwoorden zijn, hoe gemeen- 

derookde persoon is die ze geschreven heeft.

Het gebeurt ook dat, om niet te schijnen 

naamlooze schriften uit te geven, men onder 

een artikel een paar letters zet die een zeker 

persoon zouden beduiden. Maar dat is juist 

een middel om den waren schrijver van het 

artikel niet te laten kennen. Achter de naam

letters van gelijk wie kunnen geleerde en 

hooggestudeerde mannen helpen voort twist 

en tweedracht stoken onder de vredelievende 

menschen eener gemeente.

In alle geval deze die aanzien zijn als 

hoofdopstellers van een blad, degenen die 

wekelijks al den tekst, al de artikelen, van 

eene stad uitgaande, medenemen naar den 

drukker, zijn natuurlijk ook verantwoordelijk 

voor hetgeen in hun dagblad verschijnt, ten

ware voorbehoudingen gemaakt worden. 

En indien een walgelijk schrijven opgenomen 

wordt in eene gazette die anders veel dienst 

kan bewijzen voor de ontwikkeling en ver

betering van het volk, geheel de gazette lijdt 

er door.

Zoo ziet men artikels verschijnen die den 

afkeer verwekken niet alleen der tegen

strevers, maar bij partijgenoten zelf, en 

waarmede niemand in ’t openbaar durft 

roemen.

Boos lseghem, dat men zou willen doen 

verdwijnen, maar wiens uitnemenden en 

altijd aangroeienden bijval men niet kan 

tegenhouden, zal steeds in deftige woorden 

strijden voor de waarheid, en, recht voor 

den vuist, maar op hoffelijken toon, mis

bruiken en tegenstrevers bekampen.

Persoonlijkheden maken wij niet. Maar 

politieke mannen, overal, in alle partijen, in 

alle gazetten, worden beoordeeld wanneer zij 

handelen als politieke mannen. Nooit heeft 

Boos lseghem verder geweest.

Wat aangaat « Met den hoogen hoed » of 

« Bravo, ’t is voor den trouwere » niemand 

kan zich met recht kwaad maken voor dit 

schrijven : misbruiken of gewoonten die wij 

belachelijk vinden zullen wij steeds, zonder 

iemand te bedoelen, beschrijven en afschil

deren naar verdiensten.

Qelijk bij het overgroot deel onzer stads

genoten zijn onze inzichten vredelievend. 

Men zou ons willen doen doorgaan als 

vijandig aan de werklieden !

Dan kan men niet. Wij zijn alle werk- 

mansinstellingen genegen ; voor hunnen 

bloei en hun bestaan heeft menigeen onder 

ons jaren lang onvergeld gewrocht; vak

scholen hebben wij aangeprezen, alle ver

beteringen voor de arbeidersklas onder

steunen wij.

Men zou ons willen in den grond booren : 

men zal nooit kunne'n : al de werklieden, 

die spreken met gezond oordeel, lezen ons 

blad geern ; in ons blad zullen zij, evenals 

de kleine burgerij, steeds beschermers en 

voorstaanders vinden, en wij zullen steeds 

wel doen,

Tot spijt van die ’t benijdt.

H A N D E L S V E R K E E R
I I . O n t st a a n .

De plaats die het Handelsverkeer in ons 

leven, in ons midden, in onze gewoonten 

heeft ingenomen is aanzienlijk, maar is ook 

zoo natuurlijk, zoo noodzakelijk geworden, 

dat wij wellicht zouden kunnen gelooven dat 

het altijd zoo geweest is.

Zonder moeite, hervormen wij in onze 

verbeelding, gansch het uiterlijke van zijne 

alledaagsche beweging. In onze stad of dorp 

zien we den bakker bij zijnen oven, den 

beenhouwer aan den slachtbank, den her

bergier in zijn buffet, den smid aan het 

aambeeld, den kleermaker aan zijne tafel, 

den coiffeur in zijn toiletsalon, den drukker 

bij zijne letterkassen, den apotheker in zijne 

pharmacie, den winkelier achter zijnen toog, 

den bloemist in zijnen tuin. We zien de 

fabrikanten, handelaars, landbouwers, com- 

missionnarissen, koopers en verkoopers,

dooreenwentelen, rondloopen, drinken, 

schertsen en redeneeren —  een ware 

menschenbiekorf — op de markten. We zien 

in de Beurs, bankiers, speculateurs, finan

ciers en wisselagenten, gejaagd en wantrou

wig, hunne portefeuilles openslaan, en hunne 

papieren en titels in alle handen rondstrooien. 

We zien de expressen als een rukwind de 

statiën voorbijstuiven, rijtuigen en automo

bielen met halsbrekend gevaar de straten 

doorkruisen ; stoombooten en transatlantie- 

kers de afzienbare zee invaren. We zien 

onze stadslucht verduisteren, onder een 

echte spinnennet van telefonische en elek

trische kabels. En dit alles, dat als op het 

doek van een cinematograaf, in onze ver

beelding voorbijschuift, ofschoon menige 

zaak slechts van gisteren dagteekent, komt 

ons zoo natuurlijk, zoo alledaagsch, zoo 

bevriend voor, dat wij bijkans niet meer 

kunnen verstaan, dat er een tijd geweest is 

dat het anders was.

En toch weten wij, en zijn we onwrikbaar 

overtuigd, dat er een tijd geweest is dat het 

anders was, dat het moet anders geweest zijn!

Maar, hoe het in vroegere tijden geweest 

is, en waarvan het nu zóó geworden is, dat 

is soms wel wat moeilijker om uit te leggen, 

en daarom bekommert ons die vraag veel 

min. Dat wil niet zeggen dat we niet gretig 

en met genoegen het opklaren daarvan zou

den vernemen, konden wij er toe komen 

zonder juist veel moeite aan den dag te leg

gen ! De mensch is doorgaans afkeerig van 

veel krachtinspanning vooral indien de 

krachtinspanning van zijnen geest opgevor

derd wordt, en daarom schept hij liefst zijn 

behagen in gemakkelijke en eenvoudige 

dingen. Te dikwijls blijft hij stilhouden aan 

den voet van den berg, dien hij wat lastig 

vindt om opklimmen, maar die hem daar

boven de heerlijkste uitzichten, de schilder-; 

achtigste tafereelen zou laten bewonderen. 

Zekerlijk, het is gemakkelijker in de vallei 

rondom het gouden kalf te dansen, dan 

Onder donder en bliksem de tafels der tien 

geboden te gaan afhalen op den Sinaïberg ! 

Maar dat wil daarom niet zeggen dat het 

meer edel, en vooral meer lofweardig zij ! 

Verre van daar ! Kunst en plicht vereischen 

een zeker zelfbedwang, het schoone en het 

goede vragen eene zekere wilskracht, óm des 

te meer voldoening te kunnen schenken aan 

dezen die ze opspoort of aan dezen die ze 

volbrengt.

Gelukkig genoeg voor ons, zijn er hier 

geene bergen te bestijgen, er is zelfs geen 

heuvel op te gaan! Slechts een muur scheidt 

ons af van het begoochelende landschap dat 

we zouden willen bewonderen, maar die 

muur heeft eene poort, deze der geschiedenis, 

en reeds voor ons heeft de sleutel der 

Volkerkunde die poort geopend. We niogen 

dus intreden zonder vaar of vrees, en zonder 

last onze opzoekingen aanvangen.

Het doel van onze opzoekingen is te Wete 

te komen, hoe de heerschappij van het han

delsverkeer, die we bestatigd en bewonderd 

hebben, eensdaags in de betrekkingen tus- 

schen de menschen ontstaan is. De vraag 

die we hier oplossen moeten, luidt klaar en 

duidelijk : Hoe en wanneer is het Handels

verkeer, in al zijne veelzijdigheid, met al 

zijne uitspattingen tot stand gekomen ? Het 

ware immers wat al te kinderachtig een 

oogenblik te denken, dat het handelsverkeer 

op een goeden morgen uit de lucht gevallen 

is, of, dat het opgegroeid is uit de kooien !

De kultuurgeschiedenis van het mensch- 

dom is te vergelijken aan den loop van eenen 

grooten stroom. In dezen onderscheidt de 

schooljongen, zonder de minste moeite, op 

zijn atlas, de bron, de beek, de rivier, de 

stroom zelve en de monding. Maar leidt hem 

eens in de natuur langs dien zelfden stroom, 

en vraagt hem waar juist die bron ophoudt 

met borrelen, waar het beekske in de rivier 

kabbelt, waar de rivier den stroom komt 

aanzwellen en waar de stroom de zeebocht 

inschiet, uw schooljongen zal niet alleen in 

groote verlegenheid verkeeren, maar nog, in 

de volstrekte onmogelijkheid zijn uwe be

geerte te voldoen.

Met de ontwikkeling van het menschdom 

is het niet anders gelegen. Wel kunnen de 

geleerden den ganschen omloop in zekere 

tijdperken of perioden verdeelen, wel kun

nen de vakmannen sommige palen of mijlen

steenen langs den eeuwenlangen weg zetten, 

niet te min is het bewaarheid, dat die perio

den maar zeer ver de werkelijkheid nakomen, 

dat die mijlensteenen enkel dienen om de 

vtudie der evolutie te vergemakkelijken en 

esrstaanbaar te maken voor iedereen.

(Het vervolgt).

Stadsnieuws
V e r g a d e r i n g  van den G e m e e n t e r a a d

op V rijdag 2 1  Februari.

Al de raadsleden zijn tegenwoordig uitgenomen 

de heeren Carpentier en Deryckere.

Het verslag der vorige zitting wordt afgelezen 

en goedgekeurd.

De heer Rosseel, schepen en dienstdoende Burg

meester, geeft aan de leden kennis van het ontslag 

van M. Carpentier als Burgmeester, en verzoekt 

den heer Secretaris eenen brief af te lezen aan de 

leden van den Gemeenteraad gestuurd door den 

heer Carpentier, waarin deze de raadsheeren bedankt 

die met hem medegewrocht hebben voor den voor

spoed der stad. Inzonderheid brengt de gewezen 

Burgmeester hulde aan M. Gustaf Rosseel, en 

eindigt met aan allen zijne beleefde groeten aan 

te bieden.

M. Rosseel verklaart dat het spijtig is dat zulke 

dingen voorgevallen zijn. Niemand vraagt het woord.

Insgelijks wordt het ontslag en een brief van 

M. Van Naemen medegedeeld, en de openbare ver

gadering wordt geheven.

Na de openbare vergadering werden de mede- 

deelingen, aangekondigd op het dagorde, met 

gesloten deuren gedaan.

Het eerste punt handelde over de loskaai.

Er wierd, met algemeene stemmen, besloten de 

toelating te verleenen aan den aannemer de werken 

voort te zetten, mits zekere voorwaarden voor de 

betalingen.

Vervolgens werd eenparig volmacht gegeven aan 

’t Schepencollegie de noodige betalingen te doen 

voor de reeds uitgevoerde andere werken, en voor 

den dienst der stadsbeambten.

Het derde punt was het bespreken van het 

Noordkwartier. Mededeeling wordt gegeven van een 

voorstel van voorloopige overeenkomst met het 

Beheer der Staatsspoorwegen voor het doen der 

noodige onteigeningen.

Er wordt besloten eenen brief naar het Ministerie 

te schrijven waarin er zal gemeld worden dat de 

voorstellen, aan het Stadsbestier gedaan, zullen 

onderzocht worden.

Er zal namentlijk bestudeerd worden indien de 

noodige helling van 3 o.m. 1 per meter die de 

Nederweg aan de nieuwe barriere zal moeten onder

gaan, het verkeer aldaar niet zal belemmeren.

Eenparig wierd door de leden gevraagd de werken 

van alignement en nivellement in het Noordkwartier 

zooveel mogelijk te bespoedigen.

In tegenstelling van hetgeen voortijds scheen 

besloten te zijn, daar M. Carpentier verklaard had 

dat zulks onmogelijk was, wordt gemeld dat de 

Nederweg in de eerste dagen met den electriek zal 

verlicht worden. Er wordt besloten de daartoe noo

dige staken seffens in gereedheid te brengen.

Eene overeenkomst wordt gesloten met M. Van

neste ten einde den ruimdienst' nog voor een jaar

, aan de gewone voorwaarden uit te baten.
fi

In de geheime zitting was de bespreking onder al 

de leden allervriendelijkst ; zij was zeer nuttig en 

alles doet vermoeden dat in het toekomende alle 

hangende werken rapper en doelmatiger dan voor

heen zullen doorgedreven worden.

Waarschijnlijk zal alhier geen kwestie meer zijn 

van meerderheid en minderheid, daar al de gemeen

teraadsleden met de beste gesteltenissen bezield zijn 

om eendrachtig te werken voor den voorspoed der 

stad.

Bijzonderlijk drukte de heer Baron Gillès de 

Pélichy zijne voldoening uit over den nieuwen geest 

van overeenkomst die onder allen heerschte.

Het schrift alhier rondgestrooid namens « Een 

groep katoenen kiezers » werd algemeen afgekeurd, 

en M. Rosseel was zeer gevoelig aan de bewijzen 

van genegenheid en eerbied hem in deze vergade

ring door al de leden gegeven.

Eere-Com  munie
T E R  D R U K K E R I J

W e A. NONKEL & ZOON
K O O R N M A R K T

GROO TE K E  US VA N

Kerkeboeken, Paternosters en Portemonnaies

Allerhande Gedachtenissen der plechtige Com
munie in goud en kleurendruk.

Groote keus van Spijskaarten voor Feestmalen.

Groote tentoonstelling van allerhande 

gelegenheidsgeschenken en fantaisie 

artikelen.

EEN EN ANDER
D e klas van 1911.

Op de herhaalde vragen van belangheb
benden die verzoeken te weten wanneer de 
klas van 1911 zal aftrekken, kunnen wij 
enkel antwoorden dat in het ministerie van 
Oorlog nog niets hieromtrent is beslist.

Op de gestelde vraag werd geantwoord 
dat de diensttijd op 20 maanden vastgesteld 
zijnde, het aftrekken der klas van ‘ 4911 
slechts op 1“ Jun i zou moeten plaats hebben 
Zoo de vorige klas vroeger aftrok, was liet 
omdat de legersterkte op vredesvoet verle
den jaar verre overtroffen was.

Op w eg  n a a r  eene v r e de l ie ven de  op
lossing. — Van goeder hand wordt verno
men dat, ondanks de uitdagende taal van 
sommige bladen, de regeering naar midde

len uitziet 0111 de openbare ontroering te 
bedaren.

Tot grondslag der zoogenaamde besfudee- 
ring van den nieuwen staat van zaken, zou 
dienen tot voorstel ingediend door het 
Kamerlid Wauwermanson strekkend zooals 
men weet, om de verkiezingen tot aanvul
ling der gemeenteraden en provincieraden 
krachtens den aangroei der bevolking, te 
doen plaats hebben onder de volgende 
voorwaarden : eene stem aan al de staats
burgers van 25 jaar, ingeschreven op do 
kiezerslijsten, twee stemmen aan den fam i
lievader, toepassing der evenredige verte
genwoordiging zooals zij geschiedt in de 
Kamer ver k i ez i n ge n .

Xaar 'net schijnt is een groot gedeelte der 
rechterzijde voor de nieuwigheid gewonnen 
en zou liet voorstel kunne» dienen tot 
grondslag eener overeenkomst tussclien de 
partijen.

Ueze proefneming die geene groote ver
warring in den huidigen staat van zaken 
kan verwekken, mits deze verkiezing bijna 
nergens eene meerderheid tot minderheid 
kan brengen, zou uitwijzen wat er van het 
stelsel : een man, een stem, in Belgie te 
verwachten is.

Het blijft 1111 echter af te wachten of al 
de partijen de verbintenis zullen aannemen, 
zich neer te leggen bij de verkregen uitslag.

W e t e n s c h a p p e l i j k e  pr i js  voor  een ge 
v ange ne .  — De Akademie van Weten
schappen heeft een prijs toegekend aan 
Loebasjewits voor twee boeken van dezen 
geleerde,over het organisch leven op aarde. 
Loebasjewits heeft aan deze werken 20 jaar 
arbeid besteed. Twintig gevangenisjaren ! 
Hij was namelijk een der deelnemers aan de 
samenzweering, die geleid lieeft tot ver
moording van Tsaar Alexander.

Het heet dat de beide boeken van Loebas
jewits werken van groote wetenschappelijke 
waarde zijn.

K ong oleesche vogels te  T e r v u r e n .

Het Museum van Tervuren komt eene 
verzameling te ontvangen van meer dan 500 
vogels, ingezonden door don heer Pillette, 
een sportsman, die zich thans nog in Gongo 
bevindt.

S n e l s c h r i j v e r s r e k o r d .

Het rekord der vlugste opname van eene 
redevoering door middel van snelsclirift, 
komt gebroken te worden dóór den snel
schrijver Natlian Beliren, verbonden aan 
het liooger hof van New-York, die er in 
gelukte 279 woorden per m inuut op te 
nemen.

Het vorig rekord bedroeg 250 woorden 
per minuut en werd over zes jaren behaald 
op den wereldwedstrijd van Baltimore.

P r i n s e s  L ou is a  a n d e r m a a l  voor  de 
v i e r s c h a a r .  — De dochter van Leopold I I  
rijdt bepaald veel op de tong van advokaten 
en rechters. Ditmaal echter, en 0111 eens te 
veranderen, treedt ze op als aanlegster, niet 
als eeuwige verweerster. Het geldt ditmaal 
ook geene schuldvereffening, of opeisching 
eener erfenis, doch wel een geding van... 
vindingrijk belang.

De prinses nam enkele jaren geleden een 
brevet voor een nieuw stolsel van talelkom- 
foor bestemd om spijzen te verwarmen. Zich 
onlangs te Weenen bevindend bemerkte zij 
een komfoor door haar uitgevonden.

Het bleek duidelijk dat er hier namaak 
in ’t spel was en een oneerlijke fabrikant 
’sKonings dochter wilde berooven van haar 
wettelijk goed.

Om den fabrikant die kwade pratijken af 
te leeren, spant prinses Louiza een geding 
in tegen hem en eisclit schadevergoeding.

Gansch Oostenrijk-Hongarie naar liet 
schijnt, houdt zich thans met die keuken- 
historie bezig.

W a a r  m oet  da t  ophouden ?

Het Franscli staatsbestuur komt te beslis
sen dat eene som van zes honderd millioen 
frank zal worden besteed aan de verbetering 
der bewapening en uitrusting van leger en 
vloot..

Daar Duitscliland het besluit had geno
men zijn leger op 850,000 man te brengen 
en hiertoe de noodige geldelijke opofferin
gen te getroosten, liet liet niet den minsten 
twijfel of Frankrijk zou dadelijk volgen.

Men vraagt zich af waar dit alles moet 
eindigen ; niettegenstaande het vredepaleis 
van ’s Hage dit jaar wordt ingewijd, wordt 
de oorlogsgod met den dag biutaler en 
veeleiscliender.

De we r e ld s c h u l d .

Volgens den Journal des Debats, heeft 
een duitscher M. Caliver berekend dat de 
wereldschuld ongeveer 158 m illiard mark 

‘ beloopt (een mark is 1,25 fr.) beloopt, 
Frankrijk komt aan het lioofd met 26.2 
m illiard marken, dan Dnitscliland niet 20,4 
Rusland met 19,5, Groot Britan je met 14,9, 
Ita lië met 10,4, Spanje met 7,5, Oostenrijk 
niet 4.3,Portugal met 3,7, Turkeye met 2,3, 
de Vereenigde Staten zouden 11,0, en Japan
5,5 m illiard marken schulden hebben.

K o m t  al len deze w e e k  de B I J Z O N  D E R E  

C i n e m a v e r t o o n i n g  in F l a n d r i a  b i j wo nen.

(Zie verder programma).



V e e l  geld voor  j e n e v e r .

U it eene afgekondigde statistiek blijkt 
dat de accijns rechten ontvangen op den 
inlandschén brandewijn in Januari 1912 
beliepen : 5,(111,421 frank, terwijl in Janu 
ari 1ÜI3 slechts 4,707,035 frank rechten 
werden ontvangen.

I>it wil nu precies niet beduiden dat er 
in .Januari 11)1.1 minder sterke drank werd 
gedronken dan in dezelfde maand van 
’t vorig jaar.

3 2  mi l l ioen in de v l a m m e n  opgegaan.

Maandag morgen lieeft men in eene zaal 
van het Leopöldspark te Brussel, 25,921 
titels der Belgische rente 3. t. li. aan de 
vlammen prijs gegeven. Die titels vertegen
woordigen eene weerde van 82 millioen
059,000 frank.

De verbranding had plaats in een bijzon
deren oven in bijzijn van senator Mesens, 
een bestuurder van de Thesaurie en een 
ai'geveerdig'de der Rekenkamer.

Een  w e r e l d w o n d e r .

Eene familie, die voorzeker het verwijt 
niet verdient dat ze geen hert heeft, is deze 
van een werkman van Easton in Pelselva- 
nie. Vier loden van het huisgezin, moeder 
en 3 zonen, respectief 4, 11 en 13 jaren oud 
zijn elk in ’t bezit van twee herten. Onlangs 
was de jongste zoon lijdende aan influenza, 
en de geneesheer die bij hem geroepen 
werd bestatigde met niet weinig verbazing 
dat zoowel rechts als links oen hert klopte. 
Nieuwsgierig geworden door dit zonderling 
natuurverschijnsel, onderzocht hij opvol
gentlijk de moeder en de twee andere 
broeders, en moest bestatigen dat ook zij 
twee herteu hadden. In eene vergadering 
van geneeslieeren werd het wonder vast
gesteld en bestudeerd. Het schijnt dat de 
twee herten min volmaakt werken dan een, 
doch niettegenstaande dit, verkeert gansch 
de familie in een bloeiende gezondheid.

Hoe me n h on d e r d ja r ig  w o r d t .

Onlangs in Amerika, wierd aan 2-4 hon
derdjarigen, door don « Chamber’s Journa l» 
hunne denkwijze gevraagd aangaande het 
geheim óm lang te kunnen leven. Men 
bekwam natuurlijk do zonderlingste ant
woorden.

Een honderdjarige uit den Mainestaat 
gaf tot antwoord : « een eenvoudig leven 
leiden en geene medecijnen. » Een patriark 
u it New-Iiainpshire besloot « noch tabak, 
noch dl'ocliten. » Mevrouw Anna Betts uit 
Long Iolund was van gedacht, dat wie lang 
wil leven, viermaal daags bourgognewijn 
moet drinken. Van haren kant beveelt 
Mevrouw Nellie Ryan, uit Xew-Jersey, 
warm de zeereizen aan. Tusschen de overige 
antwoorden Stippen wij nog de vólgende 
aan : « Veel werken, goed eten en frissche 
lucht ademen». — « In  de opene lucht 
leven, » — « Vrolijk zijn, regelmatig leven 
en vrog opstaan. » — « Vroeg opstaan en 
vroeg slapen gaan. » — « Brood, boter en 
aardappelen eten. » — Twee andere waren 
eenstemmig om te verklaren « zich nooit 
om iets bekommeren. »

Kortom, uit de gegevene antwoorden 
moet men in ’talgemeen de volgende bestati- 
ging opmaken, dat de 24 honderdjarige 
zooveel mogelijk gezonde en regelmatige 
princiepen gevolgd hebben. Vooral is op- 
merkzagm het feit, dat allen, zonder uitzon
dering, getrouw geweest Waren. Daaruit 
zou men moeten opmaken, dat aan de 
kandidaten voor den honderdjarigen leeftijd 
de raad dient gegeven te worden, zoohaast 
mogelijk te trouwen indien ze liet nog niet 
zouden zijn ! lie t grootste deel dezer hon
derdjarigen behoort tot den buitenstand. 
Over het algemeen zijn ze arm en onwetend. 
In  zekeren zin zijn ze allen fatalist. Ze 
bekommeren zich zeer weinig om de regels 
der gezondheidsleer, en maken zich geene 
illusie dat ze aan het algemeen lot zullen 
ontsnappen. Zij leiden hun leven zonder 
zich te bekreunen om hetgene hun te wach
ten staat, en aan veerden hetgene hun over
komt als onvermijdbaar. Het zijn kalme en 
bezadigde mensclien, en in deze hoedanig
heden ligt voorzeker een der bijzonderste 
faktors van een lang leven.

De Verp leg ing d e r  V in gernage ls .

Do nagels beliooren overeenkomstig de 
ro nding der vingertoppen geknipt te worden. 
De zoogenaamde rowrand geldt met recht 
als een bewijs van onreinheid en een gebrek 
aan opvoeding. Het is een kweekplaats voor 
vuilnis en ziektebacteriën. Door warm 
water, zeep en nagelborstel'moet dit dage
lijks voorkomen worden. Het reinigen van 
den nagelrand met mespunt of andere 
metalen voorwerpen, moet worden nagela
ten, omdat hierdoor licht het nagelbed 
gewond wordt. Gebruik van een houten of 
beenen staafje dient meer aanbeveling. D it 
kan ook gebezigd worden voor het losmaken 
der huid aan den nagel wortel. Te dikke 
nagels, die het bloed niet zoo rose doen 
doorschemeren en daardoor bruin gekleurd 
zijn, moeten met een mesje of fijne vijl afge- 
vijfd worden. Glans en kleur worden voorts 
door polijsten met nagelpoeder tot volko
menheid gebracht. Men moet hierbij de 
huidranden te voren met vaseline beschutten 
Broosheid dor nagels en der omringende 
huid, zoogenoemde naainagels, doet meh 
verdwijnen door het gebruik van warm 
waschwater en zachte overvette zeep, in

hardnekkige gevallen door inwrijvingen 
eiken avond met cold-cream, lanoline-crème 
of het bedekken der vingertoppen met een 
deeg van tarwebloem en honing en het 
aantrekken van zachte lederen. W itte vlek
jes op de vingernagels zijn meestal een 
gevolg van verwonding der nagelwortels, 
soms Ook voedingsstoornissen bij ziekte enz. 
Verdwijnen kan men ze niet, wel voorkomen 
door vermijding der oorzaken. Het splijten 
der nagels is een gevolg van onvoldoenden 
groei, meest verbonden met de ontwikkeling 
van microscopisch kleine woekeringen. 
Krachtig invrijven en borstelen met kami'er- 
spiritus, na voorafgaande zeepwasschen, 
bewijzen goede diensten.

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

IN  ÜW HOOFD.

Keno verwaarloosde valling zet ssich over ! 

van den eencn menscli aan den anderen en is 
I gevaarlijk en zelfs (loodelijk voor ouder- I 

lingen. Daarom moeten wij ons er zoo spoedig 

! mogelijk van genezen. I)e beste, ja  w ij mogen j

I zeggen, eenigste remedie die n voldoending 
geeft, is de Siroop Depraeterc. D it is een j 

wetenschappelijk produkt, dat door de I)ok- 

| tors zelfs genomen wordt. Prijs 2 franken, 

j in alle apotheken namelijk te Is e g h e m  l>ij 

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

Lachkruid.
— Weet gij, drukker, dat men uwe 

Gazette voor « Vuilkarre » uitgeeft ?

— Ja  mijn vriend, het stond verleden 
zondag te lezen in de « S t r o n t p o m p e  » !

De nieuwe President 
van Frankrijk.

De la a ts te  M in is te r r a a d .

Na afloop van den ministerraad, Zaterdag in het 

Elyseum gehouden, en die de laatste van het zeven

jarig presidentschap van M. Faliières was, heeft 

M. Briand het aftredend staatshoofd de dankbare 

gevoelens uitgedrukt welke het land voor hem, die 

met zulke groote onpartijdigheid, en eene zoo ver

heven bekommering voor het nationaal belang, de 

lotsbestemming van Frankrijk voorgezeten heeft. 

M. Briand verzekerde M. Faliières dat hij en al de 

andere ministers eene eerbiedige genegenheid voor 

zijnen persoon zullen blijven koesteren.

De president bedankte M. Briand in ontroerde 

bewoordingen, en drukte zijne voldoening uit bij al 

de mannen die hij een ministerambt toevertrouwd 

had, eene afdoende en trouwe medewerking gevon

den te hebben.

A f  sc heids banket.

President Faliières heeft zijnen opvolger M. 

Poincarré in ’t Elyseum een banket aangeboden. De 

ministers en de notabiliteiten woonden het afscheids

maal bij. M. Faliières dronk aan het voorspoedig 

presidentschap van M. Poincarré en aan de wel

vaart van Frankrijk. M. Poincarré bedankte, er 

bijvoegend dat niemand beter dan hij de groote 

diensten door M. Faliières bewezen heeft kunnen 

waardeeren.

Afscheid  van h et  d ip lo m a t ie k  korps.
M. Faliières heeft maandag voormiddag ten 1 1 

ure, het diplomatiek korps ontvangen, dat van hem 

afscheid kwam nemen.

Dinsdag was gansch Frankrijk door de openbare 

gebouwen en ook vele bijzondere huizen bevlagd.

De scholen waren gesloten en talrijke handels

huizen hadden aan hunne bedienden verlof gegeven, 

te Parijs.
N a a r  het  Elysée

Om 2 ure kwam de heer BriSnd, vergezeld van 

generaal Beaudemoulins, den nieuwen militairen 

algemeenen secretaris van het Elysée, in een landau 

van het presidentschap. Hij werd onmiddellijk door 

den heer Poincaré ontvangen, met wien hij een 

onderhoud van verscheidene minuten had.

Om 2 ure 20 nam de heer Poincaré plaats in den 

landau, aan de zijde van den heer Briand. De sol

daten, die de haag vormden, boden de wapens en 

de stoet vertrok naar het Elysée. onder de herhaalde 

kreten van « Leve Poincaré ! » Op het oogenblik 

dat het rijtuig van aan de bijzondere woning van 

den nieuwen president vertrok, richtte de heer 

Poincaré de blikken naar een venster, waar zijne 

moeder stond, met de oogen vol tranen.

Overal werd de nieuwe president geestdriftig toe

gejuicht. Om 2 ure 35 kwam de heer Poincaré aan 

het Elysée. Hij werd daar door den heer Mollard, 

bestuurder van den protocöol, ontvangen en bij 

den heer Faliières geleid, die op hem wachtte,

omringd van de voorzitters van Kamer en Senaat en 

van al de ministers.

De heer Faliières gaf zijn ambt aan den heer 

Poincaré over, en bood hem tegelijkertijd zijne 

hartelijkste gelukwenschen.

W e d e rz i jd s c h e  b eg ro etingen

Na de schitterende loopbaan van den heer Poin

caré herinnerd te hebben, voegde de heer Faliières 

erbij : « Uwe werking zult gij voortaan met meer 

gezag nog uitoefenen ten voordeele van de politiek 

van vrede, van vrijheid en van vooruitgang, waaraan 

de natie innig verkleefd is ; Frankrijk kan niet 

anders dan er in gezag, in macht en in vooruitgang 

bij winnen ».

De heer Poincaré bedankte den heer Faliières 

voor de achting en de vriendschap waarmede hij 

hem vereerd heeft. Hij bracht vervolgens hulde aan 

den rechtzinnigen dienaar der republiek en van de 

democratie, die den heer Faliières is.

« Ik zal, vervolgde de heer Poincaré, al mijne 
krachten inspannen voor de taak die mij opgelegd 

is en voor wier vervulling ik op het vertrouwen van 

het Parlement, zooals op dit van de natie, zal moe
ten steunen n. ■

De heeren Poincaré en Faliières begaven zich 

vervolgens, in landau, naar het Stadhuis, waar ook 

de gewezen president, de heer Loubet, zich bevond.

Betooging van genegenheid
Op den doortocht van het Elysée naar het Stad

huis, verdrong zich, van af 3 ure, eene opeenge

pakte menigte. De gewezen president en de nieuwe 

werden geestdriftig toegejuicht.

Uit de balcons werden bloemen geworpen. Wan

neer de stoet op de Place de I’Hötel de Ville kwam, 

speelde eene muziek de « Marche Lorraine » .

Ten stadhuize werd een lunch opgediend. De 

heeren Poincaré, Faliières en Loubet ontvingen 

eene herinneringsmedalie en teekenden het Gulden 
Boek.

Na deze plechtige ontvangst heeft de heer Poin

caré zijn voorganger naar dezes nieuwe woonst, in 

de rue Fran^ois I, gevoerd.

Op het  S ta d h u is  van P a r i js
De gevel van het Stadhuis was prachtig versierd. 

Eene zaal was in wintertuin herschapen.

Al de ministers, de voorzitters en de bureel en 

van Kamer en Senaat, de municipale raadsleden en 

de hooge ambtenaars waren aanwezig.

President Poincarré werd met gejuich en met de 

<1 Marseillaise » en de « Marche Lorraine » door 

de krijgsmuzieken gespeeld, verwelkomd.

De heer Henri Galli voorzitter van den municipa- 

len raad, en de heer Delanney, prefect der Seine, 

spraken begroetingsredevoeringen uit, waarop de 
heer Poincarré antwoordde.

De eerewijn werd daarop in eene der salons ge

schonken aan den nieuwen president en aan de 

heeren Faliières en Loubet.

Kort na de aankomst ten Stadhuize, kwam een 

aeroplaan boven het gebouw vliegen. Het volk 

juichte den luchtvlieger geestdriftig toe. Om 4 u. 50 

verliet de president der republiek het Stadhuis, gul- 

hertig door de menschenmassa tosgejuicht.

Na afscheid genomen te hebben van den heer 

Faliières, keerde de president om 5 u. 25 in het 

Elysée terug.

De h e e r  P o in c a r r é  z i t  den m in is te r r a a d  voor.

Om 6 ure zat de president een ministerraad voor.

De heer Aristide Briand bood den president het 

ontslag van het kabinet aan. De president verzocht 

dat het ministerie aanblijven zou.

Waar naar toe ?
Waar naar toe om Zondag of Maandag 

een aangenamen avond in familie door te 
brengen ? Het is zeer eenvoudig. Naar het

C I N  E M A - P A L E I S
Zaal F landr ia  -  M e lk m a r k t

Nérgens is men beter als in deze aange
name, goed verwarmde en verlichte zaal, 
waar wekelijks eene nieuwe reeks zeer 
puike films van allereerste kwaliteit worden 
vertoond.

Leest onderstaande programma en oor
deelt :

1 . Sporten in A m erika , — 2 . De liefde 

van den leidsman, — 3. Coiv-Boy, Bokser,

— 4- Weekblad, l'E c la ir  — 5. Rory  O'More
— 6 . Oude papieren, Oude herinneringen,
— 7. woede van madame Plumet, — 8 . De 

Ram p, — 9. Ju ffv rouw  Frego ly , snel- 
schrijfster, — 1 0 . Gontrau twijfelt aan  de 

getrouwheid van zijne vrouw .

Toegekomen bij Alfons Daenens, stadseleciriekgesticht, 
een P E R E L H 0E N  (p in th aan ), w aa r hij ter beschikking  
van den eigenaar b lijft.

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

56. Michel Verbeke, zv. Benoni en Georgine 

Coppens, Ameyestraat, —  57 Godelieve Naert dv. 

Henri en Marie Rebry, Kasteel. 58. —  Elisa De 

Windt, dv. Ludovicus en Blanche Caliens Nederweg 

59. Willy Verbeke zv. Valère en Adriana Paret, 

Statiestraat, —  60. Marcel Seynaeve, zv, Emile en 

Justina Claeys, Krekelstraat, —  61. Margareta 

Missiaen dv. Joseph en Stephanie Kerkhof, Rousse- 

larestraat, •— 62. Valère Demaegt, zv. Gustaf en 

Margareta Tack, Rousselarestraat.

OVERLIJDENS :

37. Rachel Soenen, 3 m. dv. Frederik en Maria 

Timperman, Steenputje. —  38. Valere Demaegt 

1 dag zv. Gustaf en Margareta Tack, Rousselarestr.

—  39. August Labeeuw 77 j. landwerker, Oude- 

manhuis. —  40 Alois Dejonghe 84 j. z. b. echtg. 

v. Maria Vansteenkiste, Droogen Jan. —  41. Oscar 

Dewulf, 13 j. schoenmaker, zv. Alois en Leonie 

Casier, Winkelhoek.

Scheepvaart van Iseghem
van 15 tot 22 Februari 1913

Bonne H um eur met kolen voor de Gebroeders 

Eugene en Albert Verstraete — Le Jeune E duard  
met kolen voor Constant Gits. —  Le Jeune  

A ugust met waren voor verscheidene. —  Infati-  

gable met lijnzaad voor A. Dassonville, Lendelede.

—  A g ir  met brabantsch goed voor Fr. Decaigny 

Emelghem.

Chocolat Martougin
D E N  B E S T E N

STAD ISEGHEM

B E R I C H T

Yking der  M aten  en Gewichten
in het jaar 1913.

Burgmeester & Schepenen der Stad Iseghem

Maken de ingezetenen kenbaar dat de Heer 

Keurder der maten en gewichten, binnen deze stad 

de YKING zal doen in het Stadhuis, op W oens
dag 2 6  &  Donderdag 2 7  Februari 1 9 1 3 ,  Maandag 3 ,  
Dinsdag 4 ,  Woensdag 5 &  Donderdag 6 M a a rt 1 9 1 3 .

Iseghem, den 1 4  Februari 1 9 1 3 .

B i j  B e v e l : Burgmeester & Schepenen,

I)e Sekretaris, G u s ta f  Rosseel.
A. W e rb ro u c k .

Marktprijzen
ISE G H E M

Suikerijboonen 15 Febr. 22 Fèbr.
Beschikbare wagon 13 50 | 13 50

» schip 13 75 | 13 75
groeite 1013 wagon 15 50 | 15 50

» » schip 15 75 | 15 75

Meststoffen, 22 Febr. 

Sodanitraat beschikbaar Oostende 27 25 
Zwavelzuren ammoniak 37 00

22 Februari.
Boter de kilo 3 30 3 40
Eieren de 20 2 50 2 00

RO U SSELA RE  IS Febr. 11 Febr.

Oude Tarwe 19 50 20 — | 19 50 20 —
Roode 18 50 19 — | 18 50 19 —
Rogge 17 — 18 — | 17 50 18 —
Haver 21 — 2 I 21 -  22 -
Boonen 22 50 23 50 123 — 24 —
Aardappels 0 50 7 -  1 0 — 0 50
Boter per kilo 3 30 3 50 | 3 30 3 50
Eiers per 25 2 00 2 80 | 2 00 280
Koolzaadolie 100k. 07 50 
Lijnzaad olie » 01 — 
Viggens 21 — A

1

1 - 1

07 —
57 50
22 — 4 2 —

Suiker ij boon 
Bescli. wagon

en

13 50 | 13 50
» schip 13 75 | 14 —

groeite 1913, wagon 15 50 | 14 50
» » schip 15 75 | 14 75

K O R T R IJK  10 Febr. 17 Febr.

Tarwe 20 — | 19 50
Rogge 17 50 | 17 50
Haver 22 — 22 —
Koolzaadolie 100 kil. 07 — | 07 50
Lijnzaadolie » 57 50 I 01 —
Aardappels » 5 — 1 5 -
Boter per kilo 3 00 | 3 50
Eiers per 20 3 25 | 2 25

Gu staaf  V a n d e p u tte
C O I F F E U R

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

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

Herstelling en Vernieuw ing met uitgevallen H aar.

Wilt Gij ter goede trouwe

Rookersgerief
Wend U altijd tot het oud huis

W e R. N O N K E U D E  JONGHE
Koornmarkt, IS E G H E M

Vermakingen, herstellingen en ver

nieuw ingen aan Pijpen cfc Porte-Cigares

Cliicoreiboonen uit- en ingevoerd in Belgie

( A f k o m s t  

an en ( B e s t e m m in g

1 9 1 3

I N V O E R
JANUARI 

1 9 1 2  1 9 1 1  1 9 1 3

U I T V O E R

1912 1 9 1 1

Duitschland kgr. 32 999,950 1 ,782,347 4,782,694 2,310,000
Oostenrijk-Hongarie 31,730 610,000 1,769,950 677,855
Vereenigde Staten Amerika 582,000
Frankrijk 35,062 42,230 150 76,680 338,340 494,540
Groot Hertogdom Luxemburg 20,000 30,100 30,000
Groot Bretanje 437 295,469 427,410 502,651
Italië 4 401,030 699,900 440,000
Holland 55,716 313,859 200,191 290,000 154,069 207,545
Rusland

Zwitserland 320,716 240,000 610,000
Andere landen 5,442 40,800 4,850

Totaal 90.810 356,089 1,232,462 3,801,684 8,483,263 5,859,447
Gedurende het gansche jaar 2,995,904 4,798,710 77,752,680 60,452,023

Volgens bovenstaande statistiek zijn er dus in Januari 1913, 4,681,579 kilos chicoreiboonen 

min uitgevoerd geweest als in 1912, en 2,057,757 kilos min als in 1911.



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

Laatste Nieuwigheid —  Genadige Prijzen

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

R .

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

C O U P E É L É G A N T E

Profitez de 
l’occasion !!!

Pendant  un mois 
seulement

COSTUNIES et 
PARDESSUS

a 49 fr.
—  TR AY AIL  SO IG N É

G e e n  G r i j s  H a a r
M E E R  11!

De Nieuwe Londen»
dort de grij/.e haren binnen en
kele dagen verdwijnen, maakt lu t 
haar glanzend en /aclit, belet het 
uitvallen en neemt de pelletjês 
van het hoofd weg.

E ischt op f 
den hais :

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

Engeische Baardtinctuur aan 2 fr. per f accn

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

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

Oh! la! la!
Nu h?b iit hel vast!

Tandpijn
De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en 

volkomen genezen door den D E N T O G E N E .

Door het gebruik van den D E N T O G E N E  
voorkomt men mondgezwellen en ontsteking van 

het tandvleesch. Geene tanden moeten meer uitge 

trokken worden ; geene pijn meer gevoelt men nog 

onder het eten.

Laat u niet bedriegen door gevaarlijke en ondoel

matige namaaksels. Alleen de D E N T O G E N E  

is door de geneesheeren aangeraden en aanbevolen. 

Eischt dus de ware

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

Te I s e q h e m  :

MM. A. RODENBACH en J. VERHAMME.

!= i  E is i

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

STMDAERÏ'S BORSTimETTE!
Met deze twee voortreffelijke remediën, 
nooit gesn S L IJ M , nooit geene GAL 
meer! Ik bekommer mij niet om 
de besmeitelijke ziekten noch he? 
slechtste winterweer.

-k.-y -- f.

Te Iseghem te verkrijgen  in de flpothekerijen  
Rodenbacil en Verham m e.

[Schoonheid
Zeep

D a d a
Het stuk 0.7 5

Crème Dada

^ i a d a

Tube 0.75 

Poede

De doos 2.50 
De 1/2 doos 1.50

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

Onfeilbaar voor de 

geneezmg van k lovti; 

maakt de h u id  blank

,N EEN n a c h t .

Allerfijnst en op  *i 

gelaat blijvend:ononJb«er- 

lijk voor eikG laiictU&t-I.

T E  KOOP  m  A L L E  G O E D E

W ordt verkocht te Iseghem Apotheek Rodenbach en Coiffeur Vandendriessche.

T E  K O O P
ten bureele van ’t blad

Emballagie-
Papier

in ramen en rollen
ALSOOK

Ijdele
Cigarenkistjes

f l IX IR  D’RMVERS
Goed van smaai< Goed voor de m aag

B A L S A M
Z U IV E R  W IJN  OP K IN A  

Eetlustwekkend — Krachtherstellend bij uitmuntendheid.

Mag in alle Hotels en Herbergen verkocht worden, zonder vergunningsrecht

V ra ag t  vooral

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

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

E M I L E  V Y N C K E - L O W I  E
Elix ir  d f lnvers  —  R O U SS E LA R E .

D1U K K ER IJ - BOEKBINDERIJ

«W ±  %nkel ê 2
Koornmarkt, ISEGHEM.

Uitvoering van allerlei P R A C H T - en S T A O S D R U K W E R K E N , zooals: Spijs-,

Bedankings-, Visiet-, Adres-, Geboorte- en Prijskam pkaarten ; Plakbrieven in kleuren- en 

effen druk, Omzendbrieven, Fakturen, Rekeningen, Memorandums, Brievenhoofden en Enveloppen 

met adres, Vergaderingsbriefjes, Gelegenheidsdichten, Feestprogrammas, Gedachtenissen, Registers,

enz. enz.

Hoode Pillen
L .  D U  P U  I S ,  J U M E T .

Indien gij slecht slaapt en dat uwe nachten verontrust zijn door 

bange droomen ;

Indien gij zenuwachtig z ijt ;

Indien uwe maag niet trekt;

Indien eetlust u ontbreekt;

Indien gij gekweld zijt door :

Eene bittere mond,

Eene vuile tong,

Een riekenden adem,

Zuur en slechte spijsvertering,

Hoofdpijn, oorgeronk, duizeligheid,

Brand, verstopping, onzuiver bloed en schele hoofdpijn,

Aarzelt niet! Neem ROODE PILLEN

Zij zu iveren  zach t  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 ongesteltenissen.

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

TE VERKRIJGEN BIJ :

J. VERHAMME en A. RODENBACH,

Apothekers, I s e g h e m .

SUCREMA
De beste 

melasse 
voeders 

voor

Vee

Paarden

Verkens

SUPERCOCO

V OORDEK  LEK : Spaarzaam

heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A  prik
kelt den eetlust, werkt zeer 
gunstig op de melk en boteraf- 
zondering, mest spoedig ; geeft 
aan de peerden eene maximum 
geschiktheid tot oplevering van 
arbeid, voorkomt de buikkram
pen en darmontsteltenissen; is 
uitstekend tegen den droes.

Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, (i tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en 60 andere krachtvoeders. Rijker dan de 
kokosltoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat- 
sten gewicht voor gewicht, en geeft nog betere u it
slagen. Geeft vaste boter. ■

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

Fabricanten en invoerders van allerhande voederkoeken en meelsoorten.

B uree l- ^  Schoolgerief — S tem pels  in Caoutchouc.

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

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

Chicorei, Oliebrood &  Sucrema

CONSTANT GITS
Statiestraat, ISEGHEM

T e l e f o o n  2 4 .

ELIXIR CANROBERT
ferrugineux, antichlorotique, tonique apéritif.

De Elix ir  C an ro ber t  bevat alleen de noodige bestanddeelen om het 
bloed zijne volledige kracht te verschaffen.

De' Elixir  C an ro be r t  is zeer aangenaam van smaak, en wordt door 
kinders zoowel als door volwassenen, gretig en zonder schade ingenomen.

De Elix ir  C an ro b e r t  is een uitstekend middel voor het verzachten der 
pijn in de zij, en hertkloppingen, die den longlijder zeer afmartelen.

De Elixir  C anrober t ,  door zachte doch gedurig aanhoudende werking 
om het bloed te zuiveren en te versterken, is ook best geschikt voor Maaglijders 
welke altijd hierdoor eene onmiddelijke beternis ondervinden, en bij voortdurend 
gebruik volkomen genezen worden.

Pri js  der  flesch : 3  f r .  75.

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

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

B Q R S T S IR O O P T T fr  50 de flesch.

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

Je bekomen bij JOSEPH apotheker
M a r k t s t r a a t ,  I S E G H E M


