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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.

zijn
Slordig zijn is eigentlijk niet vuil zijn, 

maar het gelijkt er stijf aan, en de slordig

heid heeft dikwijls de vuiligheid voor gevolg.

Gij treedt een huis binnen, en gij vraagt 

’t een of ’t ander aan de vrouw : eene reke

ning, eene kwijtantie, een notaboekje. De 

vrouw trekt een schof open. Zij versmijt een 

hoop dingen ; zij werpt het schof, dat reeds 

tamelijk in wanorde lag, in grooter wanorde 

nog. « Verduiveld! waar mag dat ding toch 

zitten ? » Zij heeft het toch zoo wel wegge- 

steken, en God mag weten waar het zit.

Slordigheid !

De man heeft haastig iets van doen : een 

col, een krawat, zijn half hemdeke, ja zelfs 

soms zijnen porte-monnaie. Aanstonds wordt 

de kas opengesmeten, een geheelen hoop 

goed geleid en misleid. « Waar mag het 

gevraagde ding toch zitten. Hier, ik vinde 

nog ’nen col dien gij maar eenmaal hebt 

aangehad, ’t Zijn die bliksems van jongens 

die in de kas gewroet hebben ! »

Slordigheid !

Die slordigheid heeft voor gevolg, een 

groot verlies van tijd. Binst dat gij zoekt en 

herzoekt, binst dat gij smijt en versmijt, kunt 

-gij geen ander werk verrichten, en als wan

neer gij u eens aan ’t effen leggen zet voor 

goed, ’t is een dag werk, en de duivel heeft 

er dikwijls zijnen steert in gesteken. Dit is 

weg en dat is weg; dit is geschonden, en dat 

is bevlekt ; dit is verbroddeld, en dat is 

vuil !

Kortom: verlies van tijd en verlies van geld.

Een handelaar heeft orde te kort. Zijne 

brieven, zijne kwijtanties, zijne facturen, 

zijne nota’s, dat alles is, wijster kapeele, 

dooreen ievers in een schof gegooid. Gevolg: 

de handelaar weet niet hoe zijne zaken staan; 

hij weet niet wat hij bezit, noch wat hij 

schuldig staat ; hij weet niet wat hij moet 

leveren, noch wat-hij moet ontvangen, en op 

eenen zekeren dag, hij is zeer verwonderd 

dat zijne zaken slecht staan, en dat, in plaats 

van geld te winnen, hij geld verloren heeft, 

en de failliet aan de deur staat !

Slordigheid !

Maar waarde slordigheid misschien meest 

van al gevolg oplevert, ’t is bij den boer.

Als wanneer wij een boerenhof voorbij 

trekken, waar de hagen slecht geschoren 

zijn, waar de hofplaats zoodanig overdekt is 

met puinen allerhande, dat men er de beenen 

zou over breken ; waar gebrokene pannen 

van de euziën hangen ; waar geroest alaam, 

tot zijne grooten deernisse, buiten tjoolt ; 

waar vlaken gevinnigd strooi, van in puinen 

vallendebergplaatsen, neerhangen, wij maken 

ons van dien boer een zeer slecht gedacht, 

en nooit zijn wij in ons gedacht bedrogen.

Een slordige hofplaats is een slordig huis. 

Treedt maar binnen,en overtuigt u met uwe 

eigene oogen indien wij ons bedriegen. De 

wanorde, die heerscht op het hof, heerscht 

in de keuken, heerscht in de schapraai, 

heerscht in de kleeding, heerscht in de 

kamers, heerscht bijna altijd in de beurs.

Een slordig huis, is slordige akkers, want 

het eene volgt het andere, en bijna altijd 

zult gij kunnen bestatigen, dat, bij de boeren, 

die zeer onoplettend zijn op hunne hofplaats 

de pemen zoo menigvuldig zijn, dat, waart 

gij met kracht genoeg begaafd,gij de stukken 

land uit hunne voren zoudet kunnen heffen.

Welk is het gevolg nu van die slordigheid? 

Nogmaals veel verlies van tijd en geld. Wat 

niet bezorgd is, brengt niets op ; wat niet 

bezorgd is, eet zijn zelven op ; wat niet be

zorgd is, gaat te kwiste ; wat niet bezorgd 

is, kost dubbel.

Kleederen die ten bekwamen tijde niet

geborsteld zijn, en in hunnen plooi wegge

leid, verslijten dubbel. Tuig dat niet opge

poetst is en bezorgd, verteert zijn eigen. 

Alaam, dat niet geschilderd en gewreven en 

weggesteken is in bekwame plaatsen, kost 

dubbel zijne weerde.

Welke is nu de oorzaak vandiebeklagens- 

weerdige slordigheid ?

Is het luidheid ? In ’t geheele niet. Slor

dige menschen moeten dubbel werken. Ten 

eersten, zij verslijten den helft van hunnen 

tijd met zoeken, en ten tweeden, zij moeten, 

door overmaat van werk, datgene inwinnen, 

dat zij door hunne slordigheid verloren 

hebben.

De reden van die slordigheid is gemis 

van aanleg.

Toen ik nog jong was, zeer jong, heb ik 

eene oude nicht gekend, die schoolvrouw 

was in haren tijd.—  Schoolvrouw, zei men 

dan, nu zoude men zeggen onderwijzeres of 

institutrice. —  Ik zie de vrome vrouw nog 

voor mij staan, mager en taaide, gebogen 

onder hare hooge gestaalte, met hare witte 

pijpenmutse.

Jongen, zei ze tegen mij, onthoud dit wel :

« Chaque chose a sa place, et tout a sa 

place». Nichte gaf immers lesse van fransch.

En vader en moeder, als zij onze kinder

lijke nieuwsgierigheid wilden aanprikkelen, 

vroegen ons: « Wat zegt nichte Lucie altijd ? » 

En wij tottelden achter: « Chaque chose a sa 

place, et tout a sa place », ’t gene in 

’t vlaamsch wil zeggen : Alles op zijnen tijd, 

en alles op zijne plaats !

En dit is eene guldene lesse voor slordige 

menschen.

Alles op zijnen tijd.

Als gij een dingen doet, ’t is dat dingen 

dat gij doet, en niet een ander. Niemand kan 

twee heeren dienen, en als gij die onmoge

lijke zaak betracht, gij dient slecht. En 

nogthans, hoevele en vindt men er niet, van 

boeren, en bijzonderlijk van boerinnen, die 

zes, zeven zaken met eens aangaan, die zes, 

zeven zaken natuurlijk allemaal even slecht 

verrichten, en eindigen met uit te roepen : 

« Zwijgt er van, ’k en wete dikwijls niet 

waar mijn hoofd staat ! » En ’t is nogthans 

gemakkelijk om weten waar het staat, te 

weten, boven op hunne schouders, maar ’t is 

moeilijkerom in dat hoofd wat orde te steken, 

en om het te doen beginnen met te peizen op 

dit, en slechts dan te peizen op dat, als dit 

gedaan is.

Alles op zijne plaats. Orde hebben. Hier 

eene plaats voor de kleeren. Hier eene plaats 

voor het linnen. Hier eene plaats voor de 

papieren. Hier eene plaats voor het kateil. 

Hier eene plaats voor het getuig. Hier eene 

plaats voor het alaam.

Orde in een woord, en geene slordigheid.

Peist er op, boeren en boerinnen die het 

aangaat, en bijzonderlijk, neemt ons schrijven 

niet ten kwade, het vlaamsch spreekwoord 

indachtig blijvende : Die niet be....vuild is 

moet zijne neus niet vagen. En natuurlijk, 

GIJ zijt niet be....vuild !

(Landbouw-Belangen).

De Blinde Knaap.
Lieve moeder, reik me uw hand 

Zeg mij hoe het bloemken bloeit.

Zeg mij hoe de lustwarand 

In den glans der zonne gloeit.

Op mijn oogen ligt een band ;

’k Dwaal alom door ’t donker heen. 

Lieve moeder, reik me uw hand ;

Ach, ik ben zoo bang alleen !

’k Zag zoo gaarne ’t groene dal 

En den gouden zonnestraal,

Maar ik zag het liefst van al,

Moeder! U, een enkele maal.

J. T e n  K a t e .

S)ce wel en zie niet cm
Het is zoo als het spreekwoord zegt, 

Men heeft het vaak bewezen :

Gij wordt toch nooit, zelfs in uw recht 

Door iedereen geprezen.

Gij wordt veracht of goedgekeurd,

Maar ’t is gelijk wat er gebeurt,

En luistert niet naar al ’t gebrom,

« Doe wel en zie naar niemand om ! » 

M a r t in  B u y s e . 

(Boschmolens).

Nog over het abonnement
Het stelsel, dat wij in  ons voorlaatste 

nummer van « Boos Iseghem  » aangaande 

het abonnement hebben voor uitgezet, lieeft 

de eer gehad in « ’t Iseghemsche Volk » 

een redetwist uit te lokken.

Zoolang als men wil ter trouwe en in 

deftige woorden onderhandelen, onttrekken 

wij ons aan de bespreking niet.

W ij hadden voorgesteld dat gelijk wie, 

al was het ook een werkersgezin, die een 

inkomen heeft van boven de 2000 fr. aan 

het abonnement zou onderworpen worden.

Dat vindt men slecht om de volgende 
redens :

1) «Een arbeidsgezin kan nooit maar 

voor korten duur in zulke gunstige voor

waarden leven », wordt er opgeworpen, 

«E r  is niemand die kan beweren dat (50 fr. 

per week in een gezin van werklieden kun

nen gewone inkomsten zijn ».

W ij antwoorden :

Het is te hopen dat, dank aan de vak

scholen en de vereenigingen, do loonen zoo

danig zullen stijgen dat voormeld geval zicli 

van langsom meer kunne voordoen, en dat 

de arbeidersliuisgezinnen waar er 00 fr. te 

weke inkomt, van langsom talrijker zullen 
zijn.

Intusschen weze men indachtig dat het 

abonnement jaarlijks herzien wordt, en dat 

er jaarlijks veranderingen worden aan- 

gebraclit.

Voor geene belasting meer of voor liet 

abonnement houdt men rekening van den 

tegenwoordigen toestand van den lasten- 

betaler, en degene die het een jaar b.v. 

100 fr. betaalt, kan het jaar daarna door 

het verdwijnen van den geldwinner of door 

het uittrouwen van kinderen op 10 fr. of op 

niets gebracht worden. En zoo is het dat 

liet abonnement, juist toegepast, veraan de 

reclitveerdigste taks is.

En om nu in den grond van de zaak te 

gaan, veronderstellen wij een huisgezin 

van schoenmakers en steksters, waar de 

wekelijksclie gezamentlijke loon 60 fr. 
bedraagt.

Volgens het stelsel van onzen tegen

strever, zou dit huisgezin, aangezien het 

bestaat uit werklieden, ’t is te zeggen van 

menschen die werken voor eenen patroon, 

van het abonnement ontslagen zijn.

Maar neemt nu dat ditzelfde huisgezin, 

gespaarzaam en werkzaam, op zekeren dag 

de wilskracht heeft van voor zijn eigen te 

werken, van voor zijn eigen zaken te doen, 

zouden de menschen in eenen dag van 

stand, van fortuin veranderd zijn ? Volgens 

den schrijver van « 7 Iseghemsche Volk », 

zoolang als zij voor eenen baas werken, 

zoolang als zij van allen kommer en zorg 

ontslagen zijn, zoolang als die menschen 

zich vergenoegen met, zonder initiatief, en 

zonder zucht naar lioogerop, den wekelijk- 

sclien loon op te trekken, zoolang ook 

vallen zij niet onder het abonnement. Maar 

nu dat zij zich zullen te weeren en te sclioo- 

ren hebben tegen machtige mededingers, nu 

dat zij in den middenstand zullen getreden 

zijn, maar toch op verre na niet verzekerd 

zijn over hetzelfde inkomen van vroeger te 

kunnen beschikken, nu dat die menschen 

kleine burgers geworden zijn, slaat er maar 

op, niet waar, « Iseghemsche Volk », het zijn 

geen werklieden meer, liet zijn bazen ! 

Doet ze maar betalen !

till fr. te weke ! ik wed dat er vele

kleine handelaars, vele winkeliers, vele 

herbergiers, vele kleine landbouwers dat 

niet winnen, en toch moeten zij nu  abonne

ment betalen.

Zij weten nochtans niet, als ’t jaar begint, 

wat hunne onkosten zullen zijn.

Moeten zij ook hunne kinderen niet 

kweeken ?

En zien zij hunne kinders ook niet u it

trouwen ?

En moeten zij niets sparen voor den 

ouden dag ?

Welke maatschappijen voor onderstand 

in ziekte, welke ouderdomspensioenen be

staan voor den kleinen burger ?

Tot nu toe heeft men den middenstand 

niet vereenigd tenzij uit kiesbelang : dit is 

immers de hoofdzakelijke bekommernis 

van liet bestuur van den burgersbond.

Voeg daarbij alle soorten van andere 

lasten en patenten die loodzwaar op den 

kleinen burger wegen en waarvan een 

werkersgezin, hoe groot de inkomsten ook 

wezen, immer zal vrij zijn.

60 fr. te weke, dat is 3120 fr. ’s jaars. 

Wie zooveel en meer wint, indien hij werk

man is, moet geen abonnement betalen ; 

wie veel min wint, maar geen werkman is 

werkende voor eenen baas, moet aangesla

gen worden : dat is ’t stelsel volgend uit 

het schrijven van « .’t Iseghemsche V o lk».

Wij herhalen hetgene wij geschreven 

hebben :

De taksen moeten dragen op allen, nie

mand uitgezonderd, die het vastgestelde 

cijfer van inkomen hebben.

2) Verdiend loon, heet « Het Iseghem- 

sche Volk » geen inkomen.

Als ge wilt, neen, loon en inkomen is 

niet gelijk, wij weten dat allen. Maar w ilt 

gij alleen het abonnement doen dragen op 

dat inkomen dat gegeven is door de reeds 

aangeworven fortuin ?

In  deze veronderstelling zouden het maar 

de gefortuineerde menschen alleen meer 

zijn die abonnement betalen.

Eene fortuin van 100,000 fr. geeft maar 

hoogstens 4000 fr. inkomen.

Buiten een handsvol rijke lieden, hoe

veel Tsegliemnaren zoudt gij tellen die, 

zonder werken, mogen beschikken voor 

huishouden, verteer enz., over 4000 fr. 

zonder hun kapitaal te verminderen ?

Peist daar eens wel op, en zegt mij open- 

liertig, waar gaat gij met dat stelsel de 

vereisclite som zoeken ?

Menschen die, buiten hunnen handel, 

buiten hunne nijverheid, buiten hun land

gebruik (of is boeren, handel drijven of 

nijverheid uitoefenen misschien geen wer

ken ?) nog 4000 fr. mogen verteren, zijn 

immers alhier maar dun gezaaid.

Dus de vrucht van het werk, gelijk onder 

welken vorm dit werk gedaan wordt, moet, 

zoowel, als de verkregen fortuin, helpen 
voorzi-in in de stadsonkosten. Anders, niet 

waar, zou liet alleen wegen op de geheele 

rijke lieden.
3) Nooit hebben wij met misprijzen ge

sproken van dezen die « Het Iseghemsclie 

Volk » noemt de rijke smouters. D it woord 

heeft nooit uit onze pen gevloeid. Integen

deel, de rijkdom is doorgaans de vruoht 

van jaren-, ja van verscliillige generatiën 

werk en gespaarzaamheid. Vele fortuinen 

hebben wij zien maken, op lieele treffelijke 

wijze.
En ’t is om geld te winnen dat allen 

werken. De werklieden, zoowel als de 

kleine burgers besteden jaaruit jaarin het 

beste van hun leven om steeds beter en 

rijker te worden. En ’t is eene groote eere 

voor eenen werkman van door bekwaam

heid en werkzaamheid zich te verheffen en 

van uit den werkliedenstand in den m id

denstand te kunnen treden. Niet dat wij 

geen eerbied hebben voor den wrerkers- 

stand : alle standen zijn eervol, en een 

goede werkman is alzoo verdienstelijk als 

gelijk wie, en even nuttig voor de samen



leving. Maar, wij herhalen het, en ’t wierd 
ook gezeid den eersten keer dat de Burgers- 
bond alhier thoope kwam : de middenstand 
is, voor alle werklieden, de staat dien «ij 
moeten betrachten, gelijk alle menschen 
steeds hun beste moeten doen, en inderdaad 
doen om liun lot te verbeteren en te k lim 
men in de maatschappij.

Dus wij misprijzen geenszins den rijk 

dom, verre van daar.
Maar eens dat de rijkdom verworven is, 

dan meenen Wij dat de meeste en de zwaar
ste lasten ook op den rijkdom moeten 
wegen, omdat wij van gedacht zijn dat de 
last der taksen op allen evenzwaar moet 

wegen.
Een stuk van 10 fr. genomen uit de kas 

van iemand die maar 2500 fr. wint vult 
dezen zoo pijnlijk als een brieiken van 
1000 fr. komende van een m iljionnair. Hoe 
grooter fortuin, hoe min de opoffering 
gevoeld w ord t; hoe minder rijkdom, hoe 
meer de opoffering nijpt.

D aarom  zijn wij voor de klimmende 
belasting , en ik  ben overtu igd  dat alle 

' ' " 110,1 voor d it s t e l s e l - --

D a t is geen stelsel in  de luch t. _Het 

bestaat in D u itsch land , en in B e r lijn  z ijn  er

• verscheidene inw oners die ja a r lijk s  hon 

derd duizend franks abonnem ent betalen.

Overigens, indien ook w e r  kersgezinnen 
gevonden worden waar de wekelijksche 
inkomsten boven de 2000 fr. bedragen, op 
welke reden steunt gij, om te beweren dat 
dit huisgezin het als geene eere zal aanzien 
ook bij te dragen in de kosten noodig tot 
het bestier en den vooruitgang eener stad ?

Daarover sprekende met eenen werkman 
hoorde ik de volgende gezonde redeneering:

« Zestig franks per weke verdienen, 
boven de 3000 franks ’s jaars ! Ik  en zou 
niet beter vragen dan in zulke voorwaarden 
ook iets te mogen betalen. En al de werk- 
mensclien zullen spreken lijk ik. Ten 
anderen ’t meerendeel die tot daar geraken 
zijn zulks verschuldigd aan een degelijk 
onderwijs door de stadsgelden bekostigd, 
en ondankbaren zouden ze zijn deze die er 
tegen zouden opkomen eene kleine bijdrage 
te geven, wanneer zij zulks op hunne beurt 
gemakkelijk kunnen doen. I lij die u daar
voor aanrandt doet zulks uit kleingeestigen 
politieleen haat. Hij meent ons daardoor 
te vleien daar bij denkt dat wij niet klaar 
zien in zake van belastingen. Doet hem de 
komplementen dat wij een beter en een 
milder hert hebben of dat liij wel en peist ».

Overigens, hoe hoog zou die bijdrage 
wel loopen ?

Volgens het stelsel in « Boos Iseghem » 
vooruitgezet, zou het alzoo gaan.

Een werkman die bij voorbeeld, met 
behulp zijner oudere kinders,00 fr. inkomen 
te weke heeft, dus gemiddeld 3000 fr. 
’s jaars, en die, nemen wij, nog 2 kinderen 
heeft onder de 10 jaar, zou betalen :

1 °l„ op 1000 fr. (immers voor niemand 
worden de eerste 2000 fr. in rekening 
gebracht) 10 f r . ; 10 — 2 blijft 8 fr. ’s jaars. 
Zouden die 8 fr. zulk eene wraakroepende 
som zijn ?

Als Isegliemnaar, mits 8 fr., medewer
ken in de algemeene kosten, waarvoor het 
grootste deel besteed worden voor de wer
kende klas zelve, is dit zoo overdreven ?

En zal dat nu eene hinderpaal zijn tot 
liet betalen van oude schulden, of tot liet 
sparen voor den ouden dag of tot behoor
lijke en doelmatige voeding ?

Hoeveel jaarlijksche bijdragen voor aller
hande maatschappijen worden nu niet 
geëisclit van werklieden die verre zijn 
van 60 fr. inkomen te hebben !

’t ls  maar als er te betalen is voor de 
stad dat men zoo schrikkelijk reklameert. 
Zou men niet zeggen dat het geld van de 
stad ten onnutte besteed wordt ?

Men zou het moeten aanzien als eene 
plicht van erkentelijkheid in geringe mate 
te vergoeden lietgene de stad, ’t is te zeggen 
al de medeburgers, zoo ruimschoots heeft 
toegestaan door kosteloos onderwijs in 
agere en middelbare, vak- en nijverheids
scholen waarvoor jaarlijks minstens
50,000 fr. uitbetaald wordt. Daarbij wordt 
nog alle jare meer dan 100,000 fr. door de 
stad uitgegeven tot ondersteun ing van ar
m en,ouderlingen  en weezen, gebrekkig',en en 

kicken, die al leg hen zelven n ie t kunnen 
verhelpen.

En een huisgezin dat 3000 fr. inkomsten 
heeft/gelijk tot welken stand het behoort, 
zou geen 40 fr. ’s jaars over hebben om al 
dit goed te helpen te wege brengen? « Hebt 
gij veel, geeft veel, hebt gij weinig, geeft 
van het weinige dat gij hebt ». Dat is de 
leering en niemand wordt hier uitgezonderd.

Laat ons dus ernstig zijn en de werkers- 
gezinnen, ongelukkig nog te zeldzaam, die
00 fr. te weke winnen, den laster niet aan
doen van te vermoeden dat zij niets zouden 
kunnen besteden voor ’t algemeen welzijn.

Terloops mogen wij aan « ’t Iseghemsche 
Volk » verzekeren dat het dank is aan de 
raadsleden zoogezeid van de minderheid, 
dat verschillige menschen, die op verre na 
geen fiO fr. te weke inkomen hebben, en 
die toch voortijds aangeslegen waren, nu 
op de rol niet meer ingeschreven wierden.

In tussc lien  vragen wij v r iende lijk  aan 

« ’t Iseghemsche Volk » , dat de kwestie 

van ’t abonnem ent opgeworpen heeft, welk 

zijn  stelsel is, en hoe het zou toegepast 

worden. W E L D O E N .

H A N D E L S V E R K E E R
In de verste periode tot dewelke wij 

aldus opklimmen, op zoek naar de vroegste 

levensuitingen, naar de eerste sporen van 

den Handel, vinden wij de primitieve 

menschen. Deze zijn die eerste bewoners 

van den aardbol die, na de schepping en 

voor den zondvloed, in een staat van vol

kome wildheid, van totale onbeschaafdheid, 

in opene lucht leefden. Ongelukkiglijk of 

gelukkiglijk, zooals ge het wilt opnemen, 

is het ons niet meer mogelijk een staal, een 

specimen van die eerste menschen op onzen 

tijd aan te wijzen. Alle volkeren immers die 

thans gekend zijn, zelfs deze die in de diep

ste wildernissen of in de verste zeëen hunne 

schuilplaats gekozen hebben, en er door 

onze wereldreizigers er. onze landontdekkers 

opgespoo^ vverden,zijn reeds eenen zekeren 

irap van beschaving opgestegen. Ten minste 

kennen ze het vuur. Het vuur?,.. Ja, het 

vuur, dat als de eerste school mag aanzien 

worden van de menschelijke beschaving, 

als de machtigste opwekker der volkskul- 

turen. Dank aan het vuur, heeft de mensch 

den eersten list gevonden om de wilde 

dieren van hem af te weeren. Dank aan het 

vuur heeft hij den punt van zijne pijlen en 

speren kunnen verharden. Dank aan het 

vuur, dat hem het koken aanleerde, heeft 

hij de spijzenlijst van zijne tafel op aanzien

lijke wijze verlengd.

Maar ofschoon het ons niet meer toege

laten zij, zulk eenen ruwen toestand, waarin 

de mensch met geen ander hulpmiddel dan 

het dier, den harden strijd om ’t leven 

streed, terug te vinden, zulks heeft onze 

geleerden niet kunnen beletten dezen toe

stand te herscheppen en te ontleden. De 

neigingen van hunne eigene natuur, de 

jongste levensgewaarwordingen van het 

kind, maar ook den nog halfwilden mensch 

uit volgende tijdperken hebben zij daartoe 

ondervraagd en bestudeerd.

Zoo zijn ze tot het besluit gekomen, dat de 

primitieve mensch, gedurende eene ontzag

lijke tijdruimte, moet geleefd hebben zonder 

eenigen arbeid te verrichten, tevreden met 

de planten en de vruchten die de wilde 

natuur, al naar gelang van tijd en plaats, 

hem in weelde of in schaarschheid aanbood. 

Zulks was, in beeld, het ongestoord en 

kommerloos leven dat Adam en Eva leidden 

in het Aardsch Paradijs ; maar zulk moet 

ook het bewogen en kommervol bestaan zijn 

dat ze naderhand nog gekend hebben. Dit 

bestaan is het vroegste, het natuurlijk 

bestaan van den mensch. Met zekere afwij

kingen, is het bijna gelijk aan dit van die 

halve wilden, die men op deze dagen nog 

aantreft in de bosschen van Midden-Afrika, 

langs de stroomen van Zuid-Amerika, of op 

de kusten der eilandekes van Oceaniën. Ze 

leven er in leegheid een lui leven, trekken 

de kruiden uit den grond waar ze opschieten 

en rapen de bananen, vijgen, datten, cocos- 

noten, cacaoboonen, olijven op, naarmate zij 

van de boomen afvallen.

Hoe zeldzaam hij ons mag voorkomen, 

die toestand moet ons niet zoo zeer ver

wonderen. W ij behoeven slechts onzen eigen 

pols te onderzoeken, om overtuigd te wezen 

hoe traag ook onze eigene natuur is, hoe 

lastig we vallen met het werk. Of denkt gij 

misschien dat het op andere tijden beter 

gesteld was ? Neen, natuur blijft natuur, en 

dit niettegenstaande al het vernis dat latere 

beschavingen er over strijken. Het dolce far 

nimte, het zalig nietdoen van het Italiaan- 

sche volk is, wel ten onrechte misschien, 

wereldspreuk geworden. En nochtans ’t en 

is in Italië alleen niet dat men slapers en 

gapers vindt ! Niet verder dan rond u moet 

ge uitzien, om u te overtuigen dat naast den 

zorgzamen huisvader ook de zorglooze, 

naast den ijverigen werkman ook de luie 

werkman huist. Van jongs af reeds vertoont 

de mensch dien ingeboren afkeer voor den 

arbeid, en het kind, dat uit eigen beweging 

eene bijzondere voorliefde laat blijken voor 

het werk, aanzien wij als een wereldwonder. 

Het kind speelt, maar werkt niet. Het kind 

maakt zijn arlekijn, maakt zijne pop niet, 

het schept er slechts lust en vermaak in.

Dit alles ingezien, is het niet moeilijk 

meer om af te leiden, dat bij de eerste 

menschen, die noch arbeid noch kracht

inspanning kenden, hoegenaamd nog geene 

plaats kon bestaan voor gelijk welke uiting 

voor den Handel. Het handelsverkeer is niet 

eene natuurlijke inrichting, zooals de maat

schappij is. Enkel bij den kultuurmensch, 

bij den mensch gevorderd tot een zeker

hoogtepunt van ontwikkeling, kan eerst 

spraak worden van ruilbetrekkingen.

Het handelsverkeer zooals we zullen 

bestatigen is kind der beschaving, en hoe- 

vele eeuwen zijn niet verloopen, eer dat 

kind opgewassen is tot het reuzenwezen, 

zooals het ons hedendaags voorkomt ?

Van den beginne af, vormden de primi

tieve menschen kleine, zeer kleine groepkens 

uit. Ze leefden, beschut tegen de grillen van 

de weêrgesteltenis, beschermd tegen de 

diluviaansche stortregens of de verschroeien

de zonnestralen, hier in akelige grotten, 

ginder onder een breedgekruinden boom ; 

elders, in sombere aardspelonken, wen als 

nu nog de Laplanders en de Eskimozen. En, 

naarmate de streek waar zij zich voorloopig 

ophielden meer of min vruchtbaar was,* 

groeiden die groepkens aan of verbrokkelden 

onophoudend uiteen,

Maar, onder den drang van zekere bui

tengewone kracht, ten gevolge aan de 

normale ontwikkeling der menschelijke be

hoeften, en wie weet door welke andere 

oorzaken nog, kwam stillekens aan in die 

groepkens eene zekere omwenteling te weeg: 

een vooruitgang, ’t Was de aanvang van den 

arb'eid, ’t was de eerste uitkijk der Huis

houdkunde. De man splinterde eene boom- 

spille tot werpspies, raapte den kei van den 

grond en trok op jacht, andermalen vloch- 

hij een rieten net samen en ging op vischt 

vangst. De vrouw kraakte eenen elsentak 

uit den tronk en begon ermede de vruchten 

van de boomen te knippelen, of voerde er 

mede de aarde open om de scheuten en de 

wortels der planten op te graven. Zoo ont

stond allengskens een tweede tijdperk in 

de geschiedenis van het menschdom : het 

tijdsperk der natuurvolkeren.

Binst die periode verdeelde zich de 

arbeid, niet zooals tegenwoordig volgens 

geleerdheid, bekwaamheid, stand of beroep, 

maar heel eenvoudiglijk volgens geslacht, 

tusschen man en vrouw. De man gevoelde 

meer en meer drift op jacht en vischvangst, 

zijne wapens en gereedschap verfijnde hij ; 

het veld van zijne strooptochten breidde hij 

uit, en niet alle dieren meer vielen zijne 

uitroeiïngswoede ten offer, maar eenige 

soorten begon hij lief te hebben, te temmen 

en te kweeken. ’t Was de grondslag van 

het neerhof. De vrouw daartegen, aan wien 

het opzoeken der planten voorbehouden was, 

werd stilaan zinnelijker in haren keus ; ze 

versterkte het alaam van den akkerbouw ; 

zag uit naar gezonder en voedzamer vruch

ten, en begon zelfs in den omtrek der leger

plaats fruit en groenten te kweeken : ’t was 

de grondslag van den moestuin. Ieder van 

beide geslachten bezat aldus zijn afzonderlijk 

en net afgeteekend gebied ; dit gebied strekte 

zich wijder en wijder uit in den loop der 

tijden, onder begunstiging van klimaat, 

natuur, omgeving, grondgebied en werk

zaamheid, en zoo ontwaakten de jagers- 

volkeren op den zoom van het woud, de 

visschersvolkeren langs de kust van de zee, 

de herdersvolkeren in de uitgestrekte weiden, 

de landbouwvolkeren midden het veie akker

land. (Het vervolgt).

Stadsnieuws
In de T e n t o o n s t e l l i n g  van H o e n d e r 

t e e l t  te Brussel hebben de leden van ’t Neerhof 

van Iseghem de volgende merkweerdige onder

scheidingen bekomen :

In de Iseghemsche Koekuiten :
Trios : Eereprijs : M. Cam. Vandenberghe.

2e Prijs : M. Dr Depoorter.

liaan  en Hen : Eereprijzen : M. Vandenberghe. 

Jonge Haan en Hen: Eereprijzen: M. A. Wybo.

In de Z ilv e r H am burgers :
Trio : Eereprijs : M. Vandenberghe. 

liaan  : l e prijs : M. V. Laridon.

Jonge Haan : l e prijs: M. Vandenberghe. 

Jonge Hen : 2e » »

In de Gulden Ham burgers :
Trios : 2C prijs : M. J. Verhamme.

Haan : l e prijs : M. B. Rosseel.

In de Z w a rte  Brabangonnes :
Hen : 3e prijs : M. Dr Depoorter.

Jonge Haan : Eereprijs : »

Jonge Hen : » »

In de Faverollen :

Jonge haan  : 2C prijs : M. B. Rosseel.

Die schoone uitslag strekt tot eere van onzen 

bloeienden Hoenderbond.Zonder zijne medewerking 

zouden er in de Tentoonstelling verscheidene klassen 

geweest zijn waar geen enkel dier in zou medege

dongen hebben. Ook hebben verschillige onzer 

liefhebbers uitgelezen hoenders inde Tentoonstelling 

aan eenen hoogen prijs verkocht : een bewijs dat zij 

de algemeene bewondering verwekten.

De Moord 
op Jufvrouw Angillis

In het huis palende aan den oostkant der kerk 

van het H. Hert, woonde sedert lange jaren Juf

vrouw Eugenie Angillis.

Door eenieder was Jufvrouw Eugenie gekend. 

Men moest dat wezen maar eens gezien hebben om 

het nooit meer te vergeten. ’tWas genoeg eens met 

haar te spreken om het gedacht op te vatten dat het 

een mensch « op haar eigen » was.

Sedert geruimen tijd bewoonde zij gansch alleen 

dat groot huis, en niettegenstaande hare 76 jaren, 

en den naam van rijke te zijn, was zij niet in het 

minst bevreesd hare nachten gansch alleen in haar 
huis over te brengen.

Sedert een tiental maanden had zij geene meid 

meer. De eene of de andere vrouw kwam haar op 

zekere dagen helpen, haar werk verrichten ; anders 

was zij altijd alleen.

’t Was haar ongeluk !

De  an gs t  d e r  g e be u re n .

Den Maandag hadden de gebeuren bemerkt dat 
Jufvrouw Angillis onzichtbaar bleet. L»e persoonen

die aan hare woning belden werden niet binnen

gelaten, niemand kwam opendoen. Men had ook 

bemerkt dat tegen alle gewoonten, de watervensters 

van haar huis binst den nacht waren opengebleven, 

hetgene nooit was voorgevallen.

De gebeuren kregen onrustwekkende vermoedens.

Misschien is Jufvrouw Eugenie ziek geworden ?

Wie weet of zij niet schielijk gestorven is ?

Die gedachten rezen natuurlijk bij de geburen op, 

en er werd besloten op inlichtingen te gaan en de 

politie te verwittigen.

D e  pol icie d r i n g t  in huis.

Rond 2 1 /2 ure ’s namiddags kwamen de politie

agenten Baes, Perneel en Vanneste ter plaats. Zij 

belden en klopten te vergeefs.Langs den hof begaven 

zij zich tot aan de achterdeur van ’t huis. Alles was 

gesloten. Men bemerkte hoegenaamd niets verdachts.

Een venster werd uitgeslegen en men trok het 

huis binnen.

Alles stond open, maar niets was in wanorde. De 

hond was vastgebonden aan de stoof in den keuken.

Na alle plaatsen beneden haastig te hebben 

onderzocht, besloten de agenten hunne opzoekingen 

boven voort te zetten.

Op den t r a p .
Nauwelijks waren zij de eerste treden van den 

trap opgestapt of zij zagen Jufvrouw Angillis liggen, 

op de plaats waar de trap zijnen draai maakt.

Zij lag daar, in eenen plas bloed, op den rug 

uitgestrekt, het hoofd afgrijselijk vermorzeld. Tal 

van wonden met een stomp en snijdend werktuig 

veroorzaakt hadden het gelaat van het slachtoffer 

gansch ontkennelijk gemaakt.

H e t  volk.
Nauwelijks was de moord ontdekt of het nieuws 

verspreidde zich bliksemsnel door gansch de stad. 

’t Was eene algemeene verslagenheid.

Jufvrouw Eugenie was hier geern gezien. Zij 

kende geene vijanden. Eenieder drukte luid op zijne 

verontweerdiging uit over deze laffe daad.

Van alle kanten kwam het volk toegestroomd en 

op eenige minuten tijd zag de Rousselarestraat 

zwart van volk.

D e  bes ta t i g i n ge n .
Intusschen werd de Politiekommissarisverwittigd.

De eerste bestatigingen werden door hem en de 
politie gedaan.

Alles was in de volstrekte orde. Niets was open

gebroken. Geen diefstal was gepleegd. Wat mag de 

de oorzaak zijn van die moord ?

En alles nader onderzoekend kwam men tot het 

gedacht dat de misdaad den Zondag voormiddag 

moest plaats gehad hebben. Immers op de stoof van 

den keuken stond de soep, de aardappelen, het 

vleesch die dienen moesten voor het middagmaal.

De moordenaar had dus over veel tijd kunnen 

beschikken, en alles wat hem verdacht had kunnen 

doen verdwijnen.

E en  spoor.
Een persoon, bijzonderlijk met den omgang van 

Jufvrouw Angillis bekend, drukte aan de politie zijn 

gevoelen uit dat mogelijks zekere H. L.. de plichtige 

kon zijn. Jufvrouw Eugenie had hem verklaard dat 

zij van dien persoon bevreesd was daar hij menige 

keeren haar was komen lastig vallen om geld te 

krijgen. Deze H. L... is over een tiental maanden 

getrouwd met de laatste meid die bij Jufvrouw 
Angillis heeft ingewoond.

Een gebuur verklaarde dat den Zondag avond, 

rond. 6 ure, een persoon bij Jufvrouw Angillis was 

buitengekomen, die haastig de voordeur had toege

trokken en alsdan de Kruisdreef had ingeslegen.

H e t  P a r k e t .
Het Parket van Kortrijk was om 4 1/2 ure reeds 

in het huis der misdaad. Nauwkeurig werd alles 

nagezien en onderzocht. Lang bleef het parket ter 

plaats. Slechts om 8 ure keerde het terug na Kortrijk, 

na bevel gegeven te hebben den genaamden H. L ... 

op te zoeken en voorloopig aan te houden.

H .  L . . .  a a n ge h o u de n .
Verschillige malen was de politie naar het huis 

van H. L ... gegaan, die in de Meenenstraat woont, 

doch hij was afwezig. Zijne vrouw kon geene klare 

uitleggingen geven over deze afwezigheid. Zij moest 

zich bepalen met te zeggen dat zij niet wist waar hij 

was. Zij getuigde nogthans dat in den nacht van 

Zondag tot Maandag, haar echtgenoot ten huize niet 

geslapen had. Laat in den avond, eindelijk, werd

H. L... gevonden en door de politie in het gevang 
opgesloten.

De n D in s da g .
Eenieder wist dat het Parket om 3 ure ging 

terugkomen, en dat H. L ... bij het lijk van Jufvrouw 

Angillis ging gebracht worden.

Honderden en honderden menschen, lang voor 

het gestelde uur, verdrongen zich in de Rousselare-
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straat. Moeilijk kon het rijtuig, waarin H. L... zich 

bevond eenen weg door de menigte banen.

Langdurig werd H. L... door de Heeren van het 

Parket onderhoord. Hij zegt niet te kunnen bewijzen 

waar hij den Zondag en den Maandag geweest is, 

waar hij den Zondag nacht geslapen heeft.

Dan moest hij den trap optrekken en voor het 

lijk verschijnen dat nog altijd op dezelfde plaats en 

in dezelfde houd ng lag uitgëstrekt.

H. L... wierp een vluchtige blik op het lijk en 

schouwde dan bezijds.

—  « Bezie het lijk maar goed, sprak de Heer 

Procureur.

—  Ik heb het al gezien, was het antwoord, en

H. L... liet geene de minste ontroering blijken, 

’t Is wreed, sprak hij, ’t is wreed. Men zoude beter 

seffens de keel afgesneden worden, dan alzoo te 

moeten lijden ! »

H. L... werd dan terug naar de voituur geleid, 

en het rijtuig, omringd van eene ontelbare menigte, 

sloeg den weg in naar het gevang.

Het lijk van Jufvrouw Angillis werd naar het 

Hospitaal gedregen.

De n W o e n s d a g .
■ .. iU,£v.u vvciu I I .  L., , ,  n a a i  lie t f ii_vang van

Kortrijk gevoerd.

Hij toonde standvastig de grootste onverschillig
heid.

In den namiddag is een specialist uit Oostende 

naar hier gekomen, om dejichtprenten der vinger

indrukken op te nemen op de verschillige voorwer

pen door den moordenaar aangeraakt.

Den  D o n d e r d a g .
Het Parket is alhier opnieuw afgestapt om zijne 

opzoekingen voort te zetten. De Heeren wetsdokters 

hebben Üe lijkschouwing gedaan.

De vrouw van H . L ... is aan de grootste wanhoop 

ten prooi. Zij weent standvastig. Zij heeft geen 

oogenblik rust noch kalmte, en haren toestand heeft 

de zorgen van eenen geneesheer vereischt.

Heden Zaterdag heeft in de kerk van het H. Hert, 

op de kosten van Jufvrouw Angillis opgebouwd, de 

plechtige lijkdienst plaats.

E ere -C om m u nie
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

GROOT E K EU S VAN  

Kerkeboeken, Paternosters en Portemonnaies

A llerhande Gedachtenissen der plechtige Com
munie in goud en kleurendruk.

Groote keus van Spijskaarten voor Feestmalen.

Groote tentoonstelling van allerhande 

gelegenheidsgeschenken en fantaisie 

artikelen.

De Belgische mijnen
De bestuurraad der mijnen van Belgie heeft zijn 

jaarlijkech verslag voor 1911, laten verschijnen.

De bilan voor al de mijnen samengenomen, in 

plaats van winst af te werpen, merkt een déficit van

3,124,000 franken : dit komt op 14 fr. per

duizend kilos.

Dit is, niettegenstaande de verkoopprijs merkelijk 

gestegen is. De prijs per duizend kilos in  m iddel

mate was 11.37 fr. in 1909; 11.59 fr. in 1910, 

en is gestegen tot 14.76 fr. in 1911. De revenant- 

prijs is nog rapper geklommen : van 13.63 fr. in 

1909 is hij gekomen op 14.09 fr. in 1910, en op 

14.90 fr. in 1911.

De toestand is te wijten, bijna uitsluitelijk, aan 

de wet van 31 December 1909, die den duur van 

het werk in de mijnen gebracht heeft op negen 

uren. De wet is zelfs nog niet volkomen toegepast 

geweest; tot op 1 Januari 1912 bleef de duur van 

het werk bepaald op negen uren en half.

Deze wet heeft de werklieden niet bevredigd. Om 

denzelfden loon als vroeger te kunnen verdienen zijn 

ze verplicht regelmatig naar de mijn te komen, in 

plaats van lijk voorheen nu en dan een dag verlof 

te krijgen.

De nadeelige gevolgen, èn voor de voortbrengers 

èn voor de verbruikers, moeten zelfs niet opgemerkt 

worden.
Ziedaar een feit dat de denkwijze logenstraft van 

dezen die beweren, dat al de vergunningen van 

mijnen, altijd eene fortuin uitmaken. Integendeel, 

de vergunning is eenvoudiglijk het recht dat iemand 

bekomt om eene fortuin te besteden aar. het' in 
weerde brengen van de mijn.

De minister van openbare werken in Frankrijk. 

Baithon, heeft een wetsontwerp neergelegd, waarbij 

bepaald wordt, dat in al de toekomstige vergunnin

gen van mijnen, de deelname der werklieden in de 

opbrengst zal verplichtend worden. In 1911 zou 

deze deelname voor onze Belgische mijnwerkers 

negatie f geweest zijn.

« De wetgevers, schrijft Guyot, een der gekend- 

ste fransche economisten, verbeelden zich gemakke

lijk dat ze maar goedsmoeds de lasten die op de 

mijnen wegen mogen verzwaren. Indien zij zelven 

geen gevaar loopen, doen zij er loopen door dezen, 

die hunne kapitalen en hunne werkzaamheid in deze 

nijverheid gesteken hebben. Dit is ongelukkiglijk, 

voor de mijnen alleen niet, waar !

Ons Belgisch gouvernement had met den groot- 

sten afkeer de opmerkingen der mijnbezitters van 

de hand gewezen, wanneer dezen het gevaar der 

nieuwe wetgeving voorspelden. SAWYER.

S T E E K T  W E L  D E Z E  W A A R H E ID  

IN  UW HOOFD.

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

gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder
lingen. Daarom moeten wij ons er zoo spoedig 

mogelijk van genezen. De beste, ja  wij mogen 

zeggen, eenigste remedie die u voldoending 
geeft, is de Siroop Depraetere. D it is een 

wetenschappelijk produkt, dat door de Dok

tors zelfs genomen wordt. Prijs 2 franken, 

in  alle apotheken namelijk te Is e g h e m  bij 

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

De uitspraak in de zaak der 
bende Bonnot en C1■ie

Zijn veroordeeld tot de doodstraf : Dieudonné, 

Soudy, Monnier (Simenthoff) en de belg Callemin 

(Raymond la Science).

De andere betichten zijn veroordeeld :

M.ödge tot levenslangen dwangarbeid ; Carrouy 

tot levenslangen dwangarbeid ; Bellonie tot 4 jaar 

gevang; Kibaltchiche tot 5 jaar uitsluiting en

5 jaar ontzegging van verblijf ; Benard tot 6 jaar 

opsluiting en 5 jaar ontzegging van verblijf; 

Poyer tot 5 jaar opsluiting en 5 jaar ontzegging van 

verblijf ! Reinert tot 1 jaar gevang ; C ozat de 

Fleury tot 5 jaar opsluiting ; Gauzy tot 18 maan

den gevang ; Dettweiler tot 4 jaar gevang ; 

De Boe tot 10 jaar dwangarbeid en 10 jaar ont

zegging van verblijf; Jourdan tot 18 maanden 

gevang.

Zijn vrijgesproken ; Rodriguez, mad. Maitre- 

jean, vrouw Schoofs en Barbe Leclerc.

De a n tw o o rd e n .

Ziehier eenige bijzonderheden over de antwoor

den van de gezwoornen op de vragen, betreffende 

de voornaamste veroordeelden.

Voor den aanslag der rue Ordener zijn Callemin 

en Dieudonné samen plichtig verklaard zonder ver

zachtende omstandigheden.

Voor de dubbele moord te Thiais zijn Carrouy en 

Medge plichtig erkend met verzachtende omstan
digheden.

Voor de moord op den agent Garnier, place du 

Havre, te Parijs, is Callemin plichtig verklaard 

zonder verzachtende omstandigheden.

Voor de aanslag te Montgeron zijn Monier en 

Callemin plichtig verklaard met verzachtende om

standigheden. Soudy wordt er voor vrijgesproken.

Voor den aanslag te Chantilly zijn Callemin, 

Soudy en Monier plichtig erkend zonder verzach

tende omstandigheden.

Voor den aanslag te Pontoise wordt Callemin 
onplichtig verklaard.

Voor de moord op M. Jouin, in het huis van 

Gauzy te Ivry, wordt Gauzy onschuldig verklaard 

aan medeplichtigheid van moord, doch plichtig 

aan ’t verbergen van kwaaddoeners.

Voor de beschuldiging van deelmaking van eene 

kwaaddoenersbende werd er geantwoord : voor

Callemin, Dieudonné, De Boe, Poyer, Benard, 

Kibaltchiche, Crozat de Fleury en Reinert : JA. 

Voor Gauzy en mad. Maitrejean ; NEEN.

Z e lfm o o r d  van C a r r o u y

Na de uitspraak werden de gevangenen naar 

hunne cellen geleid. Een uur na de veroordeeling 

hoorde de waker der gevangenen een gekerm, en 

bestatigde dat het in de cel van Carrouy was.

De waker met een ander bediende drongen binnen 

en zagen Carrouy kermend te bed liggen. Hij had 

een sterk vergift ingenomen, die hem hevige pijnen 

aandeed. De wetsdoktoor M. Paul werd ontboden 

en onderzocht de wanhopige. Hij deed hem heete 

melk drinken, doch alle zorgen waren vruchteloos. 

Eenige oogenblikken later was hij een lijk.

Aan M. Guichard, overste der parijzer veiligheid, 

had Carrouy gezegd : « Nooit zal Deibler (den beul 

van Frankrijk) mijn hoofd hebben ». Ook binst 

het onderzoek verklaarde hij : « Indien ik niet ter 

dood veroordeeld word, zal ik mij zelfmoorden ». 

Reeds twee maal had hij eene zelfmoord beproefd 

die telkens mislukten.

Chocolat Martougin
DEN BESTEN ....

K o m t  al len  deze w e e k  de B I J Z O N  O 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).

Oor log sgerucht e  n .

In Duitschland en in Frankrijk worden er nog 

maar altijd onrustwekkende geruchten verspreid. 

Zoo doet men van den eenen kant opmerken dat 

verleden week 3000 man duitsche troepen onver

wachts legeroefeningen hebben moeten doen op de 

oevers van de Soere en de Moezel, langsheen de 

grenzen van het groothertogdom Luxemburg ; zij 

hadden voor last, een ingebeelden vijand tegen te 

houden, die langs Luxemburg op pruisisch gebied 
wilde dringen.

Van eenen anderen kant wordt er verzekerd dat 

sedert verscheidene weken te Maubeuge, aan de 

fransch-belgische grens, eene groote hoeveelheid 

engelschen krijgsvoorraad verzameld is. Deengelsche 

kanons 'zijn van een ander maaksel dan de fransche 

en er zouden nu te Maubeuge kanonballen gebracht 

zijn, om desnoods voor de engelsche artillerie, die 

de fransche zou komen helpen, te dienen.

Sinds eenige dagen reeds, altijd rond 9 ure 

’s avonds, ziet men een bestuurbaren ballon boven 

de streek van Poperinghe en Westoutre zweven. 

Men vermoedt dat de ballon van de fransche grens 

komt. Een automobiel welke den bestuurbaren 

ballon volgde, richtte er van tijd tot tijd eene 

elektrieke lichtstraal op. Men denkt in de streek dat 

er kwestie is van militaire proefnemingen.

Yliegnieuws
Gisteren Vrijdag, rond 9 1/2 ure ’s morgens, 

heeft voor de eerste maal eene vliegmachien over 

onze stad gevlogen.

’t Was de gekende fransche vlieger Brindejonck 

des Moulinais.

Dinsdag was hij van Parijs naar Londen gevlogen

Donderdag namiddag om 1 uur van Londen naar 

Dover, waar hij aankwam om 11/2 ure. Kort 

daarna vloog hij over zee naar Calais waar hij om 

3.12 ure landde. Vrijdag morgend ten 8.20 ure 

vloog hij op naar Brussel. Hij kwam hier boven 

Iseghem om 9 1/2 ure en om 10.10 ure daalde hij 

te Brussel neer op het plein van Sinte-Agatha- 

Berchem.

Lachkruid.
't Was hem al gelijk \ — Spiegels ging 

bij Miele den Scheerder 0111 zijn liaar te 
laten korten.

Als ’t geknipt en gekamd was, kwam er 
in den winkel een schoon hondje met lang 
krulhaar en wreef tegen Spiegel’s beenen.

— Spiegels zei den barbier, gij liebt daar 
een schoon hondje.

— Graat nog al ! zei Spiegels.
— Gij zoudt het moeten laten scheren.
— ’k ben daar nie tegen, antwoordt 

Spiegels.
— Heel ’t lijf zou moeten geschoren zijn.
— ’t En ware nie slecht, schijnt mij.
E 11 de scheerder schoor het liondje al het 

haar van ’t lijf.
— En nu, zei Miele, de pootjes met een 

moffeltje op ’t einde ?
— ’t l s  mijn gedacht zei Spiegels.
En de barbier schoor met zorg de vier 

pootjes.
— En nu, zei de scheerder, hoe begeert 

gij dat ik ’t steerjje scliikke '! Met een kwis- 
peltje op ’t einde ?

— Dat is mij al gelijk, zei Spiegels.
— Hoe, ’t is 11 al gelijk ?
— Bij ja, zei Spiegels al lachend, dat en 

is mijn hondje niet !

TVaar naar toe /
W aar naar toe om Zondag of Maandag 

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

Cl N EM A-PALEIS
Zaal F landr ia  -  M e lk m a r k t

Nergens 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 . Een geweerschot; 2. Uit Liefde voor

haa r  Broeder ; 3. De uitwerksels van een
Vuurpijl ; Een ware V riend ; 5. De

glim lach  van M artha  ; 6'. 'Weekblad

« É c la ir  » ,- 7. Eene Schrikkelijke Worste
ling  ; 8 . Slachtoffer der Medestreving.

V ermakelij kheden
Zondag 9 Maart, prijskamp op den B i l l a r d ,  

ter herberg ’t Burgerw elzijn , bij Ch. Blomme, 

Kruisplaats. 10 fr. vooruit.

Zondag 16 en Maandag 17 Maart, prijskamp op 

den B i l l a r d ,  ter herberg Den Arend, bij Allard 

L’Herminez, Rousselarestraat. 65 fr. prijzen.

Burgerstand van Isegliem
G eboorten ;

63 Jean Vanmellaert, z. v. Joseph en Emilienne 

Eeckhout, Krekelstraat. —  64 Antoine Staes, z. v. 

Frangois en Marie Vanrobays, St Pieterstraat. — 

65 Suzanne Vienne, d. v. Richard en Maria Ver- 

schaeve, Ketelstr. —  66 Elvira Depreitere, d. v. 

Alfons en Augusta Vandecapelle, Trienhoek. —• 67 

August D’heygers, z. v. August en Marie Van- 

doorne, Rousselarestr. —  68 Lia Meurisse, d. v. 

Adolf en Maria Meulebrouck, Schaapdam. —  69 

Leonie Demeyere, d. v. Achiel en Helena Hespeel, 

Bellevustraat. —  70 Maurice Mulier, z. v. Cyriel 

en Eugenie Porte, Schaapdam. —  71 Emilienne 

Grvmonnrezs_d. v. Constant en Eulalie Hostekint, 

Drooge Jan. —  72 Henri Vannestfe,-!.. Z- Charles 

en Julia Valcke, Wijngaardstraat. —  73 Marté 

Vanthournout, d. v. Eduard en Augusta Vande- 

ginste, Abeele.

OVERLIJDENS :

42 Antoinette Pannecouck, 20 d., d. v. Victor 

en Adeline Denudt, Krekelmotestr. —  43 Eugenia 

Angillis, 75 j., rentenierster, Rousselarestraat. —

44 Leo Vanhee, 74 j ., z. b., wed. v. LucieAmeel, 

Oudemanhuis. —  45 Constant Devoldere. 91 j ., 

z. b., wed. v. Barbara Monserez, Oudemanhuis.

Scheepvaart van Iseghem
van 22 Februari tot 1 Maart 1913

De drie Gebroeders, met bloem voor Constant 

Vandemoortele en Henri Pattyn. —  Cana l de 

Rolders, met waren voor verscheidenen. 

Theodose, uiet boonenvoor Jules Vandekerckhove.

G E V R A A G D
in de nieuwe fabriek te Emelghem 

SMID van 30 tot 45 jaar, getrouwd, 

voor onderhoud aan moteur en ander 

werk. Woonst gratis. 

Zich te wenden Prinsesstraat, 43, 
Emelghem (bij de Kerk).

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 Woens
dag 2 6  &  Donderdag 2 7  Februari 1 9 1 3 ,  M aandag 3 ,  
Dinsdag 4 ,  Woensdag 5 &  Donderdag 6 M a a rt 1 9 1 3 .

Iseghem, den 14 Februari 1913.

B i j  B e v e l :  

De Sekretaris, 
A. W e rb ro u c k .

Burgmeester & Schepenen, 

G us taf  Rosseel.

Marktprijzen
ISE G H E M

Suikerijboonen 1 Maart 22 Febr. 
Beschikbare wagon 13 50 | 13 50

schip 13 75 | 1375
groeite 1913 wagon 1550 | 15 50

» » schip 1575 I 15 75

Meststoffen, i Maart

Sodanitraat beschikbaar Oostende 27 25
Zwavelzuren ammoniak 37 00

1 Maart.
Boter de kilo 3 30 3 40
Eieren de 20 2 00 2 10

RO U SSELA RE  18 Febr. 25 Febr.

Oude Tarwe 19 50 20 — | 19 50 20 —
Roode 18 50 19 — 1 18 50 19 —
Rogge 17 — 1 8 -  |17 — 17 50
Haver 21 — 22— I 21 — 22 —
Boonen 22 50 23 50 22 — 23 —
Aardappels 6 50 7 -  1 6 50 7 —
Boter per kilo 3 30 3 50 | 3 50 3 70
Eiers per 25 2 00 2 86 | 2 40 2 60
Koolzaadolie 100k. (57 50 08 50
Lijnzaad olie » lil — 157 50
Viggens 21 — 4 1 - | 20 — 40 —

Suikerijboonen
Besch. wagon 13 50 | 13 50

» schip 13 75 1 4 -
groei te 1913, wagon 15 50 15 50

» » schip 15 75 | 1 6 -

K O R T R IJK  24 Febr. 17 Febr.
Tarwe 20 — | 19 50
Rogge 18 — | 17 50
Haver 22 — | 22-
Koolzaadolie 100 kil. 68 50 | 67 50
Lijnzaadolie » 60 50 I 61 —
Aardappels » 4 75 1 5 -
Boter per kilo 3 50 | 3 50
Eiers per 26 2 50 1 2 25'

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

L a a ts tj N ieuwigheid —  Genadige Prijzen

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

FÊTES DE PAQUES

R .

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

Beau Choix de

TISSUS ANGLAI8
Haute Nouveauté pour la  

Saison d'Été.

Ven te  au m è t re .

COSTUMES et 
PARDESSUS
en tous g e nr e s  

a des prix modérées.
"n lo ti O-injm,

U 0 U P E  E T  / A Q 0 N  T R É S  S 0 IG N É E S

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 aan voor het maken van 

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

Herstelling en Vernieuw ing met u itgevallen H aar.

Wilt Gij ter goede trouwe

Rookersgerief
Wend U altijd tot het oud huis

W «  R .  N 0 N K E L - D E  J 0 N G H E
Koornmarkt, IS E G H E M

Vermakingen, herstellingen en ver

nieuw ingen aan Pijpen & Porte-Cigares



Tandpijn
De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en 

volkomen genezen door c'en D E N T O G E N E .
Door het gebruik van den D E N T O G È N E  

voorkomt men mondgezwellen en ontsteking van 

het tandvleesch. Geene tanden moeten meer 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

DENTOGÈNE
voor  1 , 2 5  f r .  te  koop in al le ap otheken.

T e  I s e g h e m  :

MM. A. RODENBACH en J. VERHAMME.

Oh! la! la! I
heb ik hei vast!

y j

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

STANDAERT
F3  I LLEKEN

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

STABDAERT’S BÖRSTTABLEUEO
Met deze twee voortreffelijke remediën, 
nooit geen S L IJ M , nooit geene GAL 
meer! Ik  bekommer mij niet om 
de besmettelijke ziekten noch lie' 

> slechtste winterweer.

T e  Iseghem te verkrijgen  in de Apothekerijen 
Rodenbach en Verham m e.

choonheid
Zeep

Dada
H et stuk 0 . 7 5

C r è m e

T ube 0 . 7 5
Poeder

Dada

Dada

Werkdadigheid zonder 
weerga legen zomersproe
ten en huid aandoeningen. 
De beste voor ‘\ behoud 
eener frissche gelaats
kleur.______________

Onfeilbaar voor de 

geneezing van klovt i ; 

maakt de h u id  blank 

IN EEN NACHT.

D e doos 2 . 5 0  
D e 1/2 doos 1 .5 0

Allerfijnst en op 1 

gelaat blijvend onontbeer- _ 

lijk voor elke toilettafel.

T E  K O O P  m  A L L E  G O E D E  H U I Z E »
W ordt verkocht te Iseghem Apotheek Rodenbach en Coiffeur Vancfendriessche

TE KOOP
ten bureele van ’t blad

Emballagie-
Papier

in ramen en rollen
ALSOOK

IJdele
Cigarenkistjes

Orvz  ̂twe^ nationale remediën :
B Ö R S T P IL L E N 20 B L O E b P I L L E N

van F. V^rgauw^n,
A p o t h e k e r  te  B russel,  

tegen v e r s to p th e id ,  m a a g z ie k 
te n ,  h o o fd p i jn ,  rh u m a t is m ,  
k e e re n  d e r  ja re n ,  enz.

ICIot-i.pKlcn vim l<’.
w.ijii laiiK leven» pillen 

b e  d o o s  : I fr. 5 0  in  al d e  g o e d e  a p o th .  

Elke doos is franco verzonden mits 16 postzegels van 10 centiemen aan M. F. VERGAUWEIM, 

apotheker, 160, Anspachlaan, Brussel, te zenden.

Gedeponeerd. Eischt welden vaam van F . Vergouwen voor de echte pillen te ontvangen.

Borstpillen en Bloedpiiien van F. Vergauwen genezen ieder jaar vele óuizende m ensclrn!

van F. Vergauwen,
A p o t h e k e r  te  Brusse l ,  

tegen hoes t ,  ve r ko u d h e i d ,  a a m 
bors t igheid ,  b r o n c h ie t  en alle 

z iek ten  van l uchtp i jpen en borst .
he doos: I fr. 50 in al de goede apoth.

Te Iseghem  

te bekomen bij 

de Apothekers 

J. Verham m e  

en

A. Rodenbach.

fllXIR D’RNVERS
G o e d 'v a n  s m aa l(  Goed voor de m aag

BALSAM
Z U IV E R  WI.TN OP K IN A  

, Eetlustwekkend. krachtherstellend bij uitmuntendheid.

Mag in alfé Hotels en Herbergen verkocht worden, zonder vergunningsrecht

V ra a g 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

EMILE VYNCKE-LOWIE
Elix ir  dr invers —  R O U S S EL A R E .

DRUKKERIJ  - BOEKBINDERIJ

XP Jionkel d 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 k l e u r t -  en 
effen druk, Omzendbrieven, Fakturen, Rekeningen, Memorandums, Brievenhoofden en Enveloppen 
met adres, Vergaderingsbriefjes, Gelegenheidsdichten, Feestprogrammas, Gedachtenissen, Registers,

B ureeN  ^  Schoolgerief S tem pels  in Caoutchouc.

Eoode Pillen
L .  D U  P U  I S ,  JUMET.

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 zuiveren zacht het lichaam;

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 O O R D E E LE N  : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. Do 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, G tot 7 vet, <40 kokos
koeken, en 60 andere kracht voeders. Rijker dan de 
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat- 
sten gewicht voor gewicht, en geeft nog betere uit
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 voeder koeken en meelsoorten.

Handel in (HICOREIBOONEN
KOLEN Sc KOKS

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

Chicorei, Oliebrood &  Sucrema

CONSTANT GITS
Statiestraat, ISEGHEM

T e l e f o o n  2 4 .

ELIXIR CANROBERT
ferrugilieiix, a.ntlchlorotique, tonique apéritif.

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

De Elix ir  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  Canrobert ,  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 .

BALSEM PERELS
Beste geneesmiddel tegen allerhande 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.

bekomen bij JOSEPH V^R H R fy\ïv^ , apotheker
M a r k t s t r a a t ,  I S E G H E M

Geen Grijs Haar

Te koop b|j Apothekers  
D rogisten , H aarsn ijders en Reukw inkels  

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

M EER!!!
« D e  N i e u w e  Lon don»
doet de grijze haren binnen en
kele dagen verdwijnen, maakt het 
haar glanzend en zacht, belet het 
uitvallen en neemt de pelletjes 
van het hoofd weg.

"-ha l" ’

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

Engeische Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon


