
l e Jaargang Zaterdag 26 April 1913 Nummer 37

Boos
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 r u k k e r s - U i t g e v e r s  

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.

verschijnende eiken Zaterdag

GODSDIENST, tv^OEDERTRRL, VRDERLRND 
GEIVIEENTEBELRNGEN

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.

Pachten
Een vader van familie —  die zijnen naam 

wil weerdig zijn — tracht niet alleen te 

voorzien in het onderhoud van vrouw en 

kinders, maar hij spant al zijne krachten in 

om, voor latere dagen, iets te sparen en weg 

te leggen.

Een klein neringdoener, een bakker, een 

winkelier, een beenhouwer, zoodra hij ziet 

dat zijne zaken voorspoedig zijn, dat hij alle 

jaren iets kan veroveren, zoekt altijd naar 

middels uit om eigenaar te worden van het 

huis waar hij een bestaan vindt.

Zulks doet hij niet uit ijdele glorie, niet 

uit verwaandheid, niet om den grooten uit 

te hangen, maar in zijn voordeel en zijn 

profijt.

Kan hij met zijn eigen geld niet volkomen 

eigenaar worden van het huis dat hij bewoont, 

hij mag zich met volle recht en reden eene 

opoffering getroosten, hij mag zijnen toe

vlucht nemen tot banken, de hulp inroepen 

van hypotheekkassen, hij kan er nooit iets 

bij verliezen, maar hij kan er altijd bij win

nen.

De vlaamsche spreuk « Eigen heerd, is 

goud weerd ! » blijft immer waarheid, en 

zal niemand ooit leugenachtig maken.
*

* *

Neemt eenen winkelier, met gelijk welken 

stiel hij uitoefent. Hij stelt het wel. Zijne za^ 

ken gaan vooruit. Eerlijk en deftig oefent hij 

zijnen handel uit. Vrouw en kinderen hebben 

niets te kort. Zij leven samen in welvaren. 

En daarbij nog er wordt geld weggeleid.

Ongelukkiglijk nogthans, die winkelier is 

pachter. En op zekeren dag, dan misschien 

wel wanneer hij er zich het minste aan ver

wacht, komt hem de mare toe dat hij moet 

verhuizen.

Wat droevig nieuws !

Jaren lang heeft hij daar zijn bestaan ge

vonden, zijne kinders opgebracht, en nu dat 

hij wat welstand begint te kennen, moet hij 

het huis verlaten waar hij voorspoed heeft 

gevonden. Rond zijne deur, in de onmidde- 

lijke nabijheid, telt hij menige kalanten die 

hij steeds eerlijk heeft bediend, en die sinds 

jaren hem met hun vertrouwen vereeren. De 

vreemdelingen kennen zijnen winkel, hij had 

eenen goeden naam, eene goede faam ver

worven, en zijn huis was vermaard. Hij 

woonde steeds inde bijzonderste straat zijner 

gemeente of stad, voor zijne deur stapten 

dagelijks ontelbare menschen voorbij, en 

aanschouwden en bewonderden alles wat in 

zijne vitrienen was tentoongesteld.

Zijn huis, door menigvuldige en gelukkige 

veranderingen, was voor zijnen handel bo

venmate wel geschikt, en op de volmaakste 

wijze ingericht.

En nu moet hij verhuizen !

Hij zal moeten nemen wat zich aanbiedt. 

Het eene zal te groot zijn, het andere te klein, 

niets zal voor hem passen. In afgelegen wij

ken of in verborgen of vernepen straten zal 

hij eigens moeten inkruipen, en wachten tot 

zich iets voordoet dat voor hem kan schikken.

Intusschen is het voor hem een onschat

baar verlies, mogelijks zelve een volkomen 

ondergang.

Hadde hij toch eigenaar geweest!
*

* *

Niet min droevig is onder opzicht van 

verhuizen, de toestand der landbouwers. 

Weinige boeren wonen op het hunne. 

Wilt gij de ronde doen van Iseghem, gij 

zult verwonderd zijn over het klein getal 

landbouwers die eigenaars zijn der hofstede 

welke zij beploegen.

Geen menschen zijn meer aan gevaren 

blootgesteld dan de boeren. Zij mogen wer

ken en zwoegen van den vroegen morgend 

tot den laten avond ; zij mogen spaarzaam 

en profijtig leven ; zij mogen alles uitzoeken 

en uitvinden om hunne landen de grootste 

som mogelijk te doen opbrengen, zij staan 

altijd blootgesteld aan de veranderingen van 

het weder, aan donder en bliksem, aan ha

gel en sneeuw, aan storm en wind, aan kou

de en hitte. Hunne fortuin staat in het wijdp 

veld, onder den blooten hemel.

Maar wat moet er van den landbouwer 

geworden die op zekeren dag, heel onver

wachts, te wete komt dat hij zijne hofstede 

moet verlaten, en dat hij, binnen eenen korten 

bepaalden tijd, moet verhuizen.

En om welke reden ? Hoe heeft hij zijnen 

eigenaar misdaan ?

Zeer dikwijls heeft zulks een sterfgeval tot 

oorzaak. Ook wel eens verdeeling van goed. 

Soms de eigenaar zelf of een zijner kinderen 

die de hofstede gaat bewonen. Zeer dikwijls 

om reden hem onbekend.

En die mensch weet niet waar in ! Daar 

zijn geene hofsteden te krijgen. Valt er ééne 

open, met honderden loopt men om ze te 

pachten.

En voor den boer die moet verhuizen, is 

het zeer dikwijls den volkomen ondergang, 

het vroegtijdig verbrokkelen van zijn huis

gezin, eene gebroken toekomst, een ellendig 

bestaan.

Van zijne vruchten moet hij zich ontma

ken, zijn alaam met groote verliezen afzetten, 

zijne beesten verkoopen, om eene korte- 

woonst te gaan bewonen, met hoop op bete

re tijden, op betere dagen, die, helaas, hij 

waarschijnlijk nimmer zalt zien.

Hadde die landbouwer och eigenaar ge

weest !
*

* *

Doch de personen die Dischgoed pachten, 

ziju ongetwijfeld het meest van al te bekla

gen.

Andere pachters, aan wien bevel tot ver

huizen gegeven is, kunnen bij hunne eige

naars gaan, hen schoon spreken, hun mede

lijden afsmeeken.

Zij kunnen bijzondere personen te voete 

vallen, hunne hulp en steun inroepen, om 

zoo niet een nieuwe pacht, toch wat verlang 

of uitstel te bekomen. En in vele gevallen 

gelukken zij daarin.

Maar bij den Disch valt er niet te spreken, 

niet te bidden, niet te smeeken.

De disch heeft geen herte. De disch kent 

geen medelijden. De disch ziet geen tranen. 

De disch hoort geene smeekende klachten.

De disch is een beheer, een bestier, dat 

niets anders kent dan bepalingen, dan regle

menten, dan wetten.

Zeker, er moet tot verpachten van het 

Dischgoed overgegaan worden. Alle akkoor

den zijn maar voor eenen bepaalden tijd 

gesloten, en er moet gelegenheid gegeven 

worden aan den pachter, op zekeren termijn 

de bestaande overeenkomst te breken of te 

vernieuwen.

Maar zooals hier in Iseghem te werke 

wordt gegaan, kan een weldenkend mensch 

niet goedkeuren.

In de verpachting van het Dischgoed zoude 

men maar op een punt mogen letten, en ’t is 

dat de huizen, de gronden aan den Disch 

toebehoorende niet beneden en ook niet boven 

hunne weerde zouden worden toegewezen.

Het bestuur van den Disch zoude moeten 

beletten dat iets onder zijne weerde worde 

verpacht. Een huis dat honderd franken pacht 

weerde heeft, zoude niet mogen overgaan aan 

50 of 75 fr. Geheime overeenkomsten tus

schen personen gesloten moeten verijdeld en 

onmogelijk gemaakt worden.

Doch men zoude ook maatregelen moeten 

nemen, opdat brave menschen die jaren en

jaren tot eenieders genoegen en voldoeninge 

dischgoed bewonen, de speelbal of het m ik 

punt niet zouden worden van den eenen of 

den anderen.

De wet zoude moeten voorzien, schikken 

en bepalen dat alle personen die dischgoed 

bewonen, en den middel mat'gen huurprijs 

betalen, niet aan alle onvoorziene w isselval

ligheden zouden kunnen blootgesteld worden.

Zu lks ware recht, redelijk, eerlijk en b illijk !

N e m o .

Het lied der Vlamingen
Waar Maas en Schelde vloeien,

De Noordzee bruischt en stormt ;

Waar vrede en kunsten bloeien,

De vrijheid mannen vormt ;

Waar velden, wouden, weiden,

Als gaarden rijk beplant,

De weelde en vreugd verspreiden,

Daar is, daar is ons Vaderland,

Daar is ons Vaderland.

Daar stijgen uit ’t verleden,

De keerl en klauwaert op,

Zij hebben stout gestreden,

Verplet den vreemden kop,

Hun goed, hun bloed, hun leven,

Met mildheid steeds verpand,

Om ons te kunnen geven 

Het vrije, het vrije Vaderland,

Het vrije Vaderland.

O Vaderland ! O Vrijheid !

Gij adelt ons gevoel ;

Wij zweren ook met blijheid :

Uw toekomst is ons doel.

Wij zullen, jonge scharen,

Steeds onzen plicht gestand,

Met hand en hert bewaren,

Het heilig, het heilig Vaderland,

Het heilig Vaderland.

E m m a n u e l  H i e l .

Christenen en Socialisten
I n  een stroo ibrie fken Zondag laa ts t aan 

de kerkdeur a lliie r uitgedeeld, en getee- 

kend : «N am ens het V erbond  der Christene 

V akvereen ig ingen Isegliem  » lezen w ij 

lie t vo lgende :

« W i j  zouden  w ille n  z ien  dat a lle  werk
lieden van het werkloozenfonds genieten 
op voorwaarde namelijk dat zij, socialisten, 
zooals wij christenen, de kontroolpasseeren 
van den Staat en zich wettelijk doen 
erkennen •».

Zoodus lie t is enkel om dat de socialisten 

hunne  vakvereen ig ing n ie t w e tte lijk  la ten  

erkennen, het is voor eene eenvoudige 
formaliteit, en voor niets anders, da t de 

christenen aan de socia listen liet reelit on t

zeggen te deelen in  de stadstoelagen.

Zoodus ook is  het u it  m et de socialisten 

te verstooten om dat zij van  eene andere 

po litieke  en godsdienstige denkw ijze zijn 

dan de christenen .

Tot nu  toe moesten de socialisten overal 

door alle m idde ls bekam pt en versteken, 

bestreden en verdelgd worden, om dat zij 

tegen kerk  en priesters z ijn . E n  ju is t  u it 

reden omdat zij politieke tegenstrevers zijn 
moesten zij bevochten worden en van alle 

voordeelen beroofd.

D a t  is veranderd.

De christenen leggen de hand  in  die der 

soc ia listen , en op voorw aarde van de w et

te lijke  e rkenn ing  te vragen zu llen deze liet 

werkloozenfonds m et hen w illen verdeelen.

V erre  van ons van daar iets tegen te 

hebben. W erkm enselien zijn werkm ensclien; 

en liet hu lpge ld  van de stad moet aan allen 

ge lijk  verdeeld w orden , in  evenredigheid 

van het getal hunner vereenigingen. In d ie n  

de socialisten de wette lijke e rkenn ing  n iet 

begeren, da t gaat n iem and aan . 01' zijn  de 

christenen m isschien zoodan ig  bekom m erd 

met het lot der socialisten dat zij hun bewe

ren den raad  te geven, voor hun  voordeel, 

zich w ette lijk  te doen erkennen ?

E n  in d ien  de christenen nu meenen dat 

de socialistische vakvereenigingen slecht 

bestierd z ijn , is da t geen troef in de k aart 

van do G ilde  ? D a t zouden zij moeten aan 

a llen kunnen  doen verstaan, ten einde

hunne  vakvereen ig ing  im m er sterker te 

m aken .

W a t  er ook v an  zij, w ij zien n ie t ongeern 

dat de w erklieden van langsom  meer h u n 

nen stoffe lijken on zedelijken vooru itgang  

eensgezind bewerken.

Velen meenen dat de burgerij be lang 

heeft tegen die verbeteringen te z ijn . Zij 

z ijn  groote lijks m is .

H oe hooger de loonen z ijn , hoe moer er 

bij de burgerij verteerd w ord t. In d ie n  

liooge loonen in  de groote n ijverhe id , die 
leeft met den uitvoer, kunnen nadee lig  z ijn  

daar zij de concurren tie  voor de patroons 

verm oeilijken of onm oge lijk  m aken en zoo de 

groote n ijverhe id  ten onderen he lpen, in  

de andere stielen : metsers, t im m erlieden , 

enz. is die verhooging voordeelig aan de 

burgerij, om dat in  de w inke ls  van kleede- 

ren, levensm iddelen, meubels, enz. er 

n a tu u r lijk  zooveel te meer ne r ing  zal z ijn  

naarm ate  ’t w erkvo lk  meer geld w in t. 

Hooge loonen zu llen alles doen opslaan, 

ja , en dan zal het ook beteren t ijd  z ijn  dan 

nu . D an  zal er kunnen  breeder geleefd 

worden, en ook meer gespaard bij de w erk

lieden en bij den k le inen burger. N u  leven 

w ij in  ’t centiem enland , en ’t is al onder

k ropen .

O ok  zien wij in  de toekom st de vrede . 

heersclien tussclien w erk lieden en k le ine  | 

burgers van welke po litieke  m eening zij ook 

wezen ; en als er nog zal s tr ijd  geleverd < . 

w orden , ’t zal zijn tegen de renteniers en f  

de voorrechten der groote k ap ita lis ten .

D aarom  bekn ibbe len w ij het V erbond  der > 

christene vakvereen ig ingen n ie t over het | 

schrijven w e lk  w ij aangehaald  hebben; wij 

w ilden  a lleen lijk  dit doen u itkom en  da t de I- 

cliristenen niet meer durven zeggen en 
schrijven dat zij werkbroeders iiitsluiten 
omdat zij socialist zijn. E n  da t keuren 

w ij goed.

H e t kon troo l door den S taat is overigens 

veel m in  ernstig  dan  het kontroo l da t kan  

gedaan w orden door den p laatse lijken 

Gem eenteraad.

D aarom  ondersteunen w ij het voorstel 

ivan M . Seynaeve, die v raag t dat de reken ing  

van het werkloozenfonds bestend ig onder 

het toezicht van het stadsbestier zoude z ijn . 

a Tzoo zal ton a llen  tijde  kunnen  onderzocht 

-en bestatigd  w orden w ie, welke personen, 

er genieten van het werkloozenfonds. V oo r

zeker im m ers zouden noch de christenen 

noch de socia listen er iets tegen hebben 

dat de reken ing  in  volle k laarte , in  ’t open

baar gekend zij : ’t is toch het stadsgeld 

da t d ient to t steun, en alle stadsuitgaven, 

ge lijk  w aartoe zij d ienen, ge lijk  n aa r waar 

aij gaan, moeten in  den k laren kom en.

W E L D O E N .

Nieuwe Herbergen
W ij z ijn  op het pun t Iseghem  te zien u it 

bre iden doorlie t m aken van het Noordkwar- 

tie r.

D ik w ijls  genoeg heeft eenieder kunnen  

bestatigen da t, w anneer nieuwe straten ge

m aak t worden, de eerste hu izen die erin  

oprijzen herbergen z ijn

D ik w ijls  ook heeft men algemeen ge

k laagd , h ie r en geheel ’t la n d  door, van den 

im m er toenem enden‘aangToei van het getal 

herborgen .

H e t is ook overbodig te steunen op de 

groothe id  der kw aa l, en op de hoog d rin 

gendhe id  daar palen aan te stellen.

Is  hot im m ers n ie t sp ijtig  om denken da t 

wanneer S taat en S tad  groote som men be

steden to t een w erk  van openbaar nu t, tot 

het algemeen welzijn , to t den groei en bloei 

van hande l en n ijverhe id , en diensvolgens 

ook voor de algemeene verbetering en wel

stand van gansch de bevolk ing , dat op he t 

zelfde oogenb lik , men van diezelfde gele

genhe id  m isb ru ik  m aak t om de vruchten 

van den arbe id , den zuurgew onnen loon , in  

te pa lm en in  de overto llige  b ie rhu izen die 

steeds in  groot getal gebouwd worden in  de 

nab ijhe id  van statiën  en loskaa ien ?

W ij kunnen  verstaan da t, eens de herber

g ier gesteld, hij trach t z ijn  brood te verd ie

nen; ook is liet tegen de bestaande herber

gen n ie t dat wij schrijven, m aar ’t is  tegen 

de u itb re id in g  van ’t getal herbergen en 

kroegen .



D aarom  zouden wij ons groote lijks verheu

gen da t de S tad nieuwe en zware lasten 

stemde op de te maken of te openen herbergen

In d ie n  die n ieuw e lasten voor gevolg zou

den hebben lie t m aken van nieuw e estami- 

nets tegen te houden , w ie zou er door 

w innen  ?

1) H e t werkvolk da t m in  in  de verplichtte 
gelegenheid zou verkeeren z ijn  w erkloon te 

zien versmelten in  genever en b ier.

2) De bestaande herbergiers en de brou
wers van stad die m in  de concurren tie  zou

den aangedaan worden.

3) alle menschen, om dat a llen er belang 

bij hebben dat het d rankm isb ru ik  vermiri- 

dere. Im m ers  hoe m in  er verbrast w ord t, 

hoe meer er besteed w ord t aan nu ttige  u it 

gaven: voedsel, kleederen, enz.

W ie  zou er door verliezen ?

A lleen  vreemde brouwers die er op u it  

z ijn  a lh ie r onze stadsgenooten op a lle  gele

genheden do concurrentie  te doen.

E n  ind ien  zFf 'adgélijk herbergen zetten, 

eliwel, d&*üieuw$ en zware lasten zullen 

en tw aar deugd doen in  de Stadskas.

W e l d o e n .
-------- ---------- ^ -----------------

H A N D E L S V E R K E E R
I I I .  O P G A N G  

2 .  D e  G e m e e n t e .

Do bezoekers, die in eene voornam e stad 

afstappen , kan  men, u it  opzicht van hun 

opm erk ingsverm ogen, en d iensvolgens van 

de wetensweerdigheden die zij er opdoen, 

ten m inste  in  drie  klassen of categorieën 

rang sch ikken .

De eenen, verlustigen zich  m et te flanee- 

ren langs de he lverlichte  v itr ienen  van 

bazars en bou levardm agazijnen , met sm a

ke lijk  te avondm alen in een berucht restau

ra n t en rus tig  in  te slapen in  een eerste 

klas hotel ; en overigens m et zeven haasten 

gaan ze een k ijk je  werpen op de lands- 

juw eelen en de wereldwonderen die men 

hun  vooraf aangewezen heeft- als de moete 
weerd om na  te zien. G ansch  de in d ru k , 

die hun  naderhand  zal b ijb lijven , lig t 

sam engeplooid in d ien vagen kreet die bij 

den terugkeer van hunne  lippen  r o l t : 

« O ! p rach tig  ! » H e t z ijn  de onversch il

ligen , de levenslustigen ; en som m ige ja- 

loei sclie menschen —  n ie t wij n a tu u r lijk  —  

zouden eronder de jo ng  gehuwden, op speel

reis, ook durven mederekenen.

D e tweeden, v inden  hun  verm aak, in  het 

vo lled ig  en nauw keur ig  afschouwen —  zon

der één te oversclirikkelen —  van kerken 

en pale izen, museums en galleries, om er 

do meest m ogelijke collectie nam en van 

kunstenaars en opschriften van kuns tvoor

werpen en oudheden, als een mengelmoes, 

in  liun  geheugen opeen te stam pen. H e t zijn 

de ontelbare engelschen en am erikanen , die 

tolken jare , met Sinksen voort, met den 

neus verborgen in  hun  Baedeker of reisboek 

en rekew ijs als schooljongens, de b ijzon

derste steden van E u ro pa  dóorzw ieren.

D e derden echter, de studiereizigers, 

kunnen zich n ie t vergenoegen aan een 

opperv lakk ig  overzicht da t hun  wetens- 

gi.erigen geest ijde l en onvo ldaan moet 

laten , evenm in als aan pedantisch  oppotten 

da t m aar d ienen kan  om verw arr ing  te 

werpen in  de k laa rhe id  van hun  oordeel. 

Neen ! M aa r zoohaast de gelegenheid zicli 

aanb ied t, —  op a fw ach ting  dat Zeppelin.en 
aéroplanc ook h ie r hunne  dienstveerdig- 

he id  aanbrengen —  bek lim m en zij den 

nabijge legen heuvel of den toren die boven 

de daken u its teek t, om er eerst en vooral, 

van die hoogte u itw aarts , de na tuu r lijke  

of kuns tm a tige  verdee ling van de stad op 

te zoeken en hare geschiedkundige vorm ing  

te verk laren . Op deze w ijze-wordt liet hun 

gegeven, met gem ak en bescheidenheid, 

hunne  verdere opzoekingen te regelen, 

hunne kennissen te klasseeren en ze samen 

te trekken tot eene harm onieuse eenheid.

’t Is  bij deze laatsten  ook da t wij ons 

moeten aans lu iten , ind ien  we eene iniddel- 

eeuwsche gemeente in  onze verbeeld ing 

w illen  hervoorroepen.

H e t eerste da t het opmerkzaam  oog moest 

slaan van dezen, die omstreeks de jaren  

dertien honderd , van den hoogen kasteel

toren u it , eene stad of gemeente beschaft 

hadde , zou eene breede donkere streep 

geweest z ijn , die den lieelen hu izenb lok  

om liep  en in  een nauwgesloten cirkel opeen- 

drong  : ’t waren de stadswallen, met hunne 

v ijvers, zw aarlijv ige  m uren  en lompe 

torens, die den binnen van den buiten, de 

stad van het land  afzonderden.

Buiten de m uren , inderdaad , strekte nog, 

zooals in  vroegere tijdperken , het verre 

dienend landscliap u it , met zijne akkers, 

weiden en steengroeven, m et zijne bosschen 

en riv ie ren , m et zijne leemen huttekens en 

stroo idak ige  boerderijtjes, m et zijne een

voud ige en ruw e veldarbeiders. W e in ig  of 

n iets was aan het u itz ich t van d it  tafereel 

veranderd geworden. H e t na tuurk leed  lier-

1 egt n ie t elk oogenblik  zijne plooien, zooals 

het zeildoek da t door den w ind  opgeblazen 

is . De na tuu rg rond  is eene zware m aar 

taa ie  m assa, die z ich  m oe ilijk  kneden laa t. 

E n  do na tu u r  zelve, is ze dan n ie t een 

kraclitverw ekkend m aar onveranderlijk  

wezen, da t zijne k rach ten  m aar ook zijne 

onveranderlijkhe id  u its tra a lt  in  dezen die

het nauw st in  a an rak ing  kom en , in  dezen 

die h aa i leven medeleven, hare schatten 

deelen, en in  haar wezen gansch hun  ver

leden, hun heden en hunne toekom st onver- 

ander lijk  terugv inden  ?

M aar binnen d ie m uren  daartegen, welk 

een om kéer, welk  een verbazend tafereel 

was, als bij tooverslag, u it  den g rond  n ie t 

opgerezen ?

Op dezelfde p laats w aar eens het du ister 

boomforeest lag , da t de hov ingen en de 

akkers van het hoerenhof omzoomde, stond 

thans een ander, een versteend liuizen- 

foreest gep lant, en eene zwankende lijn in g  

van ongelijke daken was de bo lvorm ige 

go lv ing  der boom kru inen kom en breken. 

R ond  den ouden burch t, rond  de a rdu inen  

kerk , rond  den massieven ha lle toren , rond 

de witte k loosterm uren , hadden zicli de 

or ig ina lehu izekens , w inke ls  en w erkp laat

sen van k le inburgers en am bachtslieden 

naast de pale izen en kasteelen van eene 

nieuw e aristocratie  geschaard, en onder

scheidden zich in  zoovele netafgeteckende 

groepen of w ijken , w aarvan  de kasteel- of 

kerkgroep de voornaam ste u itm iek . Zoo 

zijn  de steden, w aar de kasteelgroep de aan- 

zien lijkste  was, zooals B rugge, G en t en 

Yperen , de prinselijke steden genaam d 

gew orden, in  tegenste lling  met de bisschop
pelijke steden, w aar zooals te L u ik , K eu len  

en W orm s, de kerkgroep het evenw icht 

in nam .

O ! had de grondlieer u it de vorige 

periode in z ijn  tumulus k unnen  w akker 

schieten en opstaan, met w at verstomde 

b likken  zou I I i j  d it schouwspel n ie t aange

staard hebben ? H oe k an  het dan  m ogelijk  

z ijn , da t in  enkele eeuwen de k le ine  hoeve 

het m iddenpun t geworden zij van eene 

m achtige  gem eente? Hoe is de geringe en 

bedwongene fam ilie  dan u itgebre id  tot die 

ta lrijke  en vrije bevo lk ing  ? Z iedaar den 

kreet, dien de verbazing u it  zijne lippen 

zou o n tru k t hebben, m aar ziedaar ook do 

vraag die aan ons de bew ondering a fdw ing t.

B e n .

(’t Vervolgt).

Drie nieuwe Gemeenteraadsleden
H e t pub liek , in  de laatste vergadering  van 

onzen S tadsraad tegenw oordig , w asn ie tlio t 

m inste  verwonderd over do afwezigheid van 

oen zeker getal Gemeenteraadsleden.

D oor gansch de S tad is hot bekend dat 

versch illige  leden weigeren voortaan nog 

deel te nem en aan de z ittingen  van onzen 

Gemeenteraad.

M aar, wat algemeen bem erkt werd, en 

w at zelfs zekere opspraak  en ook wel op

schudd ing  vörwekte, was het bestatigen dat 

drie  nieuw e leden aan de besprekingen van 

den Gem eenteraad deel nam en.

—  « W ellioe ? sprak men langs allo k an 

ten, heeft er nu  eene gem eentekiezing plaats 

gehad bu iten  onze wete ? O f met welk recht 

is het woord toegelaten aan drie  m annen , 

die zicli daar achter den rug  van Petrus 

D e jonghe  bev inden ? E n  to t nu  toe hebben 

wij nog noo it geweten da t het pub liek  h ier 

een woord m ocht spreken, zelfs z ijn  goed of 

a fkeuringen  m ocllt laten hooren ! »

In d e rd aad  d rie  m annen , die zoo d ich t 

m ogelijk  p laats genomen hadden achter den 

rug  van P . D e jonghe , waren zoo vrij deel 

te nemen aan de bespreking.

Zij staken in.

E n  ’t g ing  er gedurig  : « P é , ge m o e t nu 

d it  zeggen. Pé, ge moet nu dat zeggen. P é , 

dat n ie t vergeten ! Pé, ge m oet daar ook 

nog  over spreken. P é , w at d inge daar ge

zeid heeft is geen w aar ! P é , let op ! Pé, go 

moet spreken van werkloozenfonds ! P é  ! 

Pé ! Pé ! P é  ! Pé !»

E n  da t duurde , en bleef geduren.

Tot e inde lijk , de H eer Ju le s  Callens, 

z ich  tot deze d rie  heeren wendde, en sprak: 

« M annen zijt zoo vrij p laats te nemen bij 

ons. G ij ziet dat er geene stoelen on tbreken .»

A an  die m annen , die zoo vrij instaken , 

moest-er geene tweede maal de les gespeld 

worden. Zij zwegen.

H u n  m andaat als gemeenteraadslid was 

ten einde.

Aan onze Medeburgers
Sedert eenigen tijd wordt de Gazette van 

Iseghem aangevallen in de Vrije werkman en 

’t Iseghemsche Volk, die zich ten onrechte dien 

name toeëigent, aangezien dit blad door vreemde

lingen opgesteld en gedrukt is.

Zaterdag laatst was het wederom het geval. In 

een protestbrief alhier rondgestrooid en in voor

noemde bladen, wordt de Gazette beschuldigd de 

woorden verdraaid te hebben door M. Dejonghe 

uitgesproken in de vergadering van de Gemeente

raad, waar hij de eerste maal zetelde.

’t Verwondert ons en iedereen dat de schrijver 

het briefke deed teekenen door drie personen die 

aleens in de zitting niet tegenwoordig waren, en 

bijgevolg niet weten wat er daar gezeid wierd.

Wij hebben den juisten zin weergegeven van het

geen M. Dejonghe beweerde. Indien hij zich mis

sproken of kwalijk uitgedrukt heeft, en daardoor

—  volgens schrijver —  de landbouwers misnoegd, 

wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Tot nu toe heeft de Gazette van Iseghem 
altijd belangloos de katholieke princiepen voorge

staan en de zedelijke en stoffelijke belangen harer 

medeburgers verdedigd ; —  zonder iemand te

kwetsen of twist en tweedracht te stichten. Wij 

zullen voort dien weg volgen, zonder ons te storen 

aan de valsche beschuldigingen en beleedigingen 

van schrijvers die zich achter de uitgevers verduiken 

en nooit hunne artikels met eigen naam teekenen.

Die handelwijze verwierf ons de goedkeuring van 

de hooge overheid en hooggeplaatste personen ; het 

vertrouwen en de achting onzer medeburgers. Dit 

is ons genoeg. D e  G a z e t t e  v a n  Is e g h e m .

Stadsnieuws
I s e g h e m - Z e e  ha ven.

De Kaaiwerken hebben voor onverwacht gevolg 

gehad dat drie vertegenwoordigers der beruchte 

zeevaartmaatschappij « Blue Star Line », gehuis- 

vestigd te Emelghem, Maandag laatst alhier op de 

Vaart proefnemingen gedaan met een monsterschip 

« De nieuwe Titanic », ten einde zich te ver

zekeren over de bevaarbaarheid van onze aangelegde 

Zeehaven.

Daar het modelschip nog niet ten vollen is opge

maakt, wierd het in beweging gebracht bij middel 

van eenen grooten gedresseerden trekhond, primus 

in den laatsten prijskamp van onzen beruchten 

Hondenbond. Het moedige dier, geholpen door den 

wind, deed het schip eenen goeden gang gaan, 

zoodanig dat drie bovengemelde zeelieden hun 

vaartuig op zeker oogenblik hebben zien omkantelen. 

Dank aan hunne koelbloedigheid en hunne ervaren

heid in de zwemkunst zijn er geene ongelukken te 

betreuren.

Binnen kort, naar men verzekert, zal « de 
nieuwe T itanic» voorzien zijn van eene volledige 

'machinerie, waar onder een motor van ’t laatste 

model.

De eerste proefnemingen hebben volledige vol

doening gegeven aan de knappe zeekampioenen ; 

en weldra zullen wij het geluk hebben eenen gansch 

volmaakten steamer alhier te zien op- en neer

varen. S a l u t .

Waar naartoe ?
- -  Bij GÉRARD, Hotel du Coq d’Or, Groote 

M ark t,  Iseghem, een lekker glaasje Stifts Brau 
drinken en eene aangename partij Bowling  spelen, 

die altijd voort zulken grooten bijval heeft.

C i r k u s  R E N Z

De groote en welberoemde Cirkus RENZ zal 

Zaterdag 26 April, ter Groote Markt te Iseghem, 

opgericht worden, en slechts 5 vertooningen geven 

op Zaterdag 2 6 , Zondag  2 7 , Maandag 28 , 

en Dinsdag 21) April. Zondag 27 April, om

3 ure, namiddag familievoorstelling.

De Cirkus is samengesteld uit een troep van 

allereerste orde, waaronder men bijzonderlijk mag 

noemen : Mmo Renz met hare geoefende olifanten 

en poneys ; de drij Lorraines en hunne muzikale 

scheppingen ; de 5 Crottrells, acrobates op spring

plank ; de drij getijgerde bevalligheden, opzien- 

wekkende nieuwigheid ; de heer Hugo Renz, met 

zijne schoone gedresseerde paarden ; Senor Little 

Fred met zijne wonderbare gedresseerde huisdieren, 

en eene groep komieke en aangename clowns en 

Augusten.

De vertooningen zullen alle avonden om 8 1/4 

ure juist beginnen. Wij raden alle liefhebbers aan, 

zoo onze stad en gansch het omliggende aan deze 

uitzonderlijke voorstellingen te gaan bijwonen.

Het bestuur van den Cirkus RENZ brengt ter 

kennis van het publiek, dat er slechts vertooningen 

zulle gegeven worden, zooals het is aangekondigd 

bij plakbrieven en dat de laatste op 29 April, zoo 

belangrijk en volledig zal wezen als de eerste.

B E R I C H T
Het Bestuur der Buurtspoorwegen brengt de 

belanghebbende ter kennis dat te beginnen met

1 Mei aanstaande, het vertrek van zekere trams 

eenige minuten vroeger als nu zal geschieden, ten 

einde beter de aansluitingen met de treinen te ver

zekeren welke dikwijls belet zijn door de stilstanden 

der trams vóór de travers der Staatsspoorwegen en 

namentlijk te Kortrijk (statie) naar Dadizeele, 

Meenen (statie) naar Gheluwe, Vichte (Terminus) 

naar Kortrijk, Wevelghem en Gulleghem.

EEN EN ANDER
De T e n t o o n s t e l l i n g  van A n t w e r p e n .

Het komiteit der aanstaande Wereldtentoonstel

ling van Antwerpen, voor 1920 ontworpen, is 

definitief samengesteld. Baron August Delbeke is 

tot voorzitter benoemd. De onderhandelingen zullen 

evenwel maar beginnen wanneer de Wereldtentoon

stelling van Gent hare poorten zal gesloten hebben 

Indien dan een ander land een datum bepaald heeft 

voor eene tentoonstelling, dan zal deze van 

Antwerpen verdaagd worden tot in 1921, krachtens 

de bepalingen der Conventie van Berlijn.

Z o n d e r l i n g e  Clubs.
Een der eigenaardigste Clubs van Londen is de 

« Eeuwige Lampe ».

Slechts honderd leden worden toegelaten er deel 

van te maken, en deze komen overeen zoodanig 

dat ten minste twee of drie leden altijd in de salons 

van den club aanwezig zijn op gelijk welk uur van 

den dag of den nacht. Op een zilveren driepekkel 

brandt onophoudend een gazvuur, door een dienst

knecht bewaakt, dat dienen moet om de pijp der 

leden aan te steken. Op vijftig jaren tijd hebben de 

« eeuwigen » 50.000 kilos tabak opgesmoord, en

30.000 flesschen bier, 8.000 liters portowijn en 

200 vaatjes cognac geledigd, zonder de whiskij en 

andere likeuren mede te rekenen.

Een ander zonderlinge club die tot voor eenige 

jaren nog bestond, was de « Club der Verzuchtin

gen », wiens leden zich verplichtten gestadig op 

hunne verloofde te denken, leder lid moest in de 

hand een lintje, eene haarspelde, een zakdoek, eene 

beurs of ander gelijk welk voorwerp van de vrouw 

zijner droomen houden en nu en dan haar zoete 

woorden toespreken.

Doch nog zonderlinger was de « Club van de 

centiem » die voor gierigaards voorbehouden was. 

Onder meer, verplichtten zich de leden geene nieu

we kleederen ooit aan te werven, en mochten er 

slechts een uit tweede hand afkoopen, na de toela

ting bekomen te hebben van al hunne collegas in 

algemeene vergadering bijeengeroepen.

S o c i a le  W e r k e n .
Eene der laatstverschene statistieken schikt de 

voornaamste landen van Europa, volgens den bilan 

van hetgene er jaarlijks besteed wordt aan sociale 

werken. De eerste plaats is toegekend aan Belgie 

met een kapitaal van 28.000.000 fr., dat 8,70 per 

cent van den algemeenen bilan uitmaakt. In diezelfde 

statistiek komt Frankrijk op de vijfde plaats met

120.000.000 fr., iets van 3 per cent van den al

gemeenen bilan. Spanje komt laats met nauwelijks

0.30 per cent, van zijne schattenkist, gebruikt tot 

verbetering van het lot der werklieden.

H e t  H ui s  van C e r v a n t e s .
De koning van Spanje, heeft over eenige dagen 

het huis gekocht, waarin Cervantes tot Valladolid 

verbleef, en in hetwelk hij zijnen «Don Quichotte» 
schreef. De dichter leidde in dat huis, een kommer

vol leven, daar verscheidene hovelingen en hoogge

plaatste personen, hem ondersteuning beloofd had

den, maar, gelijk dikwijls, aan hun woord tekort 

bleven. Terwijl hij daar woonde, beleefde hij er 

ook een zeer onaangenaam avontuur. Een edelman, 

Gaspard de Ezpelcte, wierd ’s nachts, aangevallen 

en viel voor de deur van Cervantes doodelijk gewond 

neder. Met behulp van den dichter wierd hij in het 

huis van eene gebuurvrouw binnengedregen, alwaar 

hij, weldra ten gevolle van zijne wonden bezweek.

De gebuurvrouw bracht de kleederen van den 

overledene in het huis van Cervantes. De:e wierden 

daar door het gerecht gevonden, en de dichter met 

gansch zijne familie wierd aangehouden, en wegens 

verdacht aan moord, in het gevang geworpen. Eerst 

nagrondig onderzoek hetwelk verscheidene dagen 

aansleepte bekwam hij wederom zijne vrijheid. Niet

temin waren er in de stad nog vele inwoners die aan 

de onschuld van den dichter twijfelden.

Cervantes bevond zich daardoor verplicht Valla

dolid te verlaten. Zijne vrienden gelukten erin hem 

eene plaatste bezorgen aan het hof tot Madrid. Se

dert diende het huis van den grooten Spaanschen 

dichter, een armtierig gebouwken van twee stagien 

en slechts vier vensters, als toevluchtshuis van de 

arme familien der stad, die ronder dak zaten.

Over eenige jaren werd er in Valladolid een ge

zelschap gesticht van bewonderaars van Cervantes, 

welke zijne vergaderingen in het oude huis van den 

dichter hield, en erin gelukte aan Cervantes een 

standbeeld in de stad te doen oprichten. Korts na de 

inhuldiging wierd de societe t ontbonden en het huis 

diende wederom tot armhuis der stad, tot dat het 

nu den eigendom geworden is van den koning, en 

het denkelijk tot niets meer zal dienen, als tot na

gedachtenis aan den dichter.

B r a n d s t o f  voor  m e e r  dan een e ee u w .
De boortorens, opgericht in het Zuiden van Hene

gouwen en in de Kempen, in de tien laatste jaren, 

zijn geklommen tot het verbazend getal van 200 ; 75 

daarvan werden gebouwd in het Zuidelijk gedeelte 

der Henegouwkom, ten westen van de Samber tot 

over de Fransche grens en 92 in de Kempen en in 

het Zuiden van de Luikerkom. Alleen in het Zuiden 

van Luik werd geen uitslag verkregen.

Het blijkt dus, dat de vrees voor uitputting van 

den ondergrond mag opgegeven worden.

De nieuw ontdekte lagen verzekeren ons brand

stof voor meer dan eene eeuw en in afwachting zul

len de geleerden er wel iets anders op bedacht heb

ber., om de noodige hitte te verkrijgen.

Voor de Miliciens
Aanwerving der mannen voor het bataljon van

adm inistratie (ziekenoppassers, slachters, enz.)
De Minister van Oorlog brengt ter kennis van de 

miliciens der nieuwe lichting, en de milicievrijwil- 

ligers die bij het bataljon van administratie ver

langen ingelijfd te worden en die mcenen de voor

waarden en geschiktheden te vervullen, vereischt om 

bij een der diensten van dit korps gebezigt

worden, dat zij zich moeten bezonder geven, 

oproeping, op de vastgestelde dagen en uren, naar 

de hiernavermelde inrichtingen van de intendencie, 
te weten :

A. Degenen die zich aanbieden voor den dienst 

der hospitalen : naar het militair hospitaal van de 

hoofdplaats der provincie waar zij voor de milicie, 

ingeschreven zijn geweest ( 1 ), den eersten of twee

den Vrijdag van Mei, tusschen 9 en 11 ure ;

B. Degenen die zich aanbieden voor den dienst 

der slachterijen : naar de militaire slachterij van 

de hoofdplaats der provincie waar zij voor de milicie 

ingeschreven zijn geweest, den eersten of tweeden 

Dinsdag van Mei, tusschen 9 en 11 ure ;

C. Degenen die zich aanbieden voor den dienst 

der bakkerijen : naar de militaire bakkerij van de 

hoofdplaats der provincie waar zij voor de milicie 

ingeschreven zijn geweest, den eersten of den 

tweeden Woensdag van Mei, tusschen 9 en 11 ure ;

D. Degenen die zich aanbieden voor den dienst

(1) Voor de provincie Limburg, naar de inrich

tingen van de intendencie der plaats van het kamp 

van Beverloo. Voor de provincie Luxemburg, naar 

de inrichtingen van de intendencie der plaats Namen.
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der voedermagazijnen : naar het voedermagazijn 

van de hoofdplaats der provincie, waar zij voor de 

milicie ingeschreven zijn geweest, den eersten of 

den tweeden Zaterdag van Mei, tusschen 9 en 11 u .;

E. Degenen die zich aanbieden om als blik

slagers of soldeerders bij de militaire fabriek van 

verduurzaamde levensmiddelen gebezigd te worden : 

naar deze inrichting, Lozanestraat, n. 5, te Ant

werpen, den eersten of den tweeden Zaterdag van 

Mei, tusschen 9 cn 1 1 ure ;

F. Degenen die zich aanbieden voor den dienst 

der militaire maalderij : naar deze inrichting, 

Hobokenwet (Boomsche poort), te Antwerpen, den 

eersten of den tweeden Woensdag van Mei, tusschen

9 en l t  ure.

Deze aanvragers moeten voorzien zijn van een 

door het gemeentebestuur afgeleverd getuigschrift 

dat hunne identiteit vaststelt en hun beroep ver

meldt, alsmede van een door de policie hunner 

laatste verblijfplaats afgeleverd en sedert minder 

dan vijftien dagen opgemaakt getuigschrift van 

goed gedrag.

De militaire overheid doet de kandidaten onder

zoeken om zich te verzekeren of zij de voldoende 

vakkennis bezitten en zendt ze dan naar hunne 

haardsteden terug.

Degenen dezer kandidaten die met voldoenden 

uitslag aan de opgelegde proef voldaan hebben, 

maken het voorwerp uit eener rangschikking, en het 

is onder dezen dat de bij het bataljon van admini

stratie in te lijven mannen, volgens de orde van 

verdiensten, gekozen worden.

Nochtans zal de voorkeur tot aanneming bij dit 

korps gegeven worden aan degenen, der kandidaten, 

die schriftelijk zullen toestemmen bijkomende ver

plichtingen van 1 2 tot 6 maanden te onderteekenen, 

de rangschikking ten slotte geschiedende naar de 

orde van den duur der bijkomende diensten.

De aanvragers, die vroeger het vakexamen afge

legd hebben en die uitgesteld zijn geworden, zijn 

gehouden zich voor de intendencie-officieren dienst- 

oversten heraan te bieden, zooniet zullen zij, indien 

zij voor den dienst aangewezen worden, niet kunnen 

begrepen worden onder het getal kandidaten voor 

het loopend jaar.

De Romanoffs
Verleden maand, heeft Rusland feest gevierd, om 

het driehonderd jarig bestaan van de regeering der 

Romanoffs te herdenken. Die feesten grepen vooral 

te Sint Petersburg en te Moskow plaats, en hadden 

een wereldsch en godsdienstig karakter,

De familie der Romanoffs klimt op tot Zacharias 

Ivanovitsch in 1432. Een zijner zonen werd bestuur

der en voogd van Ninij-Nowgorod.

De eerste, die op historisch gebied, eene zekere 

gewichtigheid innam, was Jouricf Rotnanoff. In 

1600, scheidde hij zich af van zijne echtenoote en 

werd monnik, met name Filarete, terwijl zijne vrouw 

in het nonnenklooster binnentrad, onder den naam 

van Marfa.
Filarete werd patriark van Moskow, in 1606. 

Met de wapens, wierp hij Vladilas Wasa, zoon van 

koning Sigismond van Polen, van den troon, en 

deed zijn eigenen zoon Michael, als ksar en heer 

van Rusland uitroepen.

Michael III Romanoff, die langs moederskant van 

de oude en vermaarde familie der Ruricks afstamde, 

bezat al de gaven die een vorst groot maken. Zijne 

eerste daad was een godsdienstige aanslag, die een 

aanzienlijk politiek belang zou te weeg brengen. Hij 

schonk aan zijn vader den titel van Patriark van 

Rusland, in 1613, en miek hem aldus onafhankelijk 

van het patriarkaat van Constantinopelen.

Doch de vermaardste en ijverigste der Romanoffs 

is geweest Pieter de Groote. Deze regeerde, samen 

met zijn broeder Ivan V, van 1682 tot 1696, en 

vervolgens alleen tot 1725. Zijn droom en zijn 

ideaal, was steeds, de westelijke Europeensche be

schaving, met hare kunsten en wetenschappen, van 

naderbij te leeren kennen. Zoo ondernam hij eene 

lange reis in de voornaamste landen en hoofdsteden, 

en spiedde er alles met groote nieuwsgierigheid af. 

’t Was binst die reis, dat hij aldus ook te Zaandam 

in Noord Holland aankwam en dat zijne aandacht 

getrokken werd door den beroemden Hollandschen 

scheepbouw van dien tijd. In een schamel houten 

huisken, dat nu nog met gansch zijn inboedel te 

zien is —  huurde hij een klein kamerken en als 

simpele werkman gekleed, ging hij werk zoeken in 

de Chantiers, waar men de oorlogschepen optim

merde. Gedurende ces jaren wrocht hij daar aldus 

zonder ophouden, maar toen hij den weg weer op

sloeg naar zijn vaderland, droeg hij met zich al de 

geheimen der Hollanders mede.

Na zijn terugkeer in Rusland, verplaatste Pieter 

de Groote de hoofdstad, van Moskow naar Sint- 

Petersburg, en met de sterke vloot die hij zelf deed 

opbouwen'beheerschte hij gansch de Baltische zee. 

Hij was een ruw en fier karakter, maar dikwijls ook

wreed en onmeedoogend. In 1721, nam hij den titel 

aan van keizer en autokraat.

Onder de Romanoffs vindt men ook verscheidene 

vorstinnen. De eerste was groot hertogin Anna, die 

regeerde van 1730 tot 1740. Na haar, kwam 

Catharina, de beroemde keizerin, die den grond en 

de macht van Rusland aanzienlijk deed aangroeien 

met Polen en Krimeo onder haarjuk te doen buigen.

Haar zoon Paul, daartegen, was een eigenzinni- 

gaard en een excentriek ; maar zijne twee zonen aan 

hem, werden uitstekende monarken : Alexandre I 

de schoonste man en de lieftalligste prins van zijn 

tijd, overwon Napoleon I in den verschrikkelijken 

aftocht uit Rusland ; Nicolas I, die in 1855 stierf 

tengevolge van de vermoeidheid van den oorlog van 

Krimea en het beleg van Sebastopol.

Alexander II, neef van Nicolas I, volgde hem op, 

en is vermaard gebleven om zestig millioenen slaven 

van den gronddienst ontslagen te hebben ; in 1881 

wierd hij door de Nihilisten met eene bom vermoord.

Nicolas II, de vreedzame, volgde hem op en re

geert thans nog, bevend, en bekommerd, bij het 

ziekenbed van zijn jongen kranken zoon. Sawijer.

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 I s e g h e m  b ij 

MM. A. Rodenbach en J.  V er hamme .

CINEMA PAT HÉ
Zaal F landr ia  - -  iseghem

Zondag en maandag laatst hadden de eerste ver- 

tooningen plaats van CINEMA PATHÉ, zaal Flandria 

Iseghem. —  De talrijke toezichters gaven luidruch

tig hunne tevredenheid en bewondering te kennen, 

over de nette en klare weergeving.

Morgen Zondag 27, (dag- en avondvertooning,) 

en Maandag 28 April, slechts drie veitooningen van 

den prachtig gekleurden film: De Grot der 
Folteringen.

Niemand mag nalaten dit prachtig gekleurd too- 

neelstuk, welke zoo veel bijval in Parijs en Brussel 

genoten heeft, te komen bewonderen, daar zij het 

maar op de bovengestelde datums kunnen spelen.

Programma van Zondag 20 en Maandag 21 April.

i. Een wonder der Electriciteit. — 2 . 
De donderslag. — 3. De onvoorzichtig
heid van Margaret. — j .  koetsier
wreekt zich. ■— De Grot 'der Folterin
gen. — 0. Tusschen de steenen. — 7 . 
Pathé-Journal. — 8. De Rustplaats in de 
Woestijn. — <). liet noodlottig Portret.
— 1 0 . De wraak van den dienstknecht. 

P laa tsen  aan 0 .20, 0 .30 , 0.50 en 1 fr.

De namiddagvertooning van Zondag begint 

om 3 1 /2 ure.

Chocolat Martougin
DEN BESTEN

Ver m akel ij kheden
—  Jaarlijksche prijskamp met B lin d e  V inken , 

op Zondag 4 Mei, ter herberg I)e grijsden liaan, 
bij R. LANGSWEIRT, Krekelstraat. 5 fr. vooruit 

en het inleggeld.

—  Op Zondag 18 Mei, om 8 ure stipt’s morgens, 

prijskamp voor B lin de  V in ke n , gegeven door 

de Maatschappij « De Gebroeders onder Malkan- 

deren », ter herberg De Fezant, bij Camiel 

Delaere, bij de Paterskerk, Iseghem. 50 fr. prijzen.

Scheepvaart van lseghem
van 19 tot 26 April 1913

Rio del Northe, met kolen voor de gebroeders 

Eugène en Albert Verstraete. —  Le Jeune Ernest, 
met lijnzaad voor de gebr. Vandemoortele, Emel- 

ghem. —  Emma, met boomen voor Jules Vande

kerckhove. —  Eu génie, met kolen voor de 

W e Alidor Vandewalle.

Cliicoreiboonen in- en uitgevoerd

LANDEN ^ kloMSI 
L  ( B e s t e m m in g

Maart
1913

twee

1913

1 N V O E R

eerste maanden 

1912 1911

Maart
1913

U IT V O E R

twee eerste maanden 

1913 1912 1911

Duitsckland 97 10,253 1,768,586 536,000 3,188,747 6,612,534 3,013,618

Oostenrijk-Hongarië 132,660 670,200 1,810,200 5,383,050 757,855

Vereenigd. Stat. Amerika 2,425 991,340

Frankrijk 46,282 705,630 35,450 33,310 339,145 803,412 1.383,851

Gr. Ilertogd. Luxemburg 10,000 50,000 50,100 70,000

Groot Bretauje 8 8 437 250,301 980,145 1,125,274 1,321,393

Italië 3 4 396,509 1,268.539 1,250,340 782,450

Holland » 52,142 108,158 427.987 396,242 70,000 460,647 300,723 '  519,043

Rusland 19,829 24,500 24,500 9,700

Zwitserland 90,134 530,750 470,000 990,899

Andere landen 45,829 190,991 140,255 9,550

Totaal 1(14,701 1,133,620 2,353,208 8,843,664 16,138,113 9,849,699

Maart alleen 52,247 649,310 533,761 2,126,783 2,229,411 1,715,787

Gedurende ’tgansclie jaar 2,995,904 4,798,710 77,800,646 60,452,023

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

140. Oscar Platteeuw, z. v. Alidor en Maria 

Dupont, Abeele. —  141. Paula Labeeuw, d. v. 

Eugeen en Julie Dierick, Kortrijkstraat. —  142. 

Roger Rommel, z.v. Cyriel en Emma Meulebrouck, 

Lendeledestraat. —  143. Elvira Vermeulen, d. v. 

Joseph en Emma D’hollander, Slabbaerdstraat. —  

145. Clara Geldof, d. v. Alidor en Mathilde Dewulf, 

Krekelmote. —  145. Roger Casier, z.v. Henri en 

Emma Deforche, Meenenstraat. —  146. Antoinette 

Dupon, d. v. Aimé en Emma Cools, Mol. —  

147. Madeleine Langsweert, d. v. Remi en Rosalie 

Dejonghe, Krekelstraat.

OVERLIJDENS :

82. Christina Acx, 76 j. huishoudster, wed. v. 

Charles-Louis Vandaele, Rousselarestraat. —  83. 

Georges Vandenberghe, 10 m., z.v. Emile en Maria 

Porte, Rousselarestraat. —  84. Alidor Labeeuw,

4 m. z.v. Leopold en Helena Nonkel, Mentenhoek.

—  85. Cecilia Goddeeris, 1 m., d. v. Camille en 

Elisabeth Tack, Mentenhoek. —  86. Ludovicus 

D’hoest, 76 j., schoenmaker, echtg. v. Maria 

Schacht, Kortrijkstraat. —  87. Alice Vansteenkiste, 

23 j. huishoudster, echtg. v. Remi Laquiere, Hos

pitaal. —  88. Maria D ’hooghe, 12 j ., d. v. Joseph 

en Valentina Haspeslagh, Marktstraat.—  89. Leon 

De vos, 59 j. z. b. ongehuwd, Gentstraat. —  

90. Josephine Vanthournout, 13 m., d. v. Charles 

en Celina Callens, St. Antoniusstraat. —  91. Michel 

Verbeke, 2 m. z. v. Benoni en Georgina Coppens, 

Ameyestraat. —  92. Emma Vandaele, 45 j. huis

houdster. echtg. v. Vitaal Surmont, Hospitaal.

H u w e l i j k e n  :

25. Cyrille Strynck, 24 j. metser te Emelghem, 

met Maria Spriet, 21 j. corsetmaakster.
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# 1  W ERELDTENTO O NSTELLING  VAN GENT
Afdeeling : ” 0ud Vlaanderen,, Groote Markt, 20

I  IN DE STAD ISEGHEM
— Bij G É R A R D  —

S p e c ia l S t if ts  B rau  A usschank

K O F F I E H U I S  -  B I E R H U I S
- V E R M A K E L I J K H E D E N  -

K O U D E  S P I J Z E N  -  E e r s t e  K e u s

A a n h o u d e n d  M u z ië k c o n c e r t

door de vermaarde 1TALIAANSCHE TROEP 

r. _ va? ..̂ û er 1 'j11 v

DE beste maandelijksclie modeboek is 
do C h ic  de P a r is ,  teil allen tijde 

ten bureele van ’t blad te verkrijgen per 
abonnement of enkel nummers. Ook te 
bekomen nummers en abonnementen aan 
fabriekprijs met waarborg- van regelmatige 
aflevering, op alle modeboeken, illustraties, 
tijdschriften en boeken.

M
O T O C Y C L E T T E  te koop,merk Alcyon,

2 peerdenkraclit, in zeer goeden staat.
— Adres ten bureele van ’t blad.

M
en vraagt goede B O T T I E N S T I  K S T E R S

om t ’huis te werken ; vast werk 
en goed loon verzekerd. Zich te bevragen 
bij JE A X  A SC IIL  & C°, sclioenfabrie- 
kanten te Tliielt.

C
oede S n i jd e r s  worden gevraagd bij 

Jeax A s c h l  & C°, Tliielt. Vast werk 
en goed loon.

S
T R E S S E N  van u itg ekam d  H a a r , te
beginnen van 0.60 fr., worden gemaakt 

bij Petrus W ITTOUCK-HUYSENTRUYT 
Meenenstraat, 31 (nevens de Korte Wande
ling), Iseghem. — Goed verzorgd werk, 
trouwe en spoedige bediening.

O
C C A S IE S  van N A A IM A CH IEN EN , 
VELOS en TANDEM S van allerhande 

modellen en marken, bij V. V U YLST E K E , 
Meenenstraat, 22, Iseghem. Buitengewone 
lage prijzen.

■ lO T E U  R E L E C T R I  E K  A . E . G .

J ”  220 Volts, 1/2 paardekracOt 4 maan
den ge werk, te koop aan halve waarde bij 
Em. N AERT , Electricien, O. L. Vrouw- 
straat, Iseghem.

D
e beste en sm ake lijk s te  C hoco laden

om rauw te eten, blijven altijd de 
welbekende merken « JE M M A », « L A IT A » 
« (JU AT RE  GOUTS », der

Chocoladefabriek M A R T O U G IN , Antwerpen.

13 7o

14 00
15 50 
15 75

Marktprijzen
IS E G H E M

Suikerijboonen 19 April 2(i April 
Beschikbare wagon 13 75

» schip 14 00
groeite 1913 wagon 1550

» » schip 15 75

Meststoffen, 26 A p r il. 

Sodanitraat beschikbaar Oostende 29 50
Zwavelzuren ammoniak 37 00

26 April.
Boter de kilo 2 90 3 00
Eieren de 26 2 00 2 J 0

R O U SSE LA RE  15 April 22 April 

Oude Tarwe 20 — 21 — | 20 — 21 50 
Roode 19 — 20 — j 19 50 20 —
Rogge 16 50 17 — | 16 — 17 —
Haver 20 50 21 — j 20 — 21 -
Boonen 22— 23 — | 22 — 23 —
Aardappels 6 50 7 — | 6 50 7 —
Boter per kilo 3 10 3 30 | 3 00 3 20
Eiers per 25 2 — 210 | 2 00 210
Koolzaadolie 100k. 68— | 69 —
Lijnzaadolie » 57 — | 58 50
Viggens 23 — 43 — | 24 — 44 —

Suikerijboonen 
Bescli. wagon 14 25 | 14 —

» schip 14 50 j 14 25
groeite 1913, wagon 15 75 | 15 50

» » schip 16— | 15 75

K O R T R IJK  14 April 21 April

Tarwe 20 — | 21 —
Rogge 16 50 j 16 50
Haver 20 50 | 20 50
Koolzaadolie 100 kil. 67 — j 69 —
Lijnzaadolie » 56 50 | 58 50
Aardappels » 4 50 | 4 25
Boter per kilo 3 20 | 3 20
Eiers per 26 210 1 2 1 0

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 ,  ISEGHEM
Groote keus van Engelsche stoffen

Laatst; 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  - -  -

Beau Choix de

TISSUS ANGLAIS
Haute Nouveauté pour la 

Saison d’Été.
Vente au mètre.

COSTUMES et 
PARDESSUS
en tous  gen res  

a des prix modérées 

C O U PE  E T  FAQ 0N T R E S  S 0 IG N É E S

Gu s ta a f  V a n d e p u t t e
COI FFEUR 

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 .

H a a r s t r e s s e n  van a f  2  fr.
Herstelling en Vernieuwing met uitgevallen Haar.

Wilt Gij ter goede trouwe

Rookersgerief
Wend U altijd tot het oud huis

W e R. NONKEUDE J0NGHE
Koornmarkt, IS E G H E M

Vermakingen, herstellingen cn ver

nieuwingen aan Pijpen & Porte-Cigares

Volgens bovenstaande statistiek zijn er 

uitgevoerd geweest als in Maart 1912, en in de 

m in als in dezelfde maanden van 1912,

in Maart 1913 102,628 kilos cliicoreiboonen min
twee eerste maanden van 1913 7,294,449 kilos

SUCREMA
De beste 

melasse 
voeders 

voor

SUPERC0C0

V O O R D E E LE N  : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A  prik- 

Vee kelt den eetlust, werkt zeer
gunstig op de melk en boteraf- 

Paarden zondering, mest spoedig; geeft
aan de peerden eene maximum 

Verkens geschiktheid tot oplevering van
arbeid, voorkomt de buikkram
pen en darmontsteltenissen; is 
uitstekend tegen den droes.

Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, 6 tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en 60 andere kraclitvooders. Rijker dan de 
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat
sten gewicht vonr gewicht, en geeft nog betere uit
slagen. Geeft vaste boter.

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

Fabricanten en invoerders van allerhande voederkoeken en meelsoorten.



Tandpijn
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. 

Eisu.t dus de ware

DENTOGENE
voor  1 , 2 5  f r .  te  koop in al le apotheken.

T e . I s e g h e m  :

MM. A. RODENBACH en J. VERHAMME.

Geen Grijs Haar
M EER !!!

« D e  N ie uw e  London»
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.

In flacons van fr. 1,50 en fr. 2.50

Engelsche Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon

Te koop b[j Apothekers 
Drog isten , H aarsn ijders en Reukw inkels  

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

la! la!
vast!

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

S T A N D A Ë R T
P I L L E K E N

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

STANDAERT’S BÖRSTTA8LETTEH
Met deze twee voortreffelijke remediën, 
nooit geen S L IJ M , nooit geene GAL 
meer! Ik bekommer mij niet örn 
de besmettelijke ziekten noch hei 
slechtste winterweer.

Te Iseghem te verkrijgen in de Apothekerijen 
Rodenbach en Verhamme.

[1IXIR D’FWVERS
Goed van smaal< Goed voor de maag

BALSAM
Z U IV E ll W IJN  01» K IN A  

Eetlustwekkend — Krachtherstellend bij uitmuntendheid.

Mag in alle Hotels en Herbergen verkocht worden, zonder vergunningsrech

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

EMILE VYNCKE-LOWIE
Elix ir  d Anvers —  R O U SS ELA RE.

Handel in (HICORDBOONEM
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 .

choonheid
Zeep

Dada
Het stuk 0.75

Crème

Tube 0.75

Poeder

Dada
7 5

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

Werkdadigheid zonder 
weerga tegen zomersproe
ten en huid aandoeningen. 
De besle voor 'I behoud 
eener frissche gelaats
kleur.

Onfeilbaar voor de 

geneezing van k lovti; 

maakt de h u id  blank 

IN EEN NACHT.

Allerfijnst en op *1 
gelaat blijvend onontbeer

lijk voor elke loilettafïel.

T E  K O O P  m  A L L E  G O E D E  H U I Z E N

Wordt verkocht te Iseghem Apotheek Rodenbach en Coiffeur Vandendriessche.

Voor alle Drukwerken

wend u ter 

BOEKD RU KK ER IJ

r iIIE L W
Koornmarkt, ISEGHEM

Zeer verzorgde uitvoering. 

Spoedige bediening.

gematigde S’rijzen.

ELIXIR CANROBERT
ferrugineux, antichlorotique, tönique apéritif.

Pri js  der  flesch : 3  f r .  75 .

BALSEM PERELS
Beste geneesmiddel tegen allerhande geheime ziekten en kwalen der 

waterorganen. __________" 3 j 0 0  fr .  de doos.

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

1 fr .  5 0  de doos.

Xe bekomen bij JOSEPH V^RMFVry^ME. apotheker
M a rk ts t ra a t ,  I S E G H E M

flank e<m $ieusselare=yhielt
NAAM LOOZE M A A T SCH A PP IJ

TE ROUSSELARE
Bijhuizen te THIELT & ISEGHEIVI

ylgetiisehap der ”  óoeiété générale de ftelgique „ te f ir iis s e l.

Krediet openingen en loopende rekeningen.
Vooruitbetaling en inning van wissels, clièques, enz. op België en ’t vreemde. 
Aflevering en uitbetaling van clièques en kredietbrieven op de voornaamste plaatsen van 

’t buitenland.
Uitwisseling van vreemd geld en vreemde bankbriefkes.
Voorschotten op titels of andere waarborgen.

Uitvoering van Beursorders, betaling van coupons, uitkeering van uitgelotte titels, enz.

GEL DP L AA T S I NGE N
aan zeer voordeelige intresten, op zicht of op termijn terugbetaalbaar zonder eenige kosten.

De stortingen mogen door tusschenkomst van het Postbureel gedaan zijn.

Verhuring van Brandkoffers (Coffres-forts)
De Bank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebrttike van het publiek ; deze brand

koffers zijn opgericht in onderaardsche, gebetonneerde en met stalen platen geblindeerde kelders 

en leveren de volledigste waarborgen op tegen brand of diefstal : voorzichtige lieden

vergenoegen zich op onze dagen niet meer met eenen brandkoffer in huis, maar huren, mits 

eenen kleinen pacht, een der brandkoffers in de Bank, waarin zij, in alle gerustheid, hun geld, 

weerden, juweelen, enz. kunnen verbergen. De huurder bezit de twee eenige sleutels die op 

het slot passen van zijnen koffer en sluit dan nog dien koffer met een geheim dat hij kan 

schikken naar zijne beliefte.

IN B E W A A R N E M IN G  VAN A L L E R H A N D E  W E E R D E N
I>e Bank aanveerdt ook, in bewaring, mits een klein jaarlijkscb loon, alle soorten van 

weerden, acties, obligatiön, stadsloten, enz,

I)e in bewaring gegeven weerden zijn op tijd nagezien, de coupons afgesneden, de 
trekkingen onderzocht, enz. ; op die manier lieeft de eigenaar zich om niets te bekommeren ; 
de Bank zelve doet al het noodige in zijn plaats, dit zonder verantwoordelijkheid van harentwege.

Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der Bank of in hare 
Bijhuizen te T IIIELT  en ISEG IIEM .

I)e Bank is beheerd als vo lg t:

Be he erraa d : Wel Ed. heer Graaf de SMET de NAEYER , Staatsminister, Bestuurder der Société Générale 
de Belgique te Brussel ; -  M. J . J . J . MATTHIEU, Grondeigenaar te W ijnendaele en Bankier te 
Brussel ; — M. CONSTANT VAN ACKERE, Advokaat te Kortrijk ; — M. JAN  MAHIEU-LIEBAERT, 
Volksvertegenwoordiger, Burgemeester der stad Rousselare; —  M. J . DE MEESTER-MASELIS’ 
Groothandelaar en Schepene te Rousselare ; — W. FRANZ L 00N T JE N S , Advokaat te Thielt.

Raad der C o m m i s s a r i s s e n  : M. FL0REN T  DENYS-CARLIER. Grondeigenaar te T liielt ; — M. JULES 
M ISSIAEN, Nijveraar te Iseghem ; — M. EUGÈNE LEGEIN-MOERMAN, Nijveraar te Rousselare • — 
M. HYP. DUYVEWAARDT-VAN B IERV LIET , Groothandelaar te Rousselare.

Bestuurder: M. JU LES BAGAGE.

Roode Pillen
I— DUPUIS, 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 zuive ren  zach t  het  l ichaam ;
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 .

Onze twee nationale remediën :
B O R S T P IL L E N j 2» B L O E b P IL L E N
van F. Vergauwen,

flp o th cK er te  Brussel, 
te g e n  hoest, verKoudheid, aam 
borstigheid , b ronch ie t en a lle  
zieKten v a n  luchtpijpen en  borst, 

b e  d o o s : I f r . 5 0  in a l d e  g o e d e  a p o th .

van F. V̂ rgauŵ n,
flp o th eK er te  Brussel, 

te g e n  vers to p th e id , m aagzieK- 
te n , h oo fd p ijn , rhum atism , 
Keeren der ja ren , enz.

U l o e i l p l l l e n  v i t I I  F .  V i S I M i A U  W E K  
z i j n  l a i i K  l e v e n »  p i l l e n  

b e  d o o s  : I f r . 5 0  in a l 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. VERGAUWEN, 

apotheker, 160, Anspachlaan, Brussel, te zenden.
Gedeponeerd. Eischt wel den naam van F . V er gauw en voor de echte pillen te ontvangen.

B o rs tp illeH  en B lo e d p ii le n  van F. v e rg a u w e n  genezen  ie d e r la a r  v e le  du lze nde  m e n s c h e n !

Te Iseghem 

te bekomen bij 

de Apothekers 

J. Verhamme 

en

' f l. Rodenbach.


