
l e Jaargang Zaterdag 7 Juni 1913 Nummer 43

Boos
INSCHRIJVINGSPRIJS 

I jaa r 3 .50 fr.
6 maanden 2 .00  fr.
3 maanden 1.00 fr.
I jaar binnen stad 3 .00  fr.

Men schrijft in bij de 

D rukke rs- U itgeve rs  

W< 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, ^OEDERTRRL, VRDERLRNID 
GEfV\EENTEBELRNGEN

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.

Politieke zelfverdediging
Pieter, een doorbraaf man, uiterst gelukkig 

over het groot genoegen dat hij gedurende 

den ganschen zondag namiddag had ge

smaakt, kwam rond elf ure ’s avonds, zijn 

laatste pijpken rookende, huiswaarts. Hij 

dacht aan de vreugde welke hij gevonden 

had in het bolspel, aan de kans die hem 

steeds medesloeg in het bieden, aan het 

verzet welke hij genoten had eens lustig 

te mogen praten met vrienden en kennissen.

Waaraan zoude hij wel anders gedacht 

hebben ?

In gansch de stad kende hij niet een 

enkele vijand. Nooit had Pieter iemand een 

strooi in den weg geleid, en zijn grootste 

vermaak vond hij immer in eenieder gedien- 

stjg en bqhulpzaaam te zijn.

En zoo kwam het dat Pieter gelukkig en 

tevreden, zonder kommer of vrees, gansch 

gerust over de donkere en eenzame baan 

stapte, op weg naar huis om te slapen.

Doch plotselings, aan den hoek der straat, 

zonder dat hij iets verdachts ontwaard had, 

werd Pieter door een bandiet vastgegrepen, 

op den grond geslingerd, en « zijn geld of 

zijn leven » gevraagd.

Maar de schelm had het zoo gemakkelijk 

niet of hij het wel gepeisd had.

Pieter draaide, krulde en wentelde gelijk 

een paling, hij gerocht uit de handen van 

den dief, en rap gelijk eene kat stond hij 

op zijne twee beenen recht, en met al 

’t geweld zijner gesloten vuist sloeg hij 

zijnen aanrander in het gezicht, zoodanig 

cfat er verschillige tanden uit den mond 

ylqgen, en dat de schelm, het hoofd voorop, 

tegen de borduursteenen ging rollen.

Daar lag hij, bijna levenloos, gansch het 

wezen overdekt met bloed.

Het volk kwam toegeloopen. En wanneer 

het vernam wat er gebeurd was, gaf het 

Pieter niet alleenlijk ten volle gelijk, maar 

zei ronduit dat hij den aanrander nog eene 

veel grootere rammeling had mogen geven.

Daar was geen mensch die zei of peisde 

dat Pieter beter had gedaan zijn geld af te 

geven om aan dien schelm die bloedige 

slagen te sparen.
*

* *

Maar in politiek wil men dat anders.

Wat in het bijzonder leven recht en 

redelijk door alleman wordt aanzien, wil 

men anders keeren of draajen in de politiek.

De wettige zelfverdediging van geld en 

goed, van het behouden des levens, werd 

immer goedgekeurd in alle landen en bij 

alle volkeren. Maar hier in Iseghem zijn er 

kortzichtige menschen, die van gedacht zijn 

dat de politieke zelfverdediging niet mag 

bestaan, en dat men zich niet verzetten mag 

noch verdedigen tegenover mannen die de 

hooge politieke rollen spelen.

Hoe kali men zoo misdacht zijn ?

Qij kwijt ten volle uwe plichten. Als 

eene eer hebt gij steeds aanzien het katholiek 

Vaandel te verdedigen, uwe partij vond in 

u een overtuigd lid, een moedige kamper. 

Gij waart immer de steun der hoofden uwer 

partij. Onbaatzuchtig stondt gij immer op de 

bres om alle aanvallen af te weren, om de 

strijders aan te moedigen, om de partijge- 

nooten ten strijde te leiden. Plaatsen, posten, 

hadt gij aanveerd, in ’t voordeel uwer 

gezindheid, posten die u lasten en geld 

vroegen en opofferingen van allen aard.

En als de dief die Pieter aanrandde, wordt 

gij onverwachts door die hoofden welke gij 

steeds hadt verdedigd, laffelijk verraden, in 

uwe belangen te kort gedaan, in uwe goede 

trouw bedrogen, als een vreemdeling of 

erger nog als een vijand behandeld, en zulks

moet wel zijn ? Gij moogt daartegen niet 

opstaan? Gij moet u de keel laten toenijpen 

zonder tegenstand te bieden, zonder een 

noodkreet te slaken ?

En men vindt mannen die zulke dingen 

ernstig houden staan !

Omdat wij ons « geld of leven » niet 

hebben willen geven, omdat wij het hoofd 

niet hebben willen buigen voor een alleen- 

heerscher, omdat wij niet willen roepen dat 

wit zwart is, worden wij uit onze partij 

gebannen, miskend, veracht, misprezen, 

vervolgd, en uitgegeven voor scheurmakers, 

voor mannen die twist en tweedracht zaaien.

Maar hoe wettigt men zulke handelwijze? 

Welk recht heeft men om alzoo te werke 

te gaan ?
*

* *

Daartoe heeft men geen het minste recht.

Het zijn de bedrogenen niet die moeten 

gestraft worden, het zijn de bedriegers.

In Iseghem gaat men valgch te werke.

De overtuigde katholieken die altijd voor 

hunne gezindheid gestreden hebben, werden 

miskend door een zeer klein getal mannen.

Deze die deze rechten hadden moeten 

verdedigen, die ons hadden moeten helpen, 

die voor ons recht hadden moeten mede

strijden, bleven verblind en deden niets.

En nu zien zij waar zij gekomen zijn !

Wanneer een persoon onzer stad over 

enkele jaren zijne politieke loopbaan begon, 

heerschte in Iseghem eene eendracht, eene 

vrede, die andere gemeenten ons mochten 

benijden. En wanneer over korten tijd die 

persoon ervan door ging, mocht hij neder- 

staren op eenen hoop puinen.

Waar de hqofden eener partij aan hunne 

plichten falen, hebben de leden het recht 

op te staan en hun zelven te verdedigen.

W E E S  M A N  !

Als vrouw en kindren schrillig weên 

Van honger, kou of scherp verdrie t;

Als ’t w ichtje lijdt van top tot teen ;

Als pijl op pijl uw hart doorschiet,

Sla hand aan ’t werk 
En houd u sterk !

Wees Man !

I I .

A ls ’t woeste wanweer snakt en sno k t; 

Als ’t water op en neder holt,

Op vójór- en achtersteven hokt ;
Als de hemel spuwt en grommel-grolt 

Vaar recht door zee 

Ter stille ree !

Wees Man !

I I I .

A ls ’t geilo meisje lonkt en lacht 

En u aanlokkelijk aan trek t;

Als ’t streelt en zoetezeemt zoo zacht 

En water-tandend trekkebekt 

Zet voort uw baan 

Pijl-recht gegaan !

Wees Man !

IV .

Als d ’een of d’andre dwingeland 

Ons landje zet in  vuur en vlam,
Van Luxemburg tot aan het strand,

En ’t kelen wil gelijk ’n lam 

Geef hand en tand 

Voor ’t Vaderland !

Wees Man !

V.

Als ’t zwangre Zuiden gift uitspuwt 

E n  Vlaamsche zede en aard radb raak t; 

Als Leeljaart u de keel toeduwt 

En u zijn kruiper-slave- maakt 
Brul lu id  uw schreeuw,

Gij, Vlaamsche Leeuw !

Wees Man !

V I.

Als geus in schapenvacht gekleed,
U it jagen op uw ziele gaat 

En glarie-oogend, tijger-wreed 

Uw godsdienstbloemen neder slaat.
B lijf ijzer-sterk 

Aan Christus’ k e rk !

Wees Man !

Blauwvoet

STANK VOOR DANK
Tot onze groote verwondering lezen wij 

in «De Vrije Werkman » dat de werkmans- 
kandidaat in onzen Gemeenteraad de zittin
gen niet meer mag bijwonen. Zoo lieeft liet 
Bestuur van don Werklieden bond besloten.

De reden zou zijn « omdat stelselmatig, 
met opgezetten zin, alles verkeerd wordt 
uitgelegd wat bij zegt of doet, — omdat 
zijne woorden drie koers reke : In princiep 
ben ik daar niet tegen, wierden overgedrukt 
in hot verslag van Boos Iseghem. »

Ja  of neen, was dit do zin niet zijner 
woorden ?

W ij hebben er op gesteund omdat wij 
klaar wilden doen uitkomen dat, alhoewel 
bij in den grond van zijn hert de voorstellen 
goedkeurde, hij die toch niet stemde. 
Waarom ?

Wellioe ! De eertijds zoo onwrikbare 
meerderheid, do kandidaten van den kios- 
bond, bobben zich onmachtig getoond den 
minimumloon te doen stemmen.

En vijf Gemeenteraadsleden dwingen liet 
Stadsbestuur eene vergadering te houden, 
en komen tot eene solutie.

En in plaats van die heeren dank te 
wijten voor de moeite die zij zich opleggen 
de zaak tot eenen redelijken uitslag to 
brengen, worden hun niets anders dan 
onaangenaamheden naar het hoofd geslin
gerd. Stank voor dank !
■ Dezelfde gemeenteraadsleden trachten op 
reclitveerdige manier het werkloozenfonds 
te regelen. Zij hebben er geen belang bij dat 
er een minimumloon en een werkloozenfonds 
bestaan. Alles wat zij er bij winnen is de 
'moeite van eene lastige zitting te beleggen, 
bij te wonen, er het woord te nemen, de 
voorstellen te doorgronden, hetgene tijd en 
studio vraagt, en dan nog, buiten die zitting, 
voort pogingen aan te wenden om t̂Te zaken 
op goeden voet to brengen, -En dat alles in 
’t voordeel der wepfclieden. En wat beloo- 
nipg krijgen zij ? Stank voor dank.

Maar daar bekommeren zij zich niet om. 
Zij zijn immers de woorden indachtig welke 
in ’t zelfde nummer van De Vrije Werkman 
zoo wel gepast te lezen zijn :

(c Het toont geen mannenhart, wanneer 
» men den strijd opgeeft omdat men niet 
» aanstonds slaagt, of omdat het werk moei- 
» lijk is en onaangenaam. Geen man die 
» waard is te leven, mag zich terugtrekken 
» uit den levensstrijd, alleen omdat er de 
» aardigheid voor hem af is. Hij ga recht op 
» zijn dool af, vange welgemoed de stampen 
» en stooten die men hem toedient, en geve 
» ze nu on dan dubbel en dwars even terug.

» IIij wezo zich wel bewust, dat vaak de 
)> tegenstand fel is, en dat maar al te dikwijls 
» de kritiek der menschen onbillijk en 
» venijnig is. Dunliuidigheid dient hij niet 
» te hebben, maar hij ga voort schijnbaar 
» ongevoelig, al doorstrijdend, en hij zal 
» overwinnen in weerwil van allen en alles. 
» Misschien, of wel zeker, zal hij niet de

■ » helft volbrengen van de taak, die hij zich 
» stelde. Maar IE T S  zal hij hebben tot 
)> stand gebracht. »

4  Hen zouden moeten die princiepen in 
’t werk stellen.

W at nu aangaat het besluit van hun 
collega, of beter het bevel van het bestuur 
van den Werkliedenbond, eenieder, en wij 
bijzonderlijk, vinden liet eenvoudig be- 
treurensweerdig.

Al degenen die op de vergadering van 
den Gemeenteraad tegenwoordig waren 
moeten bekennen dat, zooals wij zelve bet 
geschreven hebben, de besprekingen geheel 
hoffelijk waren, vooral tusschen do werk 
manskandidaat en de vijf hooger gemelde 
gemeenteraadsleden. Niemand kan zeggen 
dat er met dezen wierd gespot, — en wij 
denken dat in andere steden of gemeenten 
er tusschen politieke tegenstrevers dikwijls 
op veel heviger en onaangenamere wijze 
wordt geredetwist. H ier ging alles als 
onder vrienden.

Ook hebben wij geschreven : « Wij heb
ben kunnen zien dat al de aldaar tegen
woordige gemeenteraadsleden eens zijn om 
te werken uitsluitelijk in ’t voordeel van 
de algemeene belangen. Zoo is er vrede.en 
vooruitgang in Iseghem mogelijk ».

Is dat ook spotten met den werkmans- 
kandidaat ?

W ij hebben dit geschreven alhoewel deze 
gestemd had tegen de gedane voorstellen. 
Daarvan was hij vrij, en heeft hij gehandeld 
tegen de begeerte onzer vrienden, dat is 
zijne zaak.

Hl Maar, om de liefde Gods, dat men ons 
niet toesclirijve hetgene wij niet doen. De 
jwerkmanskandidaat is in den Gemeente- 
jraad goed op zijne plaats, en in ééne zitting 
heeft hij meer gezeid dan hoeren die 
er sinds lange jaren in zitten, en er om
zeggens nooit den mond openden. Voor een 
werkman dat was heel wel, en moesten al 
de werklieden het gezond verstand en de 
bekwaamheid hebben van hunnen vertegen
woordiger in den Gemeenteraad,wij zouden 
mogen stout schrijven dat e r in  den wer- 
kersstand voel meer politieke kennissen 

jen geestesontwikkeling te vinden zijn dan 
het er velen wel meenen.

En nogmaals betreuren wij het schrijven 
van « De Vrije Werkman », liet is stank 
voor dank dat hij ons geeft, maar 
wij wanhopen niet dat eerlang dé oogen 
zullen opengaan, en dat men zal zien waar 
de oprechte werkmansvrienden te vinden 
zijn.

En nu, zou de ware reden van boven
gemeld besluit de volgende niet zijn ?

Dat men benauwd is dat de werkmans- 
kandidaat zou meedoen met de 5 anderen, 
omdat hij niet verder kan dan goed te 
keuren hetgeen goed is. Dweersdrijven om 
te.ilweersdrijven is lastig als men ziet dat 
de anderen gelijk hebben.

Ja, wij vragen ’t ons af, moesten die vijf 
raadsleden eens de kandidaten geweest zijn 
van den Katholieken Werkliedenbond zelve, 
hoe hadden zij. bete' kurineïi handelen ?

•  Alles wat de werklieden aanbelangt 
Jstemden zij : toelagen voor vakscholen en 
nijverheidscliool, werkbeurs,minimumloon, 
werkloozenfonds, "[a alles, en nog meer dan 
zij vroegen, tot zelfs de afschaffing van 
tTen taks op het bouwen van werkmans
woningen. Zij stemmen groote Tasten op 
liet maken vim nieuwe herbergen, en be
strijden het drankmisbruik : het ideaal der 
cliristeiie werkliedenbeweging. Door hunne 
stemmen misnoegen zij nu en dan misschien 
een kapitalist of werkbaas die op de hoogte 
niet is van de noodwendigheden van den 
tegenwoordigen tijd ; maar zij doen om wel 
te doen.

Dat alles zou moeten de goedkeuring" 
afdragen van den Christen Werkliedenbond^ 

Maar... de persoonlijke politiek ! B.

ingT
n d j

Nog over den Gemeenteraad
De merkweerdige zitting van 16 Mei ligt 

nog altijd op de lever van degenen die 
denken dat niets kan gaan zonder hen.

1) Aangaande het Noordkwartier, de 
eene maal zegt men dat onze vrienden 
opzettelijk de werken dwarsboomen, en de 
andere maal dat zij eenen kemel schieten. 
Hoe rijmt men dat te zaam ?

W ij vragen aan onze tegenstrevers van 
eens te willen bij hunne nietvooringenomone 
en nietbelangliebbende vrienden een onder
zoek doen, en hun te vragen wat zij als 
’t beste gedacht aanzien : de barrière laten 
aan Tangliens hof, ofwel het oud plan : die 
barriere dempen, de menschen dwingen 
aldaar over eene brug te gaan, en al het 
vervoer van uit de loskaai verplichten te 
komen aan de barriere van de Ameyestraat!

En als zij dat onderzoek gedaan hebben 
dan zullen zij zelf moeten bekennen, dat, 
voor een werk van zoo groot belang, eenige 
weken min of meer uitstel (het is immers 
sinds jaren, niet waar, dat die werken op 
touw stonden zonder vooruit te gaan ?) 
niet te vele zijn om spijtige, kostelijke en 
ongerieflijke zaken to vermijden.

2) De wegruiming der boomkes op den 
Koornmarkt werd niet eerst op het tapijt 
gebracht door een der vijf leden die de 
kwestie deden op ’t dagorde brengen ; niet 
meer als de minimumloonkwestie en’t werk
loozenfonds. Het is dus trouweloos te 
zeggen dat de vijf leden de wegruiming 
voor stelden. Zij wilden de zaak klaar trek
ken juist gelijk den minimumloon en 
’t werkloozenfonds.

3) Waarom heeft de werkmanskandidaat 
toegestemd zelf deel te maken van de kom-



m issie  w aarvan  men het samenstellen nu  

ai'keurt !

E e r lijke  po litiekers  z ijn  deze die als zij 

eene zaak goed v inden , ze verded igen ; en 

n ie t deze die z ich  naderhand  om  ellendige 

persoonlijke kw estiën  laten  opw inden en 

z ich  te rug  trekken  op bevel.

A) E igen  belang. D it  woord zou moeten 

branden  op de tong  onzer tegenstrevers. 

W ij vragen n iets anders tenzij da t de stad 

hare verp lich tingen , door een vorig  bestuur 

aangegaan en algemeen .goedgekeurd, vol- 

brenge. M aa r w a t h un  aangaat, het is n ie t 

nood ig  da t wij spreken: de over welfde beken, 
de steenen, het hout, enz. z ijn  daar om 

hunnen  lof en hunne  onbaatzuch tighe id  te 

verkond igen . S A L U T .

Landverrader.
Binst de laatste dagen heeft men in Oostenrijk 

de ergste feiten van landverraad ontdekt.

De zaken gaan zoo ver dat de oude keizer Frans- 

Joseph die gedurende 65 jaren Oostenrijk bestiert, er 

gansch van ter neder is geslagen, en met tranen in 

de oogen bekent dat nooit iets zoo betreurensweer- 

dig in zijn land is voorgevallen.

Ziehier waarvan er spraak is :

Gedurende de laatste maanden ontdekte men in 

het Oostenrijksche leger een groot getal zaken van 

verraderij. In December 1912 werd de kapitein 

Theodor Ruzyk te Drohobycz aangehouden; in April 

laatstleden, bleek het klaar dat de gebroeders Jandric 

zich aan landverraad overleverden, teil voordeele 

eener naburige groote mogendheid. Een officier in 

deze zaken gemengd, gelukte erin te vluchten om 

zich in Rusland te verschuilen. Sedert het begin 

van het jaar heeft men in Galicie negen vrouwen 

aangehouden daar zij in standvastige betrekkingen 

waren met hooge officieien uit het Oostenrijksch 

leger.

Doch niettegenstaande de waakzaamheid der 

geheime policie, had men de zekerheid opgedaan 

dat er standvastig verraderij werd gepleegd.

Men ondervond dat de maatregelen genomen 

door den staf van Oostenrijk, onmiddelijk gedwars

boomd werden door de eigenste maatregelen in 

Rusland genomen. In Weenen moest men met 

droefheid bestatigen dat zekere vreemde gazetten 

de stiptste en nauwkeurigste beschijvingen gaven 

over het samentrekken van troepen die in het 

grootste geheim geschiedden, of die in de eerste 

dagen moesten plaats hebben. De staf van het 

torror «rist niet meer wat gedaan, alle 

nmop-plii k gemaakt.

aan den ordonnans in de kamer van den kolonel te 

dringen om te zien hoe hij het stelde. De ordonnans 

kwam weldra terug om de mare te doe'n, dat zijn 

meester zich een kogel door den mond had geschoten 

en dood ten gronde lag. De officieren verlieten het 

hotel en gaven bevel onmiddelijk over te gaan tot 

de begraving van den zelfmoorder.

De militaire eerbewijzen werden hem geweigerd. 

Zulks verwekte de nieuwsgierigheid van het publiek, 

>«lle slach van geruchten werden verspreid, en de 

krijgsoverheden waren verplicht het verraad kenbaar 

te maken.

De kolonel Redl was altijd aanzien als zeer 

bekwame officier. Hij kende al de geheimen van 

den staf van ’t leger, en men stelde in hem het 

volledigste betrouwen. Hij voerde groote trein en 

pracht. Hij had vijf dienstknechten ten zijnen 

dienste, twee automobiels stonden ter zijner 

beschikking, altijd gereed om geheime en verdoken 

reizen te doen. Hij won 10.000 fr. te jare, en 

verteerde minstens 200.000 fr. Doch zijne be

kwaamheid en zijne hooge plaats stelden hem buiten 

alle vermoeden.

I lij was verrader sedert 14 jaren.

Verschillige ondervragingen werden in de Oosten

rijksche Kamer neergeleid om verzet aan te teekenen 

tegen de wijze waarop met dien officier werd te 

werke gegaan, en tegen het bevel dat hem gegeven 

werd zelfmoord te plegen. Wanneer in Pruisen een 

verrader wordt gevonden, geeft men hem een revol

ver, voor hem wordt eene brandende keers geplaatst 

en de verrader wordt verzocht zich voor den kop 

te schieten vooraleer de keers is uitgebrand. In 

Oostenrijk betreurt men deze spoedige terechtstel

ling daar den misdadige noch de tijd, noch de 

gelegenheid werd gegeven zijne medeplichtigen 

kenbaar te maken. Doch in dit geval hebben de 

officieren hunne voorzorgen genomen. De verrader 

heeft zijne medeplichtigen genoemd, hij heeft bekend 

dat hij sedert 14 jaar de geheimen van het Oosten

rijksche leger aan Rusland kenbaar maakte. Behoefte 

aan geld. om met slecht vrouwvolk te kunnen 

omgaan, had hem tot daar gedreven.

Het vervolg van Handelsverkeer is 

deze week te laat toegekomen om in 

dit nummer nog opgenomen te worden. 

Het blijft liggen tot binnen acht dagen.

Schoone Verbeteringen
Om te voldoen aan de noodwendigheden destijds, 

en om het verkeer der Spoorwegen geene vertragin

gen te doen lijden, aan reizigers- en koopwaren- 

treinen, nog bijzonderlijk om de reizigers aangenaam 

te zijn, welke in den zomer hunnen tijd gaan 

verslijten in de badsteden, heeft het bestuur der 

Belgische spoorwegen, sedert een paar jaren, groote 

en schoone veranderingen te weeg gebracht, op de 

lijn Kortrijk-Brugge en den Littoral.

Nog menigvuldige werken zijn dringend noodig 

uitgevoerd ; maar hetgene zou behooren vooraf 

gedaan te worden, ware het plaatsen in iedere statie 

van den ijzerweg, van eene veiligheidplaats dienende 

om de reizigers die verplicht worden langs den 

overkant van de sporen te gaan tot het nemen van 

den trein, te beschutten tegen al de onaangenaam

heden, die zij bij het afwachten van den trein, 

somtijds te onderstaan hebben door het slecht 

weder.

Degene, welke Zondag laatstleden een uitstapken 

per trein gedaan hebben, weten daarover te spreken. 

In de statie van Rousselare alleen bevonden zich 

een honderdtal reizigers welke bijna eene halve uur 

den trein van 19 ure afwachtten, die moest komen 

van Brugge naar Kortrijk, en daar zoo lang bloot

gesteld waren aan een weder, te slecht om eenen 

hond door te jagen.

Oude menschen,de kleederen doorregend,stonden 

te bibberen van de koude, jonge vrouwen en bijzon

derlijk jonge juffers lieten bedrukte jammerklachten 

hooren over hunne schoone gespannen rokken, 

hunne aantrekkelijke bloezen, en bijzonderlijk hunne 

versche opgetooide hoeden, welke zij niettegen

staande alle onmenschelijke pogingen, niet konden 

beschermen tegen het slecht weder.

De schade langs dien kant geleden is onbe

rekenbaar.

Voegt daar nu ook bij, de onaangename t’huis- 

komst, waar dezen die in dit alles geene de minste 

schuld hebben, daarvoor dan door de ontroostelijke 

ingekomenen nog moeten de ballen keeren, niet

tegenstaande zij al het mogelijke verrichten om 

alles in zijnen goeden plooi t,e brengen.

Het ware dus wenschelijk, dat de Jieer Minister 

van Spoorwegen, aan deze zoo noodige inrichting, 

zonder langen uitstel gevolg zou geven ; Hij zou 

zonder twijfel den dank ontvangen van allen die 

moeten per spoor reizen, en nog meest van dezen, 

die van de bovenstaande ondervindingen weten 

te spreken.

Stadsnieuws
□  e Boomteel tkr ing.

Naar wij vernemen zal de maatschappij 

De Boomteeltkring alhier bestaande S?nds 
187fi eene A LG EM EEN E  TENTOON
ST ELL IN G  geven van Fruit, Groenvel' 
en Bloemen, op Zondag 12 October en 

volgende dagen,

Ingezonden .

Heer Uitgever van « Boos Iseghem »,

Eenieder weet, dat de oude Yperstraat, die haren 

oorsprong neemt aan den Tooveresseknok, op eene 

lengte van 200 meters hare gewone breedte wordt 

ontnomë»,.recht op de herberg den Hoesschaert.

In plaats van eene wijde weg is het een eenvoudig 

wegelingske, waar enkel voetgangers kunnen 

voorbijgaan.

Jaren reeds vragen de inwoners der Boschmolens, 

dat aan dit wegelingske zijne oude breedte zoude 

teruggegeven worden, ten einde het vervoer tusschen 

Boschmolens en Sloore te vergemakkelijken.

Tot nu toe was het boter aan de galge !

Maar wij hebben Maandag twee heeren aan de 

Boschmolens gezien ; die twee heeren maken deel 

van den Gemeenteraad en zij zijn den toestand van 

nabij gaan onderzoeken.

Zouden wij mogen hopen dat er eindelijk gehoor 

zal gegeven worden aan de klachten van de Bosch

molens ? D o l f .

N/oorui tgang.

Op Zondag 15 Juli gaat op de Vaart een groot 

Zwemfeest plaats hebben.

Verleden jaar, voor ’t slot der Kermisweek 

(Koekezondag) hadden wij voor de eerste maal een 

staaltje van dergelijk feest, dat jammer genoeg door 

’t slecht weder, van zijne aantrekkelijkheid verloor.

Het bestuur genoodzaakt het programma in te 

korten, daar het voortdurend regende en het voor 

de zwemmers in ’t water niet meer uithoudelijk was 

van de koude.

De inwoners hebben nu eene commissie gevormd 

waar voor de eerste maal in onze stad eene vrouw 

in het bestier der wijkfeesten genoemd werd.

Mevrouw Weduwe Pol Gits is schatbewaarster 

genoemd der feesten van de Brugstraat.

Het vrouwvolk zal tevreden zijn !

M uziekconcenten.
Wij vernemen met genoegen dat de kiosk van 

heden reeds zal opgetimmerd zijn op den Grooten 

Markt.

Het Stadsmuziek zal aldaar in plaats van één 
jaarlijksch concert, twee muziekfeesten geven, 

hetgene bij onze bevolking uiterst welkom is. Het 

eerste zal plaats hebben op 22 Juni, om 8 ure 

’s avonds.

Het ware te wenschen dat de muziekmaatschap

pijen van Stad, die eene toelage genieten, dit 

voorbeeld wilden navolgen. Immers niets wakkert 

zoo zeer den iever der muziekanten aan dan het 

vooruitzicht van eene openbare uitvoering. Met 

dikwijls in het publiek te spelen worden de leden 

van langsom sterker, en de maatschappij neemt 

gestadig toe in bloei en groei.

Vooral muziekconcerten staan ons volk bijzonder 

aan. Zij zijn aangenaam, verwekken kunstgevoel

onder de toehoorders, én brengen bij tot meer 

leven en opgeruimdheid onder de menschen.

W e r k s t a k i n g .

In den loop dezer week is er nog eene werk

staking in stad uitgebraken. Bij de Gebroeders 

Smalle, houtbewerkers, ligt de fabriek stil.

V e c h t e n .

’t Heeft er scheef gezeten Zondag avond.

Eerst steeg een vlaagsken op in een huisgezin 

der Kruisplaats.

Als het onweder over was, moest men den 

geneesheer halen die de wonden van den man mocht 

heelen, en den ontwrichten arm der vrouw in de 

plaats trekken.

—  Wat later, in de Dweersstraat, ontstond eene 

battering tusschen jongelingen van den Mol en de 

Boschmolens.

Een geneesheer werd geroepen om twee gekwet

sten te verzorgen.

Een  s t r e e l k e .
Donderdag avond ontstond er twist in een huis

houden van den westkant der stad.

Met de koffiekan gaf de vrouw een streelke op 

het hoofd van haren man, zoodanig dat deze bij 

eenen geneesheer is moeten gaan om zijne wonden 

te laten verzorgen.

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

M ark t,  iseghem, een lekker glaasje Stifts Briiu 
drinken en eene aangename partij Bowling  spelen, 

die altijd voort zulken grooten bijval heeft.

EEN EN ANDER
In ’t  kasteel  van L a e k e n .

Maandag namiddag werd eene talrijke afveerdiging 

van « The Imperial Choir », de machtige zang- 

maatschappij van Londen, die Zaterdag en Zondag 

in de Gentsche Tentoonstelling prachtige concerten 

gegeven had, in de serren van Laeken, den 

tooverachtig schoonen lusttuin des konings, ont

vangen. Met drie honderd in getal, stapten de 

engelsche zangprs, ten 2 1/2 ure, aan de « Groote 

Linde » uit de bijzgndere trams, die ter hunner 

beschikking gesteld waren. Zij werden aan een der 

ingangen van het koninklijk domein ontvangen 

dopr graaf fyig. d’Oultremont, adjudant van het 

Paleis.

De gasten des konings bezochten eerst de 

heerlijke serren, krioelend van bloemen en planten, 

zoo zeldzaam als schoon. De « rotonde» der serren 

was in eene concertzaal veranderd. In ’t midden 

waren stoelen geplaatst voor de twee honderd 

zangeressen, wier witte toiletten helder afstaken 

tegen de sombere kleedij van de honderd zangers, 

en de vijftig muziekanten van het orkest Ysaye, die 

de engelsche zangeressen en zangers begeleidden.

Ten 4 ure kwamen de koning en zijne genqodig- 

den plaats nemen in de rij zetels rechtover den 

zangersgroep gezet. Tusschen de genoodigden des 

konings bevonden zich de engelsche gezant en zijne 

dame ; de leden van het engelsch gezantschap en de 

fjooge weerdigheidsbekleeders van het hof.

Toen koning Altfert in de serre der palmboomen, 

(« rotonde » genaamd ornaat deze serre kringvormig 

is en in ’t midden der serren gelegen) verscheen 

werd hij begroet door de toonen van de « Braban- 

gonne » in ’t fransch en op meesterlijke wijze door 

de leden van « The Imperial Choir » gezongen. 

Nauwlijks was de zang geëindigd, of de engelschen 

zwaaiden met belgische vlagskens, die zij tot dan toe 

zorgvuldig verdoken hadden, en hieven een drie

dubbel « hurrah » aan.

De vorst deed zich onmiddelijk door sir Frincies 

Villiers, den engelscher. gezant, M. Harriss, den 

bestuurder van de engelsche zangmaatschappij 

voorstellen, die voor deze gelegenheid eene toga 

van roode en witte zijde aangetrokken had. Dit 

kleedingstuk mag slechts door de groote engelsche 

kunstenaars bij plechtige gelegenheden gedragen 

worden. De koning verzocht dat het koor het 

engelsch vglksliecl zou uitvoeren, wat dan ook met 

echt£ engelsche vaderlandsliefde gedaan werd.

Daarna had de uitvoering plaats van zes uitgeko

zen engelsche zangstukken, en ’t was 6 ure toen 

deze heuglijke kunstuitvoering ten einde liep. De 

koning, aan den arm van mevr. Villiers, gemalin 

van den gezant van Engeland, leidde de genoodigden 

langs de oranjebgomserre naar het buffet dat in de 

groote eetzaal opgesteld was. Het was daar dat de 

koning zich de uitmuntende solisten miss Estad’Argo, 

miss Gertruda Londsale, M. Ben Davies en 

M. Wilfried Douthitt deed voorstellen.

D a t  kan te l len  !
Maandag heeft de koning, vergezeld van zijn 

oudste zoontje, den hertog van Braband, een reisje 

per auto ondernomen naar Wimereux, nabij Bou- 

logne-aan-Zee (Frankrijk), ’s Avonds waren Zijne 

Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid te Oostende 

terug. Meer dan 500 kilometers op een dag, dat 

kan nogal tellen !

De k leine pakjes.
Het aantal kleine pakjes door het spoorweg- 

bestuur ten huize te bestellen, is derwijze aange

groeid, dat de dienst moest verbeterd worden. Men 

zal namelijk automobielen invoeren. Bijzondere 

leergangen zullen ingericht worden voor de bedien

den, die met de tehuisbestelling zullen gelast 

worden. In den beginne zal men maar de pakjes 

van Tarief I per a.to afleveren, doch de dienst zal 

spoedig tot de andere tariefs uitgebreid worden.

H e t  bevolk ingsci j fer .
Op 31 December 1912 Nieuwjaar 1913 was 

het bevolkingscijfer, volgens eene statistiek in het 

Staatsblad van Donderdag verschenen als volgt :

Provincies: Antwerpen 1,004,909; Braband 

1,522,941; West-Vlaanderen 884,777 ; Oost- 

Vlaanderen 1,154,079; Henegouw 1,247,042 ;

Luik 896,649 ; Limburg 284,171 ; Luxemburg 

232,500, en Namen 364,319. Totaal 7,571,387 

inwoners, verdeeld in 3,756,882 mannen en 

3,814,505 vrouwen.

De grootste gemeente van het land is Antwerpen, 

met 312,884 inwoners, en de kleinste Zoetenaey, 

met 31 inwoners. De stad Brussel heeft eene 

bevolking van 175,808 zielen.

Opslag van he t  led er .

De opslag van het leder verwekt eene groote 

stoornis in de belangrijke schoennijverheid. Het 

ossenleder dat vroeger 60 centiemen per kilo ver

kocht werd, kost thans 1.75 fr. en men voorziet 

dat de prijs tot 2 fr. klimmen zal !

Een der redens van dezen opslag is de buiten

gewone bewapening in al de landen; deze vereischt 

inderdaad eene reusachtige hoeveelheid Ieder voor 

schoenen, ransels, gordelriemen, waggen, helmen, 
riemen, peerdengetuig, enz.

In April laatstleden had er, onder andere, voor 

het Belgische leger eene zeer belangrijke aanbe

steding van leder plaats: voor ongeveer 2,300,000 

frank. En de hoogste prijzen werden bekomen, 

wat niet belette dat verscheidene loten leder zonder 

aanbesteders bleven. Dat bewijst dat het leder 

schaarsch is.

A u t o ’s w o r d e n  te g e m e e n .

In de Vereenigde Staten is eene beweging ontstaan 

tusschen de schatrijke personen van het land, om 

geen auto’s meer te gebruiken, daar ze al te gemeen 

worden. Wederom zullen ze naar ’t voorvaderlijk 

gebruik terugkeeren, en schoone « luxe-peerden » 

gebruiken. Reeds is dit gebruik al in voege in 

Frankrijk en Engeland. Groot is de afslag van de 

auto’s en het zal niet lang meer aanloopen, dat 

iedere werkman zich een auto kan aanschaffen om 

naar ’t werk te rijden.

D u u r  betaa lde  za n ge r s .

Aan boord van ee(i groote paketboot die New- 

York verliet en thans naar Engeland stoomt, bevin

den zich de kunstenaars die het winterseizoen aan 

den overkant van den waterplas hebben doorge- 

brdcht en die met de opgestreken dollars naar 
Europa weerkeeren.

Er zijn er dertien, waaronder Caruso natuurlijk 

de kroon spant met een winterspaarpot van een 

miljoen frank. Miss Geraldine Faras volgt met

452.000 fr. Dan komen mevr.Bastini met 375,000 

en miss JV̂ ary Garden met 250,000 fr.

De zanger Dalmores heeft 16Q,QOO fr. |uipnet} 

van kant leggen en de tenor Gatti Casazza 150,000 

fr. Zes andere sinjeurs gaan van 70,0Q0 tqt
100.000 frank,

De dertien te samen brengen ruim 3 miljoen mee, 

gewonnen in 23 weken.

M i n i s t e r i e e l e  kr i s is  in H o n g a r i ë .
De hongaarsche ministerraad heeft, na eene lange 

beraadslaging besloten zijn ontslag te geven, gezien 

het vonnis in de zaak Lucackz-Desy, dat in Hongarië 

eene geweldige opschudding maakt.

Men wget dat de minister-voorzitter Lucackz 

een proces voor laster had ingespannen tegen <ïen 

afgevaardigde Dezy, die hem had beschuldigd eene 

som van 3 millioen te hebben opgestreken van de 

« Ungarische Bank », naar aanleiding van het sluiten 

van contracten met den Staat.

Alhoewel hij dit niet deed,, om zich zelven, doch 

enkel om zijne partij te bevoordeeligen, verklaarde 

de rechtbank de daad onvergeeflijk onder oogpunt 

van wet en zedelijkheid en verklaarde dg Ijewoor- 

dingen, waarmee Dezy de daad had gebrandmerkt, 
niet lasterend.

Alhoewel het openbaar ministerie in beroep is 

gegaan tegen de uitspraak, heeft M. Lucackz 

geoordeeld dat hij niet langer aan ’t bewind 

mogelijk was.

O u d e r d o m s p e n s i o e n e n  in Z w e d e n .
De Zweedsche Kamer heeft eene wet voor 

ouderdomspensioenen gestemd, die op een gansch 

nieuw stelsel gesteund is.

Deze wet kent niet alleen het pensioen toe aan 

de eigenlijke werklieden, maar ook aan de klein 

handelaars, de klein ambachtslieden en de kleine 

landbouwers.

De patroon komt niet tusschen voor de bijdrage 

die alleen door de pensioenbaren en den Staat 

gestort wordt.

Maar de bijdrage van den Staat wordt gevormd 

bij middel eener taks, die alle Zweden moeten 

betalen, zoo armen als rijken.

Het pensioen is genietbaar voor alwie, op den 

ouderdom van 67 jaar, min dan 400 kronen jaarlijks 

inkomen heeft als ongehuwde, of min dan 600 

kronen als huisvader.

De taks is over vier reeksen verdeeld : voor wie 

slechts 500 kronen inkomen heeft, betaalt 3 kronen, 

tot 800 kr. is ’t 5 kr.; tot 1200 kr. 8 kr.; boven 

de 1200 kr. betaalt men 13 kr. (Eene kroon is 

ongeveer 1.33 fr. waard.)

De gehuwde man, die later van het pensioen wil 

genieten moet ook voor zijne vrouw betalen, doch 

een mindere taks.

Toekomend jaar komt de wet in voege ; alwie 

alsdan ten volle 66 jaar zal zijn, zal van het pensioen 

genieten.

De bijleg van den Staat zal 5 tot 6 millioen 

kronen ’s jaars bedragen. Deze gelden zal hij vooral 

trekken van de uitbating der ertsmijnen van Lapland 

waarvan het veroorloofde uitbatingscijfer merkelijk 

verhoogd is.

Wat de bemiddelde menschen betreft, die 13 

kronen voor het pensioen der onbemiddelden moeten 

storten, oordeelt dat zulks een gemakkelijk te dragen 

last is; te meer daar zij moesten op 67 jarigen 

leeftijd, tot betrekkelijke armoede vervallen zijn, 

zelf het pensioen zouden kunnen genietpn.

E e ne  keers  van 7 5 0 0  f r a n k e n .
In eene fabriek tot Haarlem werkt men tegen

woordig aan eene keers die, zonder twijfel de 

grootste zal zijn welke ooit gemaakt wierd.



Deze reuzenkeers is bestemd voor de kerk van 

den harmelberg in Jersey, waar zij op de vasten

dagen, ter nagedachtenis van Pierpont Morgan zal 

aansteken worden. Zij meet vijf meters hoogte en 

in het midden is zij vijf en veertig centimeters dik. 

De bestellers zullen ze 7500 franken betalen, in 

welke som 1 250 fr. begrepen zijn voor de gouden 

bladeren die de kèers versieren ; het gewicht van 

dit meesterstuk beloopt tot 200 kilos.

Men heeft gerekend dat de keers ononderbroken 

negen jaren zou kunnen branden. Daar zij slechts op de 

vastendagen zal aansteken worden, zoo zal ze eerst 

maar na drij eeuwen opgebrand zijn.

De juweelen van N e w -Y o r k .

De milliardairs van Amerika zijn aan ’t order 

van den dag. De dood van Pierpont Morgan heeft 

de aandacht geroepen op het luxusleven van hunne 

hoofdstad : New-York. Zekerlijk eene berekening, 

zelfs van verre nakomende, van het sluimerend 

kapitaal dat de juweelen der milliardairs van 

New-York uitmaken ware onmogelijk. Niettemin 

heeft de « Daily mail » een grondig onderzoek 

ingesteld aangaande de edelgesteenten die in de 

hoofdstad der Vereenigde Staten opgestapeld zijn 

en is tot volgende besluiten gekomen : M 's William 

B. Leeds, weduwe van den koning der loodmijnen, 

bezit een perelen halssnoer van 340,000 dollars 

(1 dollar 5 fr.), een diadeem van 200,000 dol

lars, twee ooringen geschat op 45,000 dollars. 

Mevrouw Elbert H. Qeery, vrouw van den president 

der ijzersmelterijen, heeft een perelen halssnoer 

van 500,000 dollars en een gesp van 420,003 

dollars. De perels van Mevrouw Gould bedragen

260.000 dollors. Deze van de weduwe van kolon- 

nel Astor, die omkwam in de zeeramp van den 

« Titanic », 175,000 dollars. De twee grootste 

solitairs der Vereenigde Staten versieren de ooren 

van Mevrouw William.

Vanderbilt junior (200,000 dollars het stuk). 

Mevrouw j. P. Morgan bezit voor 60,000 dollars 

diamanten, 75,000 dqllars in perels, robijnen en 

smaragden. Te samen bezitten de zeventien vrou

wen of weduwen der amerikaansche millionnairs 

iets van ongeveer 27 miljoen dollars in juweelen.

Het  verbruik  van eieren.
Volgens eene onlangs verschenen statiestiek 

in Belgie, zou Duitschland het meest eieren ver

bruiken der Europeaansche landen. In Duitschland 

worden per kop en jaar 127 eieren verbruikt, in 

Frankrijk daartegen 118, en Engeland 97, in 

tjelgie 94, in Holland 91.

Wat de voortbrengst van eieren aangaat, zcp 

zijn Oostenrijk, Hongarië en Rusland de landen die 

er het meest uitvoeren, namentlijk 150,000 en

120.000 ton per jaar. Italië exporteert jaarlijks

32.000 ton eieren, Denemarken 20,000, Bulgarie

12.000 en Turkije 4,000 ton.

Voor een kilo rekent men 15 eieren, als zij groot 

zijn, 17, als zij eene middelbare grootte hebben en 

22 als het maar kleine eieren zijn.

Het  klokkenluiden verboden.
Uit New-York wordt gemeld dat de Staat Oklao- 

ma van C;ene aangestelde gezondheidskommissie een 

bericht ontvong, waarbij het luiden der klokken 

eene groote oorzaak was van de toenemende 

zenuwachtigheid der bevolking. In verstandhouding 

met de kerkraad wierd daarop besloten het klokken

luiden in het toekomende niet meer toe te laten.

De geleerden en de muziek.
Het gedacht dat mannen met vernuft, poeëtcn 

en letterkundigen maar moeilijk de muziek kunnen 

«itstaan is qp een onrechtveerdige wijze verspreid 

geworden. Het staat vast zeker dat « het minst 

onaangenaame der geruchten » zooals de oude 

Samuël Johnson de muziek benaamde, niet om 

’t even gegeerd is geworden door de groote per- 

sonnagen van de geschiedenis en de letterkunde. 

Emuson, bij voorbeeld, had zoo weinig gehoor dat 

hij van de muzieklessen ontslagen werd. Generaal 

Grant, e^n ander groot Amerikaner, toonde in a^e 

omstandigheden een grooten walg vkn de muziek. 

Catharina 11 van Rusland plocht te zeggen : « Ik 

zou de wereld geven om in staat te komen de 

muziek te leeren genieten en liefhebben, maar voor 

mij is het niet anders dan gerucht, niets dan 

gedruisch» .Napoleon miek zijn beklag dat de muziek 

hem op de zenuwen pakte, en men vertelt dat hij 

niet anders kende dan het airken. « Malbrouck gaat 

naar den oqrlqg 1 » De beruchte keizer daartegen 

was een hard liefhebber van het theater waar men 

prozastukken opvoerde. Napoleon III was even 

weinig muzikaal, zooals ook nog Gambetta.

Men zegt dat Victor Hugo, aan iemand die hem 

vroeg om eenige van zijne verzen op muziek te 

mogen zetten, voor antwoord gaf : « Me dunkt 

toch wel dat mijne verzen genoeg welluidend zijn, 

en best het behülp van een onaangenaam gerucht 

kunnen missen ». Volgens Theophile Gautier was 

de muziek het onaangenaamste der geruchten,en aan 

Beaumarchais kent men de spreuk toe : « Dingen 

die niét wel genoeg zijn om geschreven te worden 

zijn altijd wel genoeg om te zingen 1 » De fililoog 

Max Muller bekent openhertig dat hij aan wel

luidendheid geen tinnen knoop verstaat. De ge

schiedschrijver Buckle kon de eenen voois uit den 

anderen niet erkennen. Byron, de engelschen 

dichter, had niet het minst muzikaal gevoel. Ten- 

nyson kende geene andere muziek dan deze der 

woorden, en Zola kon geen note muziek lezen.

Maar daartegen, hoevelen zijn ze niet die de 

muziek liefhebben ! Voor D’Annunzio, is poesie 

en muziek maar ééne kunst. Pascoli aanhoorde de 

muziek met eene ingetogene aandacht. G. Marconi 

is een geestdriftige van het opera. Alfons Daudet 

beminde alle soort van muziek, achter dat het maar 

muziek was, deze van Beethoven en Chopin, zoowel 

als de volkszangen, de handorgels en de klokken. 

y\lfred Musset liet dus na : « ’t Is de muziek die 

mij in Qod heeft doen gelooven 1 » Shakespeare 

aanbad de muziek. Milton, de schrijver van het 

verloren Paradijs, was poeët maar ook een goed 

muzikant, even als Browning. Indien Darwin binst 

zijne laatste jaren min dan in de voorgaande de

poesie lief had, zijne voorkeur daartegen voor de 

muziek verminderde nooit. Spencer, de filosoof der 

XIX eeuw, gaf den geest op den rijthme van eene 

melodie. Op de laatste uur van zijn leven, 

7 December 1903, had hij naast zijn bed een 

violonist doen plaatsen, die, begeleid van een 

harpe, het Ave Maria, van Gounod, op de eerste 

prelude van Cack, aanhief. SAWYER.

Opening der  Vischvangst.
Zondag zijn de visschers er reeds vroeg op 

uitgetrokken. Inderdaad, bij zonsopgang werd de 

vischvangst geopend en is overal toegelaten.

Het betaamt evenwel in herinnering te brengen 

dat het visschen met netten, fuiken en grondlijnen 

op Zondag is verboden. Alleen het visschen met de 

lijn is op dezen dag geoorloofd.

Schrikkel i jke misdaad der  bijgeloovigheiti
In den omtrek van het dorp Bietzy (Rusland) is 

eene schrikkelijke misdaad gepleegd. Tusschen de 

bewoners dier streek bevinden zich verscheidene 

partijgangers eener sekte, gesticht door zekeren 

Innocent. Volgens deze sekte zijn al de menschen 

van den duivel bezeten, die hen aanzet tot allerlei 

slechte daden. Om tegen dien boozen geest in te 

gaan, bestond er eerst geen enkel middel ; doch 

eene oude vrouw, die tot dezelfde sekte behoorde, 

had er weldra een ontdekt. Het is voldoende, zegde 

zij, te middernacht en bij volle maan, twee keersen 

te ontsteken en eene levende kat, bij voorkeur eene 

zwarte, onder den vloer der woning van den bezeten 

man te begraven. Terzelfdertijd moest men allerlei 

gebeden lezen. Een landbouwer, Rou genaamd, 

wilde zich volstrekt ontmaken van den duivel en 

nam zijn toevlucht tot het middel, door de oude 

vrouw aangeprezen. Doch op het oogenblik dat hij 

de kat wilde begraven trad een meisje, die het beest 

hoorde klagen, naar Rou’s woning en keek door 

het venster qm te zien wat er gaande was. De 

landbouwer zag haar gelaat voor zijn venster ver

schijnen en overtuigd, dat het Satan was, die hij 

verjaagd had, nam hij een bijl, liep buiten en hakte 

het ongelukkig meisje het hoofd af.

ROOKT enkel de goede nieuwe engel- 

selie cigaretten merken S T A T E S M A N ,  

W E S T M I N S T E R ,  C O M M A N D E R .
Alleenverkoop voor Iseghem :

W e A. N 0N K E L -D E J 0 N G H E , Koornm arkt.

De boxmatch Carpentier-Weüs.
Die ophefmakende en langverwachte boxmatch 

heeft Zondag laatst onder eenen grooten toeloop van 

volk, waaronder vele liefhebbers uit Frankrijk en 

Engeland, plaats gehad.

Toen de twee boxers in de ring stapten, wierden 

zij door het publiek hevig toegejuicht, en het duurde 

verscheidene minuten alvorens de spaeker erin ge

lukte de st lte te bekomen.

Bombardier Wells was een groote lange kerel, 

gelijk een reus, wel gebouwd en' zwaar, Carpentier 

daartegen was merkelijk minder en lichter.

Gedurende de twee eerste rounds zag de Fransch- 

man veel af. Hij rolde tot twee maal toe op den 

grond, en had gansch het gezicht bebloed, zoodat 

zijne talrijke partijgangers er maar weinig hoop meer 

op hadden. Nochthans bij den derden round ver

anderde Carpentier van taktiek. Hij begon lijf aan 

lijf te vechten en wat Bombardier Wells ook deed 

om den Franschman van hem af te krijgen, het was 

verloren moeite.

Gedurende de vierden round vervolgde Carpenter 

de zelfde taktiek, gelukte erin Bombardier verschei

dene gevoelige slagen op het hart te geven, zoodanig 

dat de groote kampioen van Engeland opeens 

achterwaarts over op den grond tuimelde en er voor 

goed (’t is te zeggen tot na de 10 seconden) bleef 

liggen. Hij was knocked out en Carpentier overwon.

De geestdrift der menigte was niet te beschrijven 

Het publiek overrompelde de ring tilde Carpentier 

op de schouders en droeg hem in triomf al zingen 

en dansen van blijdschap.

Volgens de liefhebbers, heeft er zelden of nooit 

zoo een schoone match plaats gehad, ook verlieten 

de talrijke toeschovwers uiterst tevreden de zaal.

W E R E L D T E N T O O N S T E L L IN G  VAN G EN T f?
Afdeeling : ” 0ud Vlaanderen,, Groote Markt, 20 0

IrT  DE STAD ISEGHEM |
— Bij G É R A R D  —

Special  St if ts Brau Ausschank

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 ie k c o n c e r t

door de vermaarde 1TALIAANSCHE TROEP 

onder de leiding van Juffer Minne di Flacido.

Y  ermakelijkheden
Zondag 22 Juni, prijskamp met de Blinde  

Vinken,  ter herberg Den Grijzen Haan, bij 

R. L a n g s w e ir t ,  Krekelstraat. — 21 fr. prijzen.

Zondag 29 Juni, jaarlijksche prijskamp voor 

Blinde Vinken, bij E v a r is t e  C a s ie r ,  Nederweg 

(bij den ijzerenweg). —  20 fr. prijzen.

Scheepvaart van Iseghem
van 31 Mei tot 7 Juni 1913

Clemcntina, met lijnzaad voor de gebroeders 

Vandemoortele Emelghem. —  A moi, met 

boomen voor verscheidene. —  Leon-Marie, met 

ciment voor Fr. Decaigny Emelghem. —  Prins 
Albert, met brabantsch goed voor de W e A. 

Vandewalle.

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

198 Gabriel Clauw zv. Edmond en Florentine 

Schmitz, woonwagen bij ’t kasteel. —  199 Ivonne 

Verstraete dv. Eugène en Maria Van Lauwe Statie

straat, —  200 Louis Vanlandeghem zv. Hector en 

Marie Vanhaverbeke, Nederweg.

OVERLIJDENS :

109 Godelieve Claeys 1 j. dv. Henri en Julie 

Verstraete, Slabbaerdstraat. —  110 Henri Vanden- 

bussche, 70 j ., metserdiener, echtg. v. Maria Van

haverbeke, Oudemanhuis. —  111 Julia Callewaert, 

1 j ., d. v. Jeröme en Elisa Ingels, Krekelstraat.— 

112 Clara Hespeel, 5 m., d. v. Louis en Herminie 

Declercq, Kotje. —  113 Jules Naert, 47 j ., schoen

maker, echtg. v. Emma Cottenie, Meenenstraat. 

—  114 Willem Holvoet, 6 d., z. v. Julien en 

Gabrielle De Bil, St-Pieterstraat. — 115 Raphaël 

Hoornaert, 5 w., z. v. Achiel en Marie Demuynck, 

Gentstraat. —  116 Barbara Verhuist, 60 j ., echtg. 

v. Victor Bouckhuyt. Meenenstraat. —- 117 Elisa 

Depoortere, 26 j ., d. v. Jean en Theresia Desmet, 

Hondekensmolen. —  118 Maria Debackere, 6 m., 

d. v. Constantin en Emma Beheydt, Heye.

H u w e l ijk e n  :

38 Henri Seynaeve, 21 j. borstelmaker met 

Rachella Herman 18 j. bottienenstekster, —  39 

Alfred Seynaeve 23 j. borstelmaker, met Irma 

Vanbeylen 19 j. borstelmaakster.

Chocolat Martougin
DEN BESTEN

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

IN UW HOOFD.

E ene  ve rw aar loo sde  v a l l in g  ze t z ic h  over 

| van  den  eenen m ensch  a a n  den  an de ren  en is 

j  g e v a a r li jk  en ze lfs  d o o d e lijk  voor o u d e r 

l in g e n . D a a ro m  m oe ten  w ij ons er zoo spoed ig  

m o g e lijk  v a n  genezen . D e  beste , j a  w ij m ogen  

zeggen , een igs te  rem ed ie  d ie  u  v o ld o e n d in g  

j  geeft, is  de Siroop Bepraetere. D i t  is  een 

w e ten sch ap pe lijk  p ro d u k t , d a t  door de Dok- 

| to rs  ze lfs genom en  w o rd t. Prijs 2 franken , 

j  in  a lle  apo th e k en  n a m e li jk  te  Iseghem  bij 

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

U it  t e r  hand te koopen
a ) Omtrent 300 vierkante meters bouwgrond, 

dicht bij de stad ; met eene breedte van 10 nieters, 

langs de straat (voor 2 huizen).

b) Omtrent 700 vierkante meters erve gelegen 

langs de groote baart, dienstig voor boomplein, 

bleekplein, hQvenierland, hangars, stalling, remi

serit, enz,, in de nabijheid van statie en markten. 

Prijs 2.59 fr. de meter.

Zich te bevragen ten bureele van 
« Boos Is e g h e m  » .

TE V ERPA C H T EN  aan zeer voordeelige 
prijs, gedeeltelijk liuis met groote 

magazijnen, zeer goed gelegen.
Alle inlichtingen ten bureele van ’t blad.

CE V R A A G D  bij .T. Royon & Devolder, 
goede coco-, fiber-, haar- en bezems- 

trekkers. Goede loon. Standvastig werk.

S
C H O E N M A K E R S  worden terstond 

gevraagd bij Ed. IIertoge-Stubbe, 
Emelghem, voor lederen talons, l ste keus. 
Bijzondere liqoge loonen.

T
E K O O P E N  of T E  H U R E N ,  met

15 October aanstaande, eene fabr iek  
met seliouw voor stoomtuig, dienstig voor 
alle nijverheid; lioveniersliof en drie woon
huizen daarmedegaande. Zich te bevragen 
ten bureele van dit blad,

DE beste maandelijksclie modeboek is 
de Chic de Par is ,  ten allen tijde 

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

De beste en smakeli jkste Chocoladen
0111 rauw te eten, blijven altijd de 

welbekende merken « JE M M A », «LATTA» 
« QUATRE GOUTS », der

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

Marktprijzen
I S E G H E M

Suikerijboonen 31 M ei 7 J u n i 

Beschikbare wagon 13 25 | 13 —
schip 13 50 | 13 25

groeite 1913 wagon 14 75 j 14 00
» » schip  15 00 | 1-4 25

Meststoffen, 7 J u n i.

Sodanitraat beschikbaar Oostende 29 50
Zwavelzuren ammoniak 37 00

7 Juni.
Boter de kilo 2 90 3 00
Eieren de 2<i 2 25 2 30

R O U SSELA RE  27 Mei 3 Jun i

Oude Tarwe 20 50 21 50 | 21 — 21 50
Roode 19 50 20 50 j 20 — 20 50
Rogge 17 — 17 50 | 17 — 17 50
Haver 21 — 22 — j 21 — 22 —
Boonen 23 — 24 — | 23 ;— 24 —
Aardappels 7 50 8 50 | 8 — 8 50
Boter per kilo 2 70 3 — | 2 80 3 10
Eiers per 25 2 20 2 30 | 2 20 2 30
Koolzaadolie 100k. 70— | 70 50
Lijnzaadolie » 58 50 | 58 50
Viggens 18 — 40 — | 19 — 39 —

Suikerijboonen 
Besch. wagon 13 50 | 13 25

» schip  14— | 13 50
groeite 1913, wagon 15 25 | 14 50

» » schip 15 50 j 14 75

K O R T R IJK  2 Jun i 20 Mei

Tarwe 22 — | 22 —
Rogge 17 — | 17 —
Haver 21 — j 21 —
Koolzaadolie 100 kil. 70— j 70 —
Lijnzaadolie » 58 50 | 58 50
Aardappels » 5 50 | 5 50
Boter per kilo 2 80 | 2 80
Eiers per 2(5 2 20 | 2 20

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

Laats tj N ieuwigheid —  Genadige Prijzen

Huis van eerste orde
RO U W K OSTU M EN  IN  24 UREN .

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

Beau Clioix de

TISSUS ANGLAI8
Haute Nouveauté pour la  

Saison d’Êté.

Vente au mètre.

COSTUMES et 
PARDESSUS
en tous genres

a des prix modérées. 

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

Wilt Gij ter goede trouwe

Rookersgerief
Wend U altijd tot het oud huis

W ' r . n o n k e l - d e j o n g h e :
Koornmarkt, IS E G H E M

Vermakingen, herstellingen en ver

nieuwingen aan Pijpen & Porte-Cigares

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 

cdle 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.

H erstelling en Vernieuw ing met uitgevallen H aa r.

SUCREMA
De beste 

melasse 
voeders 

voor

Vee

Paarden

Verkens

SUPERC0C0

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

Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, 6 tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en 00 andere kraclitvoeders. 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 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 È 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 È N E  

is door de geneesheeren aangeraden en aanbevolen. 

Eisu.t dus de ware

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

Te Iseghem  :

MM. A. RODENBACH en J.  VERHAMME.

Geen Grijs Haar
M EER!!!

« D e  N ie uw e  Londorv»
doet de grijzo horen binnen en
kele dagen verdwijnen, maakt het 
haar glanzend en zacht, belet het 
uitvallen en neemt de pelletjes 
van het hoofd weg.

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

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

Engeische Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon

T e  k o o p  b i j A p o th e k e r s  
D r o g is te n ,  H a a r s n i jd e r s  en  R e u k w in k e !»  

In ’t groot: Parfumeris D' SaJp, Wachtebeke (Bllgfc)

Oh! la! la!
Nu heb ik het vast!

’$ Morgends, met de koffie, neem 
mijn allerbest

8 T A N D A E R T
P I L L E K E N

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

STANDAERT’S BORSTTABLETTE^
Met deze twee voortreffelijke remediën,  
nooit geen S L IJ M , nooit geene GAL 
meer! Ik  bekommer mij niet om 
de besmettelijke piekten noch het 
slechtste winterweer.

Te Iseghem (e verkrijgen  in de Apothekerijen  

Rodenbach en Verham m e.

flIX IR  D’RNVERS
Goed van smaal< <£M?> Goed voor de maag

BALSAM
Z U IV E R  W IJN  OP 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 rtnvers —  R O U SS E LA RE .

Kandel in CHICOREIBOONEN
KOLEN &  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 .

Schoonheid
Zeep

Dada
H e l stuk 0 . 7 5

C r è m e

Tube 0 . 7 5
Poeder

Dada

Dada

Werkdadigheid zonder 
weerga legen zomersproe
ten en huid aandoeningen. 
De besle voor ’l behoud 
eener frissche gelaats* 
kleur.

Onfeilbaar voor de 

geneezmg van k lovti; 

maakl de h ui d blank 

IN EEN NACHT.

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

Allerfijfisl en op 1 

gelaal blijvend ononlbeer* 

lijk voor elke toilettalfel.

ALLE G O E D E  H U I Z E N

W ordt verkocht te Iseghem Apotheek Rodenbach en Coiffeur Vandendriessche.

Voor alle Drukwerken

wend u ter 

BOEKD RU KK ER IJ  

re *  M i i M i / r i T  o 17n

K oornm arkt, ISEG H EM

Zeer verzorgde uitvoering, 

tfpeedige bediening.

gematigde Grijzen.

ELIXIR CANROBERT
ferriigineux, antichlorotique, tonique apéritif.

Pri js  der  flesch : 3  f r .  75 .

BALSEMPERELS
Beste geneesmiddel tegen allerhande geheime ziekten en kwalen der 

waterorganen. 3>0o fr .  de doos.

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

1 f r .  5 0  de doos.

Xe bekomen bij JOSEPH V ^RH RiyilS^, apotheker
M a rk ts t ra a t ,  I S E G H E M

$$ank van $tcusselare=9hielt
NAAM LOOZE M A A T SCH A PP IJ

TE ROUSSELARE
Bijhuizen ie THIELT, ISEGHEM & DIXIVkJDE

ytgentsehap der ” óoeiété générale de flelgique „ te firussel.
Krediet openingen en loopeude 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 D P L AA T S I N GE N
aan zeer voordeelige intresten, op zicht of op term ijn  terugbetaa lbaar zonder eenige kosten.

f)e stortingen mogen door tusschenkomst van het Postbnreel gedaan zijn.

Verhuring van Brandkoffers (Cofïres-forts)
De Bank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebruike 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
De Bank aanveerdt ook, in bewaring, mits een klein jaarlijkscb loon, alle soorten van 

jyee^dep, acties, obligatiën, stadsloten, enz.

I}e ju bewaring gegeven weerden zijn op tijd pagezien, de coupons afgespedep, de 
trekkingen ondepzoclif, eiiz. ; op die manier heeft de eigenaar zich om ïiiefs te bekbinmerep ; 
de Bank zelve doet al liet nqodige ip zijne plaats, 'dij; zqnder veraptyvoofdelijklieiij yap 
harentwege.

Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der Bank of in hare 
Bij huizen te THIELT, ISEGHEM en DIXMUDE.

Dp Bank is beheerd als vo lg t:

Be he erraa d : Wel Eil. heer Graaf do SMET (lp ÏJAEYER, Staatsminister, Bestuurder der Société Générale 
de Belgique te Brussel ; — M. J . J . J . MATTHIÉU, Grondeigenaar te Wijnendaele en Bankier te 
Brussel ; — M. CONSTANT VAN ACKERE, Advokaat te Kortrijk ; — M. JAN  MAtlIEU-LÏËBAERT, 
Volksvertegenwoordiger, Burgemeester der stad Rousselare ; — M. J . DE MEESTER--MASELIS, 
Groothandelaar en Schepene te Rousselare ; — M. FRANZ LOONTJENS, Advokaat te Thielt.

Raad der C o m m i s s a r i s s e n  : M. FLORENT DENYS-CARLIER. Grondeigenaar te Thielt ; — M. JULES 
^IISSIAEN , Nijyeraar te Iseghem ; — M. EUGÈNE LEGEIN-MOERMAN, Nijveraar te Rousselare ; — 
M- H'i p. I) t  ̂Y jiW AARDTrVAN B IERVLIET , Groothandelaar te Rousselare.

Bestuurder  : M, JU LES BAGAGE. — Be he erder  van ’f  Agents chap I seghem : M. Pn. VERBEKE.

Roode Pillen
4

L. 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 zu iveren  zach t  het l i c h a a m ;
Zij verjagen, zonder pijn, gal en slijmen ;

Zij zuiveren het bloed tot in de verste aderen.

In den keertijd helpen zij de Vrouwen, verkloeken haar, en 

beletten alle ongesteltenissen.

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

TE VERKRIJGEN BIJ :

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

Onze twee nationale remediën :

van F. Vergauwen,
A p o th e k e r te  Brussel, 

tegen hoest, verK o u d h e id ,aam 
borstigheid , b ro nch ie t en alle 
ziekten  van luchtpijpen en borst.

be doos: I fr. 50 In al de goede apoth.
Elke doos Is franco verzonden mits 16 postzegels van 10 centltmen aan M. F. VERGAUWEN, 

apotheker, 160, Anspachlaan, Brussel, ta zenden.
Gedeponeerd. Eischt wilden naam van F . Vergauwen voor de echte pilUn te ontvangen.

Borstplllen es  Bloedpillen van F. Vergauwen p e z e n  ie d erla ar vele  duizelde m tascfte i!

2° B L O E b P IL L E N
van F. V^rgauw^n,

A p o th e k e r te  Brussel, 
tegen vers to p th e id , m aag ziek 
te n , h o o fd p ijn , rhum atism , 
keeren  der ja ren , enz.

U lo e t f  p i l l e n  v a »  F .V U I t U A U V V B K  
z i j n  l u n s  le v e n a  p i l l e n

be doos : I fr. 50 In al de goede apoth.

Te Iseghem  

te bekomen bij 

de Apothekers 

f. Verham m e  

en

f A. Rodenbach.


