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Tentoonstelling van Schoone 
Kunsten te Gent

Vele stadsgenooten begeven zich naar 

Gent om de Tentoonstelling te bewonderen. 

Daaiin hebben zij volkomen gelijk.

Doch vele menschen spreken met schande 

over de Tentoonstelling der schoone kun

sten. Daar, zeggen zij, mogen geen ouders 

met hunne zonen of dochters binnengaan. 

E u ’t ware nog best van al zoo alle men- 

sclien daar buiten bleven.

Over dit punt schrijft Hoogleeraar Adolf 

De Ceuleneer, in den Bien Public  het vol

gende :

De Bien Public heeft de aandacht zijner 

lezers geroepen op de noodlottige gevolgen, 
die eene wereldtentoonstelling kan na zich 

slepen, zoo onder zedelijk als onder maat

schappelijk gevoel; en hij heeft desaangaan- 

de zeer gepaste beschouwingen in het 

midden gebracht. Maar het schijnt mij toe, 

dat van heden met beslistheid op het kwaad 

kan gewezen worden, namelijk voor de 

Tentoonstelling van Schoone Kunsten.

Tal van bezoekers, niet schuchter hoege

naamd en er aan gewoon alles te bezichtigen 

wat men in onze Salons, sedert eenigen tijd, 

to zien geeft, verlaten met walg dit paleis 

dat men,bittere scherts ! paleis van schoone 
Jiniusjbpii jinauit^ö» diU. uuic.v dan een .niet 

aarzelt liet paleis* der gruwelen, minstens 

het paleis der onwaarden te noemen.

Ik  spreek niet van de penningen, de licht

beelden, de sterkwaterplaten ; ook niet van 

de Engelsche en Nederlandsche afdeelingen, 

waar men werken van groote waarde ont

moet, en waarvan ’t geheel geen stof geeft 

tot kritiek onder zedelijk oogpunt.

Ik  bedoel enkel de Fransche afdeeling en 

dan de Belgische sectie, want in België 

schijnt het meer en meer, in zaken van 

kunst zooals in alle zaken, een naiipen van 

Frankrijk te zijn. Ik  zie wel wat men verliest 

onder oogpunt van oorspronkelijkheid, 

maar ik zoek vruchteloos naar wat men er 

bij wint.

Welke kunst, welke k u n s t! Nooit lieett 

men in een Belgisch Salon zoo weinig op- 
merkenswaardige werken voorgebracht, — 

die zijn altijd dun gezaaid, — maar zoo 
weinig van zekere kunstwaarde en een zoo 

aanzienlijk getal tafereelen zonder eenige 

waarde hoegenaamd, ’t Is een waar verval. 

Noch vinding, noch schikking ; van studie 

geen spoor. De meeste onderwerpen verra

den weergalooze banaliteit, onbeduidend

heid, ja, zijn plat in den lioogsten graad.

Onder technisch oogpunt, noch teekening, 

noch perspectief, noch ko loriet; een opstrij

ken van verwen, ziedaar alles. En het is 

met dergelijke voortbrengselen dat men de 

kunstopvoeding van het volk moet maken, 

dat men zijn schoonheidsgevoel moet ont

wikkelen !

En onder zedelijk oogpunt, wat ineen

storting ! Ik weet wel dat een groot aantal 

Fransche artisten niets anders meer doen, 

in zoover dat men voor ieder jaarlijksch 

Salon v a n Parijseenbijzonder boek uitgeeft: 

Le Nu au Salon  ; maar die heeren zouden 

goed doen niet over do grenzen te komen 

met hunne bedorven werken, en moesten 

trachten ze te verkoopen in hun eigen land.

O n g e lu k k ig l i j k  loopen vele Belgische 

artisten in zeilde spoor als hunne collegas 

van Frankrijk. W at al naaktheden 1 E r zijn 

zalen, waar menomzoo zeggens niets anders 

ontwaart. Die schilders — laat onshun geen 

kunstenaars noemen, want zij verlagen do 

kunst — schilderen naaktheden om het 

plezier van ze te schilderen, zonder zich af 

te vragen of het onderwerp het bijbrengt, 

al of niet.
Men ontkleedt zich om een bad te nemen, 

niet om in ’t gras te gaan zitten of in  fruit 

te bijten, ’t Is de omgekeerde natuur. Doch 

deze manier van schilderen bevalt aan die 

krabbers, ’t vermaakt hen, en meer dan eens

is het een bewijs van machteloosheid ; wani 

dikwijls is het gemakkelijker een naakt 

lichaam te schilderen, dan het wel te dra- 
peeren.

In  de beeldhouwknnstishetonontbeerlijk; 

maar in schilderkunst is het ook waar. En 

daarbij, welke naaktheden biedt men ons 

aan ? De aldus voorgestelde vrouwen zijn 

meestendeels leelijk om ’nen neger op de 

vlucht te drijven. Alle anatomische studie 
ontbreekt, even goed als alle gevoelsuit

drukking. Het koloriet is rose, blauw, geel, 

wit, grijs, ja  groenachtig, e n ’t is zelfs die 

kleur welke de laatste manier u itm aak t; 

maar nooit treft men die natuurlijke kleur 

aan, die men bewondert, ik zal niet zeggen 

bij Tizziano Vecelli, want men zou hem voor 

’nen ouwe uitmaken, maar in de werken 

van zekere onzer groote modernen, Lefebvre 

Dupuis, Glaize, Baudry, Henner, om er 

slechts enkele te noemen.

Stellen wij slechts vast, dat bij enkele 

Franschen het schilderen van het naakte 

beter is dan bij de meeste Belgen.

De tot ons overgekomen werken van het 

heidendom schijnen kuisch in vergelijking 

met de tegenwoordige losbadnigheid, die 

niet eens meer een schijn van rechtvaardi

ging kan krijgen door het voorwendsel dat 

men kunstwerk levert. Hoe hebben toch de 

menschen, met de aanvaarding gelast, — 

men moet veronderstellen dat het menschen 
zekere v.-ui schoonheidscultuur zijn, en ik 

laat hier allen voorkeur van school terzij,

— honderden van die doeken willen aanne

men ?

Daar zijn er zeker 30 en zelfs meer, die 

men naar den kelder moest verbannen, want 

alleen de duisternis past hun. Als de regle

menten het niet verbieden, dan moeten de 

ouders met hunne kinderen uit de Salons 

wegblij ven, zooals velen reeds gedaan hebben

En zelfs, om getuigenis af te leggen van 

zijn afkeer voor die kroeten, is nog ’t beste 

middel : het boycotteeren van ’t Salon, zoo

veel men kan. ’t Is de eenige belooning, die 

deze verloopen schilders verdienen, want ik 

hoop wel dat nocg de regeering, noch de 

stad, ons geld zullen aanwenden om werken 

te koopen, die geen de minste waarde bezit

ten.

Talrijke bezoekers deelen mijne zienswij

ze, doch bepalen er zich bij het te zeggen; ik  

zeg en ik schrijf h e t; want na dertig jaren 

lang de geschiedenis der kunst aangeleerd 

te hebben in de lioogescholen van Luik en 

Gent, houd ik er nog aan in mijne rust de 

stem te verheffen om de huidige anti-artis- 

tieke strekkingen van den dag te brand

merken en om de heilige belangen der kunst 

te verdedigen.

Ik  eindig met gelukwensclien aan de ware 

kunstenaars, en zij zijn talrijk, die weigeren 

deel te nemen aan eene tentoonstelling van 

zoo betwistbare waarde en zoo twijfelachtige 

zedelijkheid.

Hoogleeraar A dolf de Ceu len eer .

Arbeid, Kapitaal, Vurstanfl.
Een Amerikaansch dagblad deelde laatst 

eene redevoering mede, welke de vermaarde 

milliardbezitter, Andrew Carregie, voor 

do werklieden uitgesproken had.

Ziehier daarvan de voornaamste punten :

« Het kapitaal, het verstand en de ar- 

» beid, zeide spreker, zijn als de pooten 

» van een drievoet. Wanneer de drie pooten 

» sterk en vast zijn, blijft het voorwerp 

» rechtstaan ; maar breekt een van hen, 

» dan zal het ten gronde vallen. Zoolang 

» de drievoet niet hersteld zal wezen, kan 

» hij tot niets meer dienen.

» Zoo is het een verkeerde opvatting van 

» den kapitalist, die denkt dat het kapitaal 

» een der voornaamste pooten is ; want, 

» de steun der twee andere is aan het 

» kapitaal onontbeerlijk.

» Wanneer het verstand zich voorstelt de 

| » voornaamste factor te zijn, bedriegt het

1 » zich grootelijks, want, zonder het kapi- 

. » taal en den arbeid is liet van geen nut.

» Hetzelfde zij gezegd voor den arbeid ; in

* » het verleden is deze meening nochtans 

» de bron geweest van vele erbarmelijke 

» toestanden.

» Te zamen zijn zij als de deelgenooten 

' » van iets grootscli. Vereenigd verrichten 

» zij wonderen ; afzonderlijk zijn zij van 

» weinig beteekenis. Het kapitaal, het ver- 

» stand en de arbeid moeten vereenigd zijn. 

» Tracht men oneeniglieid tusschen hen te 

» zaaien, dan maakt men zich tot vijand 

» van allen ».

Ziedaar sterke en goede gedachten, welke, 

onder een bijzonder verstaanbaren vorm, 
voorgedragen zijn.

Niemand heeft meer het recht zulke 

woorden uit te spreken en zulke wijze raad
gevingen te bezorgen, dan de heer Carne- 

gie. Deze persoon, die een der grootste 

fortuinen der wereld bezit, begaf zich in den 

handel als leerjongen, daarna als vakman 

en bediende.

Hij weet bij ondervinding, dat het kapi

taal en do arbeid, het eene zonder het 

andere niets vermag, dat het een droom zou 

zijn het eerste te willen afscliaffen of het 

tweede te willen missen. Om die twee

^machten te besturen, ze te schikken en 
overeen te brengen, is het noodig, dat

een derde factor ter hulp komt, namelijk

het verstand.

Het kapitalisme, tegen hetwelk in open

bare vergaderingen zoo gedonderd wordt 
en voor hetwelk men ook wel diep buigt, 

wanneer men genoodzaakt is een werkdadig 

werk te doen, is misschien onder verschil

lende vormen eene noodzakelijkheid.

En wanneer Bebel, bijvoorbeeld, op het 

Congres van Brussel de volgende woorden 

uitte : -t Gaat van het eene einde der wereld 

tot het andere en verplettert den eeuwigen 

en algemeenen vijand, Ijet kapitaal », dan 

zeide hij eene groote dwaasheid : U it deze 

dwaasheid vloeit natuurlijk de klassenstrijd 

voort.

Het is deze leering van onvermijdelijken 
strijd tusschen het kapitaal en den arbeid, 

die de rijke Carnegie deed opmerken. Ter

zelfder tijd heeft hij de overeenkomst willen 

aanprijzen, die moet bestaan tusschen deze 

twee hoofdelijke machten.

Het kapitaal en de arbeid zijn niet, zooals 

men lien dikwijls ten onrecht bestempelt : 

twee fiere vijanden. Het zijn als twee 

Siameesclie broeders, die men niet scheiden 

kan zonder den eene of den andere te 

dooden. K . V.

Vrije Tribuun
Heer Uitgever van Boos Iseghem,

Uwe opstellers schrijven : Boos Isegliem  

is geen vakblad, geen klassenblad. Alle 

standen der maatschappij verdedigen wij. 

Zoo dit wTaar is, durf ik hopen dat gij den 

volgenden artikel zult overnemen.

H E R B E R G I E R
Den dag van heden kan men geen gazette in 

handen nemen, geen tijdschrift doorbladeren, of 
men vindt den eenen of den anderen artikel tegen 
herbergiers en herbergen gericht. Moest inen alles 
gelooven wat er geschreven wordt, voor klinkende 
munt aanveerden wat men al zegt, dan zouden er 
geen slechter menschen op de wereld zijn als de 
herbergiers.

Van geen mensch wordt met zooveel minachting, 
met zoo weinig eerbied gesproken. Een herbergier 
telt tot niets, zijn vrouw heeft geen naam, de zonen 
zijn in hoegenaamd geen aanzien, de dochters zijn 
verwezen.

Trouwt eene burgersdochter met den zoon van 
eenen herbergier, men houdt er mede den spot. En 
trouwt een burgerszoon met eene herbergiers- 
dochter, men haalt medelijdend de schouders op, 
en men zucht: « Wat hij toch peist ! Trouwen 
met een meisje uit een herberge 1 »

En vele menschen denken dat zij hun eigen 
zelven verheffen en in weerde doen stijgen, met de 
herbergiers zoo leege mogelijk te schatten.

’t Gaat zoo verre dat een heer van stad — die 
onder onze rijkste wordt geteld, maar niet onder 
de verstandigste — verklaarde dat het hem onmo
gelijk was deel te maken van den Katholieken 
Burgersbond, omdat de voorzitter, de ondervoor
zitter en de sekretaris herbergierszonen waren 1 
Die persoon peisde zeker dat hij op den schoot 
eener keizerin werd gewiegd !

Mij dunkt dat men onder dat opzicht alle palen 
en perken overschrijdt. Zeker, daar zijn slechte 
herbergiers. Daar zijn er die alle eergevoel verloren 
hebben. Daar zijn er die nooit iets hooren, wijl 
zij standvastig de ooren stoppen. Daar zijn er die 
nooit iets zien, die over alles hunne oogen sluiten. 
Daar zijn er die alles laten gebeuren in hunne 
herbergen, die ontucht en zedeloosheid in hunne 
huizen toelaten, die jongelingen en jonge dochters 
in het verdriet en in het verderf storten. Daar zijn 
van die ellendelingen die niets durven beletten, noch 
verbieden, als er maar geld te winnen is.

Maar dat vindt gij ook onder alle stielen, onder 
alle standen, onder alle klassen, onder rijken en 
armen; schurftige kerels ontmoet men overal.

Maar dat alle de herbergiers, dat het grootste 
getal der herbergiers zoo diep gezonken zijn zooals 
men het staande houdt, is geen waar. Onder de 
herbergiers treft men vele brave, deftige, eerlijke 
menschen aan. Steunende op gegronde redens, op 
langdurige eigen ondervinding, durf ik luidop ver
klaren dat de slechte herbergiers de kleine min
derheid zijn.

Er is voor mij geen schande gelegen, zijn brood 
te vermenen met araiiK ie *.1̂ -.,,.^.
zijn  eerlijk en treffelijk, en moeten voor 

dusdanig  worden aanzien, wanneer zij eer

lijk  en treffelijk worden uitgeoefend.

Men kan het bestaan van herbergen afkeuren, 
daar is men volkomen vrij van ; maar de herbergen 
bestaan, het volk maakt er gebruik van, en wie 
zoude de herbergen in eenen pennentrek durven 

afschaffen ?
Zooals de herbergen nu zijn, beantwoorden zij 

aan eene maatschappelijke noodzakelijkheid. Zij 
zijn zoodanig in de gewoonten gekomen, zoo diepe 
in de gebruiken ingeworteld, dat men ze niet 

missen kan.
Het volk zoekt zijn vermaak in de herbergen. 

Daar komen de menschen samen, daar spreken en 
onderhandelen zij over alles, over onverschillige 
zaken, over hunne belangen. Daar leveren zij zich 
aan het spel over, zij bollen, zij kaarten.

Is er daar iets op te zeggen wanneer de menschen 
op tijds naar huis gaan, het nachthuilen schuwen, 
en na eenen vrolijken avond te hebben overge
bracht, vrouw en kinders gaan vervoegen ?

Ik ook, ik kom op, en uit alle mijne krachten 
tegen de slechte herbergen, tegen slechte bazen, 
tegen slechte vrouwen, tegen huizen waar men de 
jongelingen bederft en verbeest, waar men ze 
smoordronken maakt, pinten op pinten bier opgiet, 
om hun geld te krijgen. Die herbergen moeten ver
dwijnen, die herbergen mogen niet bestaan, en de 
wet stelt ons middels genoeg ter hand om zulke 
kroegen en koten te bevechten en te sluiten.

Daarbij, ik ben van gedacht dat eene goede 
herberg deugd doet, dat deftige herbergiers goed 
stichten. Als baas en bazin, dochters en herbergiers
zonen zich zelf eerlijk gedragen, als zij ooren en 
oogen open hebben, voorzien wat er kan gebeuren, 
zij zullen op hunne plaats geëerbiedigd worden.

Over korte weken, heb ik zelf bijgewoond, zelf 
gehoord en gezien wat in eene treffelijke herberg 
van stad voorviel. Een heer liet zich toe den spot 
te drijven, met wat ons, katholieken, het nauwst 
ter herte ligt : maar nauwelijks had hij zijnen vuilen 
praat begonnen, of de bazin stapte er naar toe . 
« Daar, mijnheer, sprak zij, daar is de deur ! 
Zulke taal spreekt men hier niet ! Ga buiten, en 
zet hier nooit geenen voet meer 1 » En ’t is zoo 
gebeurd. Die man is vertrokken om er niet meer 
weder te keeren, maar die nederige herbergierster, 
die eerlijke bazin, door haar moedig en kranig 
optreden, heeft meer goed gedaan dan honderd 

sermoenen kunnen doen.
Nog meer. Vele herbergierszonen, vele herber- 

giersdochters hebben ons een Waarblijkend bewijs 
gegeven van een onberispelijk gedrag, en alhoewel 
veel meer dan anderen aan gevaren blootgesteld, 
blijven zij altijd eerlijk en treffelijk. Zoude ik lang 
moeten zoeken om namen te vinden van brave 
priesters die in eene herberg werden geboren ? 
Zoude ik moeite hebben om onmiddelijk menige 
herbergiersdochter te noemen die de wereld ver
laten heeft om zich toe te wijden aan het onderwijs 
der arme kinderen, om dag en nacht aan de sponde



van het ziekenbed over te brengen, en pijn en 

smert te leningen ?

Zijn er onder de zeven geneesheeren onzer stad 

niet twee die herbergiers zonen zijn ? Zijn zij 

daarom min weerd dan andere dokters ?

Dat men opkome tegen de gemeene herbergen, 

daarin stem ik ten volle toe. Dat men herbergiers 

verachte en verfoeie die hunne plichten vergeten en 

onder de voeten trappen, dat vind ik goed. Dat 

men het getal herbergen beperke en trachte te ver

minderen, daar ben ik niet tegen.

Dat men het drankmisbruik, de dronkenschap, 

met alle wettige middels bevechte en bekampe, ik 

ben de eerste om mede te doen ; maar dat men 

aan Cesar geve wat aan Cesar toekomt, dat men 

eerlijke herbergen naar weerde schatte, en deftige 

en treffelijke herbergiers in eere en aanzien houde.

H e r b e r g ie r s  Z o o n .

D E  Z E E
Aan Blauwvoet, mijnen vriend 1

Ik min de zee, wijl ’k aan de zee geboren ben,

Wijl ’k er voor ’t eerst de zon zag en ’t geluchte, 

Wijl ’k in haar ’t eerst al ’t bitter van het leven zag, 

Wijl ’k aan haar ’t eerst mijn vroegste weemoed zuchte

Ruim twintig jaren woon en leef ik aan diezelfde zee, 

Men best’ en trouwst’ vriendin is ze geworden.

Ze klaagt me al haar nood, en ik vertel men wee,

Haar klagend lied is me een spraak geworden.

En ’t eeuwig zelfde klagend lied der somb’re zee 

Is mij een balsem, wen ’k aan hare boorden,

Des avonds soms, mijn weemoed haar vertel ;

Ze troost me dan, zoo ’t niemand kan in woorden.

Want d’oude zee heeft in haar leven veel gehoord, 

Ze kent zoo goed den mensch, en zijne smarten, 

Want menigeen kwam aan ditzelfde boord 

Zen wee soms klagen, zoekend zich'te troosten.

Blankenberghe, 5 Juli 1 9 1 3 .  F id e s .

De Stemming 

in den Provincialen Raad
Wij lezen in Het Iseghemsche Volk :

« Bij de herstemming (voor een lid der Besten

dige Deputatie) werd de heer De Laey gekozen met 

40 stemmen tegen 31 op den heer Carpentier. De 

heer Carpentier was de eerste om den heer De Laey 

geiuk te wenschen. Had ik vroeger geweten dat de 

heer De Laey zich kandidaat stelde, ik zou mij 

dadelijk terug getrokken hebben ».

Van eenen anderen kant lezen wij in de Patrie, 
het gezaghebbend katholiek orgaan van Brugge :

« M. Carpentier. —  Je crois ma défaite suffi-

samment honorable pour avoir le droit d’être un

des premiers a féliciter M. De Laey, <jueje n ’au-
rais jamais combattu, s'il ne m ’aoait pas
mis lui-mème dans la nécessité de le faire.
. . ucuiv uai mijne neueriaag eervol

genoeg is om het recht te hebben een der eersten

M. De Laey geluk te wenschen, welken ik nooit
zou bekampt hebben, hadde ’t niet geweest
dat hij zelf mij in de noodzakelijkheid
gesteld heeft dit te doen ».

Eenieder zal zien dat die twee manieren van 

zeggen gansch verschillend zijn. Wij bidden liet 
Iseghemsche Volk ons te zeggen of de P/drie 
de waarheid schrijft of niet.

Eerder gelooven wij aan de Patrie.
Anders, indien de tekst van Het Iseghemsche 

Volk de ware is, kunnen wij moeilijk begrijpen 

hoe M. Carpentier, na de eerste stemming, en 

ziende hoe de wind zat, eene ballotage liet houden 

tusschen hem en M. De Laey. Op dit oogenblik 

kon hij zich geheel wel terug trekken.

Wij zeggen rechtuit dat wij zouden gelukkig 

geweest zijn hadde M. Carpentier tot lid der 

Bestendige Deputatie gekozen geweest. Dan hadde 

hij moeten verzaken aan zijn mandaat van gemeente- - 

raadslid, en de politieke toestand in Iseghem zou 

er mede eenigzins opgeklaard geworden zijn.

« Die stemming is een kaakslag voor 
ons » schrijft Het Iseghemsche Volk nog.

Hoe dat ?

Hadde M. Carpentier moeten gekozen zijn, het 

zou dan misschien nog een grooter kaakslag geweest 

zijn, en wij lagen in gruis.

Op alle manieren, gekozen of niet gekozen, 

krijgen wij een kaakslag. —  En nu, M. Carpentier 

mislukt zijnde, juicht en triomfeert IIet Iseghem- 
sche Volk, want wij hebben een kaakslag gehad, 

en niet alleen wij, maar de meerderheid der kiezers:

’t zijn immers allen gaaien. Er is trouwens maar 

één die geen gaai is : te Iseghem en te Brugge 

heeft men hem naar weerde geschat.

*
* *

Straks komen wij de ware reden te wete van het 

succès van M. Carpentier te Brugge : de provincie

raadsleden mochten M. Carpentier niet kiezen. 

Het staatsbestuur dat ter gelegenheid der Brouwers- 

wet veel verschuldigd is aan onzen gewezen Burg

meester, wil absluut hem terug benoemen aan 

’t hoofd van onze stad. En dat komt niet overeen 

met de fonctie van Bestendige afgeveerdigde.

’t Is wij niet die dat gevonden hebben ! Dat

hoorden wij ernstig staande houden door eenen onzer 

geleerdste, verstandigste en geweldigste tegenstre
vers ! En waar zijn !

★
* +

Het Iseghemsche Volk alleen kent de ware 

reden van het ontslag van den Weledelen Heer 

Baron Jean als lid van den Gemeenteraad : het is de 

schuld van de tegenstrevers.

Hoor eens hier :

M. de Baron was geen man om weg te loopen 

van tegenstrevers (met wien hij ten anderen altijd 
de vriendelijkste betrekkingen had). Wegloopen 

doet men maar als men ongelijk heeft en onmachtig

geworden is. Maar M. de Baron wil geen deel meer 

maken van die vroegere schoone onwrikbare en 

slaafsche meerderheid, hij wil man van een stuk 

zijn : erin, en komen, of eruit.
*

*  #.
Eene zotte gemeenteraad, zegt Het Iseghem- 

sche Volk. Die dat schrijft weet misschien van 

zotten te spreken. Brugge is er immers voor gekend.

Maar waar zijn de zotten ?

Zouden het deze niet zijn die nog de eere willen 

hebben van gemeenteraadslid te zijn, en van eenen 

anderen kant hun botten vagen aan de belangen 

der stad ?

Aan den 'V rijen  Werkman,,
Op artikelen in uw laatst maandblad verschenen, 

moogt gij van onzentwege geene de minste weder

legging verwachten.

Wat gij schrijft over ons, moet ongetwijfeld uit 

de penne komen van een persoon die uit een bijzon

der gesticht van Brugge is ontsnapt en weggeylucht.

Voor zulke menschen gevoelen wij een diep 

medelijden, en laten ze gerust.

Amen ! D e  R e d a c t i e .

Bedankt voor uw medelijden!
Ne Jan  Rechtuit niets bijzonders tegen de 

redactie van Boos Iseghem wetende uitgekraamd, 

vindt het goed in De Vrije Werkman n° 22 Juli 

1913 eenige domheden tegen ons drukkers-uitgevers 

van ’t blad te schrijven ; wij moeten toch ook 

ons deel krijgen ! !

Pardaf ! gansch de drukkerij ligt plat sedert 

er Boos Iseghem wordt gedrukt, « Het werk is er 

verminderd !... » schrijft hij. Ja ! Beste Jan, het 

werk is sedert 5 weken zeer verminderd, maar ik 

geloof dat wij alleen niet, maar dat ov era l  al de 

drukkers zeer klagen; en ten anderen Jan  Rechtuit 
weet voorzeker wel dat het in den zomer nooit is 

gelijk op den winterkant... Maar neen, ’t is ’t uit

geven van Boos Iseghem die dit doet, hij weet 

het hij wel.

Hoor Jan ! W ’en hebben wij het nog niet onder

vonden noch erop gedacht, daar wij onze klienteel 

zoo kleingeestig niet achten als gij, dat zij onze 

drukkerij zullen verloochenen omdat wij het druk

werk doen van Boo.s Iseghem. Daarmede kunnen 

wij wat verdienen; en degene die,voor zulke redens 

niet meer zou komen, kan gerust buiten blijven !

Zou het misschien zijn, omdat gij dees artikel 

geschreven hebt, dat er daarom juist deze week 

eene goede hoeveelheid werk is ingekomen ? Dank 

voor de reklame !
★

* *
Jan Rechtuit vertelt verder : « ’t hebben al

familieleden van redacteurs buitèngévlogen___»

Ik zou over deze leugens wat nadere inlichtingen

begeren ; wij weten niet van wat of van wie gij

spreken moogt; trouwens, ik weet niet met een—
enkel, luister wel. één onknl familielid van mitn 4 
redactie in slechte betrekking te zijn, verre van '•

buiten te smijten, Menheere Jan; bij ons smijt men •

niemand buiten.

Wat aangaat de verkoop zelve van « Boos «c- 

Iseghem » wij raden een die ’t wel weet aan 

bij onze eigene drukkersgasten inlichtingen te nemen 

indien den verkoop niet wekelijks toeneemt in plaats 

van straf te verminderen.

W° A. N o n k e l  & Zn.

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

11 J u l i  1 9 1  3 .

Zijn tegenwoordig : MM. Rosseel en Bral, sche

penen, Qits, Seynaeve, Verhamme, Vanneste en 
Callens.

• Zijn afwezig ; MM. Carpentier, Deryckere, Van- 

dekerckhove, Coucke en Dejonghe.

De dienstdoende burgemeester opent de vergade

ring, en begint met in geheime zitting de bespreking 

voort te zetten over het abonnement.

Om 4 1/2 ure is dit punt afgedaan, en M. 

Rosseel, zonder de minste reden op te geven, sluit 

de vergadering weigerende het dagorde te bespreken 

voorgesteld door de heeren Gits, Seynaeve, Ver

hamme, Vanneste en Callens.

Op dit dagorde kwamen nogthans gewichtige 

punten voor, namentlijk de aanvraag tot eene bij- 

hoorige toelage voor het werkloozenfonds.

De gemeenteraad door het vertrekken van M. 

Rosseel, in de onmogelijkheid zijnde wettig te be

raadslagen, heeft die toelage niet kunnen verleenen, 

Nu zien de werklieden wie er hunne aanvragen en 

wenschen dweersdrijft.

Indien de kas van het Werkloozenfonds thans 

uitgeput is, en dat de beer Gouverneur van meening 

is dat het gemeentebestuur van Iseghem aan zijne 

verplichting niet te kort gekomen is (aangezien de 

2de reeks der toelage maar voor 15 September moet 

uitbetaald worden), raden wij het bestuur van het 

Christen Syndikaet aan de leden van onze meerder

heid te bewilligen toch eene toekomende zitting te 

willen bijwonen, en te geweerdigen voldoening 

geven aan hunne aanvraag.

En al die andere schoone en nuttige werken, bij

voorbeeld het verlengen van den kaaimuur, wié 

houdt ze tegen, wie dwarsboomt ze ?

Onze lezers, en alle onpartijdige en niet voorin- 

genomene Iseghemnaars zullen oordeelen.

In F l a n d r i a .
Op morgen Zondag, om 11 1/4 ure, zal in 

Flandria, ter gelegenheid van den verjaardag van 

den Slag der Gulden Sporen, eene morgendbijeen- 

komst gehouden worden voor de leden van den 

kunstkring « de Albr. Rodenbachsvrienden » en 

hun huisgezin. Spreker : Joris Vandeputte. Ook 

zullen er vaderlandsche zangen en muziek uitge

voerd worden.

C o o p e r a t i è v e .

Wanneer wij over eenige weken schreven dat de 

fabriek van M. Em. Vanneste-Deleu was aangekocht 

om er de nieuwe coöperatieve in te richten, werden 

ons de lieftalligste woorden naar het hoofd geslin

gerd, die de specialiteit en de eigendom van het 

Iseghemsche Volk uitmaken, ’t Ging zoo verre 

dat onze confrater van de Gazette van Iseghem 
bijna zijn haar werd uitgetrokken.

Heden nogthans valt er niet meer te twijfelen. 

De eigendom van M. Vanneste is verkocht, en de 

cooperative gaat zich aldaar vestigen.

Brood, vleesch, toebehoorten voor schoenmakers, 

kleerstoffen, alle slach van winkelwaren zullen 

daar te verkrijgen zijn.

De kleine burgerij zal hoogst gelukkig zijn dit 

blijde en aangename nieuws te vernemen.

V r i j h e i d  van t  w e r k .

Sedert 8 weken is er gedeeltelijke werkstaking 

in de fabriek van M. Georges Van Wtberghe.

Wij zijn van meening dat het een werkman vrij 

staat van te werken. Dat hij in werkstaking ga, hij 

is daar meester van, en dat recht kan hem niemand 

ontkennen.

Doch wij zijn ook van gedacht dat iemand die 

wil werken, volkomen vrij is zulks te doen. En 

wij begrijpen niet dat er werkstakers zijn die hunne 

Werkbroeders vervolgen, lastig vallen, kwaad wil

len, omdat zij ook van een recht gebruik maken, 

het recht van te werken.

Sedert eenige dagen zijn de gendarmen verplicht 

de werkmenschen te beschermen in de nabijheid der 

fabriek, en de politie van stad moet ten dienste 

staau der werkmenschen die naar de fabriek gaan.

De werkstakers zij vrij in hunne handelwijze, 

waarom dezelfde vrijheid ontkennen aan wie 

werken wil ?

E x a m e n .

Voor den Jury der Hoogeschool van Leuven 

hebben de volgende leerlingen van Iseghem hun 

examen afgelegd.

M. Em. Vandeputte, als kandidaat in Genees

kunde, met onderscheiding.

M. Aug. Depoorter, als kandidaat in Genees

kunde, met groote onderscheiding.

M. Michel Vandekerckhove, in wijsbegeerte en 

letteren, met den besten uitslag.

Zelfde leerling komt een tweede examen te 

onderstaan over de Germaansche talen, met onder

scheiding.

Aan alle die jeugdige studenten eenen hertelijken 

gelukwensch.

U i ts la g  d e r  Z w e m f e e s t e n .

Niettegenstaande het regenachtig weder was er 

veel volk langs beide oevers der vaart waar de 

feesten plaats grepen, onder de leiding van den 

Brugschen Zwem- en Reddingskring  en het 

toezicht der Fédératio/i Beige des Sociétés de 
Natation et de Sauvetage en de maatschappij 
tot bevordering der /.wemkunst in Vlaanderen.

Ziehier de bekomen uitslagen :

Om 15 ure begint de 100 m. zwemkoers voor 

beginnelingen der M .B .Z .V . : 1 . Heurman en

Boebaert, B.W.K. ; 3. Peemans B.W.K.

Om 15,10 ure, zwemkoers van 200 meters,

4 zwemwijzen ; 50 m. op rug ; 50 m. op borst; 

50 m. enkele steek; 50 m. dubbele steek:

1. Liberton, Ixelles S.C. ; 2. Verbruggen, Ixelles

S.C. ; 3. E. Everaerts, B.Z.C.

Om 15.20 ure, zwemkoers van 1609 m. met 

vrijwillige aflossing: 1. Matthys en Verbruggen,

I.S.C. ; 2. Lauwers en E. Everaerts, B.Z.C,.

Om 15.45 ure, reddingsoefeningen door den

B.Z.C. : Een wanhopige Smijt zich in ’t water en 

wordt gered.

Om 15.55 ure, gezamentlijke oefeningen door 
de Ixelles S.C.

Om 16.10 ure, waterpolomatch tusschen U.S. 

Tourquenois {4 doelen) en Brugsche Z.K. (3 d.)

Om 16.45 ure, waterpolomatch tusschen I.S.C. 

(1 doel) en B.Z.C. (1 doel).

Verslag van den afgeveerdigde van het 

Belgisch Verbond der Zwem- en Reddings- 

krings :

De feest ingericht door den Brugschen Z.K. te 

Iseghem heeft wel gelukt.

Twee dingen dienen in aanmerking genomen 

te worden :

Dit schoon feest heeft aanleiding gegeven tot 

zekere opspraak van wege de deelmakende maat

schappijen, namentlijk ter gelegenheid van het 

verbod door het bestuur gedaan aangaande de 

medewerking der vrouwelijke leden in de zwem- 

oefeningen. In verschillige vreemde gazetten wierd 

daarover gehandeld.

Wij verhopen dat in ’t vervolg de zaak zal klaar 

zijn vooraleer de feesten moeten beginnen tot vol

doening der voortreffelijke societeiten, die zoo 

welwillend hunne bijtreding verleenen tot het op

helderen van dergelijke feesten in onze stad.

Verders vragen diezelfde maatschappijen ook dat 

er nietbetalende plaatsen ter beschikking van het 

publiek zouden gesteld worden.

Voorzeker zal toekomende jaar het bestuur van 

onzen zwemclub zoo veel mogelijk trachten hierin 

iedereen te vreden te stellen.

M  i l i c i e r a a d .

Do milicieraad voor de lichting van 1913 

zal te Brugge gehouden worden op Dinsdag

2 Ju li.

R u i t e n b r e k e r s .

Maandag avond, rond 7 ure, hebben onbekende 

kwaaddoeners verschillige ruiten uitgeworpen der 
fabriek van de heeren Paret, werktuigmakers.

De policie heeft een onderzoek ingesteld om de 

laffe daders te kunnen ontdekken.

EEN EN ANDER
N i e u w e  k a z e r n e n .

Het gouvernement is van zin de volgende nieuwe 

kazernen te bouwen : Oostende, kazernen voor een 

groep artillerie en voor een bataljon voetvolk ; 

Brugge, kazerne voor een groep artillerie ; Ant

werpen, vergrooting der bestaande kazernen; Luik, 

kazerne voor de vestingstroepen, kazerne voor twee 

groepen artillerie, en kazerne voor de genietroepen ; 

Hasselt, kazerne voor een groep artillerie ; Laken, 

idem. ; Namen, kazernen voor de vestingstroepen, 

vergrooting van zekere kazernen en kazerne voor 

de genie ; Oudenaarde, kazerne voor de infanterie; 

Doornijk, vergrooting van de bestaande kazernen ; 

Bergen, kazerne voor een groep artillerie ; Brussel, 

vergrooting van de artilleriekazerne ; Thienen, ver

grooting van de kazerne.

Er is ook nog een nieuw oefeningskamp ontworpen.

D e B elg ische paard en.
De uitvoer der Belgische paarden bedraagt thans 

40 millioen frank per jaar. Duitschland alleen koopt 

jaarlijks in Belgie voor 25 millioen, vertegenwoor

digende 20,000 paarden en veulens, en dit Rijk 

gaat zijne ruiterij nog versterken.

De landbouw gebruikt in Belgie 262,709 paarden.

D e i j z e r e n w e g e n .
Wij leven niet alleen in den tijd van den elektriek 

maar evenzeer in de/.en der ijzeren wegen. Van dag 

tot dag ontwikkelen zich deze als krinkelende slan

gen op den uitgestrekten aardbodem, kruisen en 

doorkruisen zich tot een echt spinnenweb en ver- 

deelen de ronde aardoppervlakte in een aantal van 

drie- en vierhoeken. Van 1890 tot 1900 heeft men

172,800 km. nieuwe banen aangelegd en van 1900 

tot 1910 rond de 239,000 km. Dit zijn reuzen

tallen waartoe Amerika het aanzienlijkst deel heeft 

bijgedragen namelijk 124,000 km.

Het gezamenlijk net dat tegenwoordig op de 

uiteenloopt, beslaat 1,030,014 km., waarvan 

60,300 km. in Duitschland, 37,600 in Engeland, 

49,400 in Frankrijk, 17,000 in Italië, 59,600 in 

Rusland en 388,200 in de Vereenigde Staten van 

Amerika. Onder al deze behooren er 303,100 km. 

aan de verschillende staten, terwijl de overige door 

privaatmaatschappijen zijn aanlegd geweest.

H e t  ossenvleesch in A m e r i k a .
Volgens eene nota van het ministerie van land

bouw, der Vereenigde Staat, blijkt dat de aanvragen 

raar ossenvleesch verre de voortbrengst overtreffen. 

De bevoorradingen verminderen en het land zal 

spoedig een tijdperk van geringe voortbrengst te 

gemoet gaan.

Tijdens de laatste zes jaar werd eene verminde

ring vastgesteld van 30 p. h. van de voortbrengst 

van ossenvleesch in de Vereenigde Staten. Voor de 

eerste drie maanden van 1913, bedroeg het getal 

dieren, onder de kontrool van de regeering geslacht, 

13 p. h. minder dan tijdens den eersten trimester 

van 1912.

In 1912 telde men in d^Vereeniede Staten
51,067,000 koppen ®

telde men er nog slechts 36 ,'Cm >J,0Ó0.

De prijzen zijn dit jaar nogmaals gevoelig ge

stegen en nochtans was 1912 een buitengewoon 

duur jaar voor het vleesch. Binnen enkele jaren zal 

Amerika het ingemaakt vleesch noodig hebben, dat 

het thans met zoo groote hoeveelheden verscheept.

D e b a r o m e t e r  van het  neerh of .
Het is een barometer die noch kwik, noch alcool 

vandoen heeft om de hoogten en de leegten der 

temperatuur aan te wijzen.

Het is een barometer die in geen glas noch kasken 

is opgesloten, maar gelegen is in opene lucht, 

namelijk in het neerhof en tot wiens voltooiing al 

de huisdieren het hunne bijbrengen.

Zoo volgens dezen landelijken barometer zal het 

slecht weder worden wanneer de hen haar in het 

zand keert en wentelt; wanneer de pauw zich heesch 

schreeuwt « Leo, Leo » ; wanneer de eenden onge

rust op en neer duikelen in de wallen ; wanneer de 

duiven ten achter blijven en het uur schijnen te 

vergeten om naar het hok terug te keeren ; wanneer 

de zwaluw tegen de aarde vliegt ; wanneer Tijbaut 

de kater zich bachten de ooren wascht; wanneer de 

de vliegen dol worden, gonzen en bijten om toe 

en wanneer ratten en muizen met groot gedruisch 

kermis vieren op den zolder.

Zoo ook zal het wezen als de puiten in den vijver 

kwakken ; als de padden uit hunne holen te voor

schijn komen en rondkruipen ; als de worms zich 

uitstrekken op de takken en de visschen als ware 

het om lucht te snakken die zeldzaam wordt in de 

waterdiepte, spelen en springen als vliegvisschen.

De g r oot s te  k a a s e t e r s .
Engeland verbruikt het meest kaas van al de 

landen. Inderdaad de gezamentlijken invoer van kaas 

in Europa beloopt tot 240 millioen kilos, waarvan 

voor Engeland alleen 180 millioen, het zij 70 per 

cent. Frankrijk heeft er voor 30.5 millioen, Duitsch

land voor 20 millioen. Daartegen voert Engeland 

slechts 2 millioen kilos uit. Het verbruikt dus ook 

nog het grootste deel van zijne eigene opbrengst. 

Duitschland voert even zooveel kaas uit als het in

voert namentlijk 20 millioen kilos. Frankrijk voert 

slechts 8 tot 9 millioen kilos uit. De grootste export

landen zijn Holland en Zwitserland. De uitvoer uit 

Holland beloopt jaarlijks tot 56 millioenen kilos, 

en den uitvoer uit Zwitserland tot 53 millioen kilos. 

Alles medegerekend schat men het jaarlijks verbruik 

van kaas in Engeland op rond de 200 millioen kilos.

S t r a f u i t v o e  r i ng .
Vrijdag morgend had op den boulevard Arago, 

te Parijs, de halsrechting plaats van Laage, de zoon 

van den voorzitter van het Beenhouwerssyndikaat 

der Seine, die eene logisthoudster vermoord heeft 

om haar 7 fr. te ontstelen ! Zijn medeplichtige 

Vervalcke, een belg, afkomstig van Gent, die even

eens ter dood veroordeeld was, heeft van den 

President der Republiek genade bekomen ; zijne 

straf is in levenslange opsluiting veranderd.



Eene vuurhoos in S p a n j e .

Eene vuuihqos heeft een groot deel der provirlcie 

Va'.encia verwoest en duizenden landbouwers ten 

onder gebracht. Dc ramp begon met een vCrschrikke- 

lijkcn hagelstorm ; op enkele minuten tijd was de 

bodem niet eene laag ijs van tien centimeters be

dekt. Men heeft hagelsieeneh opgeraapt die zoo dik 

waren als appekijnen ! Dart volgde een bngemeen 

en ijz ngwet k'nd verschijn el : eene reusachtige 

vuurhoos, waaruit dikke rookwolkan opdwarreldën 

en die een solferreuk verspreidde, kwam met blik

semsnelheid aangerold, langs den spoorweg van 

Picasent naar Alcoser op eenige uren afstand van 

de Valencia. De bewoners der streek waren a ls . 

wanzinnig van schrik, en degenen die peerden öf 

muilezels hadden, vluchtten zoo snel zij maar kon

den. Deze vuurzuil scheen een kilometer lang te 

zijn, en verbrandde alles of> haren doortocht. Het 

verschrikkelijk natuurverschijnsel duurde twintig 
minuten, en verzwond plotseling, met drie daveren

de knallen, tusschen Alcocer en Alhal. Daar waar 

de vuurhoos voorbij gekomen was, lag alle'> 
verschrooid.

D e v o o r b r e n g s t  en het  v e r b r u i k  van 
me sto f fen  in de w e r e l d .

De heeren L. en M. Lambert komen voor de 

eerste maal eene statistiek op te maken over 

de voortbrengst en het verbruik der mestoffeh 

voor gansch de wereld.

De SodcuiUraat komt bijna uitsluitelijk uit 

den Chili, en heeft in 1911, in de verschillige 

landen op de volgende wijze verbruikt geweest : 

Duitschland 724.400ton; Vereenigdestaten559.843 

ton; Frankrijk 331.000 ton; Belgie 296.845 

ton; Groot Bretanje 132.000 ton.

In den loop van het zelfde jaar bracht Duitsch

land 400.000 ton Sulfaat van Ammoniak voor, 

en verbruikte er 380.000 ton van; De Ver- 

eenigde Staten brachten er 127.000 ton voort 

en verbruikten er 193.000; Groot Bretartje 

378.500 en verbruikte er 87.000; Frankrijk 

62.000 en verbruikte er 83.000; Japan 4000 

en verbruikte er 81.000; Belgie 40.000 en ver

bruikte er 51 .Oflt), Oostenrijk-Hongarie 85.000 ton 

en bezigde er integendeel bijna geen. Het verbruik 

in gansch de wereld beliep tot 1.050.000 ton.

Het verbruik van potaschmeststoffen werd als 

volgt vastgesteld ; Duitschland 1.223.417 halve 

ton; Vereenigde Staten 2.375.279; Holland 343. 

745; Frankrijk 264.679; Groot Bretanje 212.167 

Belgie 91.007 enz. hetzij samen 8.485.246 halve 

ton. Wat de superphosphaten aangaat de Vereenigde 

Staten bezigden er 1.652.000 ton; Frankrijk 1.150 

000 ton; Duitschland 831.028; Groot Bretanje 

500.000; Italië 475.000; Belgie 280.000 enz. 

hetzij in alles 5.668.022 ton, wijl de voortbrengst 

ervan tot 9.604.200 ton beliep.

E n g e l a n d  e r k e n t  den Con gostaat .

Door tusschenkomst van onzen gezant te Londen, 

heeft sir Edward Grey, minister van buitenlandsche 

7ikpn. eene notariaten 'v » . -xlen aan ons gouver-
gij redden. ^ de onafhankelijkheid

erkent van den Belgischen Congo en zijne wenschen 

uitdrukt voor den bloei en den vooruitgang van 

onze kolonie.

D e d i e r e n t u i n  van Abdul Hartt id

In Constantinopel was algemeen bekend onder 

de regeering van Abdul Hamid, hoe de Sultan en 

Jildis eenen prachtigen dierentuin verzameld had.

Volgens doktor Schaper, die achtien jaren in de 

omgeving van den Sultan leefde, bezat zelfs Karei 

Hagenbeek geen zoo prachtigen dierentuin als deze 

van den Sultan. In de kooien van Jildis bevonden 

zich over ’t algemeen tien kloek gespierde leeuwen, 

acht konihgtijgers, twintig jakhalzen, vijftig ver

schillige apen waaronder meer dan een prachtige 

orang-outan, zes honderd koppen jachtwild, zestig 

buffels, veertig wolven, drie honderd slangen en 

vier honderd andere beesten van alle geslach.

Op huisdieren was de Sultan niet min verliefd, 

vooral op honden, vogels en katten. In zijne stal

lingen bevonden zich vier honderd koeien en veertig 

stieren. Hij bezat omstreeks drie duizend vijf hon

derd peerden, achtien zebras en meer dan honderd 

kemels en dromadarissen. Deze laatste dienden 

ookal tot de heilige karavanen die jaarlijks in bede

vaart trekken naar Mecea, de stad van Mahomed.

De liefhebberij van den Sultan voor de katten 

was bovenal beroemd. Te Jildis liepen daaromtrent 

vijftien honderd katten, waarvan twee honderd 

Angoras. Ieder van deze droeg een eigen naam, 

dien de Sultan haar uitgekozen had.

Iedermaal een dier in den tuin kwam te sterven, 

moest de Sultan er persoonlijk van ingelicht worden. 

Eens sprak hij tot den vertegenwoordiger van eene 

buitenlandsche mogendheid : « Vandaag ben ik 

zeer bedroefd, immers mijn geliefsten drornadaris 
komt te sterven ».

Onder de vogelen beminde hij vooral den peli

kaan. Zeer dikwijls gebeurde het dat hij zelfs in 

den hof kwam om dezen hatelijken vogel zijn visch- 

proviant toe te werpen.

Na de ballingschap van Abdul Hamid is deze 

ongehoorde en prach'ige dierentuin op we n ge 

maanden tijds te kwiste gekomen. Menige dieren 

vergingen aan honger en dorst, andere werden 

gestolen, andere nog werden in het buitenland ver

kocht. De talrijke slangen die in glazene kassen 

opgehouden waren liet Sultan Mohamed onmiddelijk 

na zijne troonbestrijding vergiftigen ; en aldus is 

het gekomen dat op dit uur niets meer over blijft, 

van die eenige dierenverzameling, dan eenige ree

bokken en een twintigtal kameelen. Saw yer .

ROOKT enkel de goede nieuwe engel- 

sclie cigaretten inerken 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  A . N 0 N K E L -D E J 0 N G H E , K oornm arkt.

STEEKT WEL DEZE WAARHEID 

IN UW HOOFD.
lCiMie verwaarloosde valling zet zicli over 

vali 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 voldoeiiding 
geoft, is de Siroop Depraetere, Dit is een 
wetenschappelijk produkts dat door de Dok
tors zelfs genomen wordt. Prijs 2 franken, 
in alle apotheken namelijk te Iseghem bij 

MM. A . R o d e n b a c h  en J .  V e r h a m m e .

V ermakelij kheden
Zondag 20 Juli, jaarlijksche algemeene prijskamp 

met de T r a b o l ,  in ’t Burgerw elzijn , bij 

Charles Blomme, Kruisplaats. —  20 fr. vooruit.

WIJK BOSCHMOLENS. —  J a a r l i j k s c h e  
O m m e g a n g  op Zondag 27, Maandag 28 en 

Dinsdag 29 Juli, G r oo te  V E L O K O E R S E N
De Zondag - Koers voor alle Liefhebbers 

20 km. —  40 fr. prijzen ; 12, 10, 8 , 5, 3, 2.

De Maandag : Twee koersen v. alle Liefhebbers 

l e Koers : 30 km., 60 fr. prijzen : 20, 15,

10, 8 , 5, 2 fr.

2e Koers : Vertroostingskoers, 20 fr. prijzen :

8 , 6 , 4, 2 fr.

Ter gelegenheid der S t a t i e - K e r m i s ,  op 

ZONDAG 3 & MAANDAG 4 AUGUSTI 1913, 

G ro o te  V e lo k o e rs e n .  136 fr. prijzen.
De Zondag : l e Koers voor alle Liefhebbers. 

Prijzen : 16, 14, 10, 8 , 6 , 4, 2 fr.

2e Koers voor Damen. —  5 km.

Prijzen : 12, 10, 8 , 6 , 4, 2 fr.

De M aandag  : Koers voor alle Liefhebbers. 

Prijzen : 10, 8 , 6 , 4, 3, 2, 1 fr.

Chocolat Martougin
D E N  B E S T E N

Burgerstand van Iseghem
Geboorten :

236. Blanche Verhelst dv. Leo en Malvina 

Vierstraete, Lendeledestraat, —  237, Emile Van- 

demoortele, zv. Adhemar en Esther Roelens, Sta

tiestraat, —  238, Maurice Perneel, zv. Julius en 

Elodie Dewolf, Kotje, —  239. Henri Vandendries- 

sche zv. Frangois en Magdalena Vuylsteke, Wijn

gaardstraat.

1 Overlijdens :

134. Jan Kesteloot, 53 j. schoenmaker, Oude- 

manhuis. —  135. Jules Maertens, 26 j. werktuig

maker, echt. van Helena Vandaele, Oudemanhuis.

136. Raphael Devoldere 7 d. zv. Remi en Maria 

Callewaert, Gentstraat. —  137. Roger Casier 2 m. 

zv. Henri en Emma Deforche, Meenenstraat. —  

138. Fran^ois Vandeweghe 15 m. zv. Petrus en 

Emma Beheydt Claerboutshof.

Huwelijken :

42. —  Jerome Surmont, 23 j. wever met Irma 

Delaere, 21 j. fabriekwerkster, —  43. Cyriel Par- 

mentier, 27 j. vuurmaker met Florida Drubbels 19 j. 

bottinenstekster, —  44. Remi Bostoen, 34 j. 

landbouwer met Maria Termote, 27 j. landbouwst. 

—  45. Joannes Heldenbergh, 33 j. schoenmaker, 

met Magdalena Hostekint, 24 j. spoelster.

D
e beste en sma ke l i jk s te  Chocoladen
om rauw te eten, blijven altijd de 

welbekende merken « JE M M A », «LATTA» 
«Q U A T R E  GOUTS », der

Chocoladefabriek MARTOUGIN, Antwerpen.

Marktprijzen
IS E G H E M

Suikerijboonen 12 Ju li 5 Ju li 
Beschikbare wagon 13— | 12 75

» schip 13 25 | 13 —
groeite 1913 wagon 14 50 | 13 75

» » scliip 14 75 | 14 —

Meststoffen, 12 Ju li.

Sodanitraat beschikbaar Oostende 25 00
Zwavelzuren ammoniak 34 00

12 J u l i .

Boter de kilo 3 00 310
Eieren de 2(3 2 40 2 50

RO U SSELA RE  8 Ju li 1 Ju li 
Oude Tarwe 20 — 21 — | 20 50 2150
Roode 19 -  10 50 | 19 50 20 -
Rogge 17 — 17 50 | 17 — 18 50
Haver 20 50 21 50 | 21 — 22 -
Boonen 22 50 23 50 | 23 — 24 —
Aardappels 9 — 10 — | 8
Boter per kilo 3 10 3 30 | 3
Eiers per 25 2 40 2 50 | 2
Koolzaadolie 100k. 72 50 | 72
Lijnzaadolie » 57 50 | 57
Viggens 20 — 40 — j 18

Suikerijboonen

9 — 
3 30 
2 00

Bescli. wagon 
» schip 

groeite 1913,

50 
10 
50 
50 
25
-  40 —

12 75 
1 3 -  
14 —

K O R T R IJK

Tarwe
Rogge
Haver
Koolzaadolie 100 kil 
Lijnzaadolie »
Aardappels »
Boter per kilo 
Eiers per 20

IS 
IS  25

wagon 14 — 
schip 14 25 | 14 25

30 Jun i 7 Ju li 

2 1— | 20 — 
17— | 17 25 
20 50 | 20 50 
7 3  _  | 70 — 

57 50 | 58 50 
7 50 | 1 0 -  
2 90 | 310
2 30 I 2 50

> / .
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O LIEFA B R IEK EN  CALVÉ - DELFT
K ap i ta a l  8  mi l l ioen 3 5 0 , 0 0 0  f r a n k s

Fabrieken te DELFT en te BORDEAUX

S P E C I A L I T E I T

HUILE EXTRA DELFIA
D e ze  g e w a a r b o rg d  z u iv e re  O l ie  van z e e r  f i jn e  k w a l i t e i t  

is de a l le rb e s te  voor  S A L A D E  en M A Y O N N A I S E .

% 
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Agentschap : CARDINAEL-VERMEULEN &  FRERE, Brugge. 

Scheepvaart van lseghem Q e  B ï e - B 0 U r g e 0 i S
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

L a ats t; N ieuwigheid —  Genadige Prijzen

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

van 5 tot 12 Juli 1913

■ Clementina, Y irg in ie  en Beatrix , alle drij 

met lijnzaad voor Alf. Dassonville.—  Philomène, 
met koolzaad voor C. Vanaemoortele. —  Em ile  
tn de D rij Gebroeders, met bloem voor C. Van- 

demoortele. —  Le Globe, met steen voor de 

Wc Alidor Vandewalie. —  Ir is , met kolen voor de 

gebroeders Eugène en Alidor Verstraete. —  B rigan- 

tin , met kolen voor Fr. Decaigny. —  Les deux 
frères, met kolen voor Florent Lefevere, Cyriel 

Berlamont en Victor Vandewalie.

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

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

langs de straat (voor 2 huizen), aan 4.80 fr. den 

vierkante meter, prijs cjie nergens meer te bekomen 

is rond onze stad.

b) Omtrent 700 vierkante meters erve gelegen 

langs de groote baan, dienstig voor boomplein, 

bleekplein, hovenierland, hangars, stalling, remi- 

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

Prijs 2.50 fr. de meter.

Zich te bevragen ten bureele van 

<c Boos Iseghem ».

H
e r b e r g s g e r i e f  t e  k o o p

toog, buffet, b iërpom pe, tafels, 

stoelen, stove, fontieren , glazen en andere 

k le in igheden , comptant geld, bij C y r . IIoche- 

p ied- Ingé ls , Neerweg, in  Den Molenwal.

O
V E R T E  N E M E N  bij uitscheiding van 
bedrijf en na gemaakt fortuin, het oud 

gekend en welgekaland huis YA N D E  WAL- 
LE-HEM E R Y C K , Rousselarestraat, 12, 
Iseghem, aan zeer voordeelige voorwaarden. 

'k Uitverkoop met grooten afslag.

~ ^ E  K O O P  Tabakmachien, in goeden 
■ staat bij D e c o c k  Broeders en Zusters 

Rousselaarstraat, 52 Iseghem.

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

15 October aanstaande, eene fa b r i e k  
met schouw voor stoomtuig, dienstig voor 
alle nijverheid; lioveniershof en drie woon
huizen daarmedegaande. Zich te bevragen 
ten bureele van dit blad.

DE beste maandelijksclie modeboek is 
de Ch i c  de P a r i s ,  ten 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 allo modebocken, illustraties, 

tijdschriften en boeken.

R.
English Gentlemen’s 
- - - Tailor - - -

Beau Choix de

TISSUS ANGLAIS
Haute Nouveauté pour la  

Saison d’Été.
V e n te  a u  m è t r e .

COSTUMES et 
PARDESSUS

en tous genre s

a des prix modérés

Elixir Canrobert
ferrugineux, antichlorotique, 

tonique apéritif.

P r i js  d e r  f lesch : 3  f r .  7 5 .

B A L S E M  P E R E L S
Beste geneesmiddel tegen allerhande 

geheime ziekten en kwalen der watér- 

organen.

3 , 0 0  f r .  de doos.

BORSTSIROOP
1 . 5 0  f r .  de f lesch .

Zenuwpoeders tegen Tand-& Hoofdpijn
1 f r .  5 0  de doos.

Te bekomen bij Joseph VERHAMME, apotheker
M arktstraat, IS E G H E M

C O I F F E U R
Statieplaats, 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  v a n  a f  2  f r .

Herstelling en Vernieuw ing  
met uitgevallen H aar.

Dada
7 5

^Dada
De doos 2 .5 0  

De 1/2 doos 1 .5 0

Werkdadigheid zonder 
weerga tegen zomersproe
ten en huid aandoeningen. 
De beste voor *1 behoud 
eener frissche gelaats
kleur.______________

Onfeilbaar voor de 

geneezing van klovt i ;  

maakt de h ui d blank 

,N EEN NACHT.

Allerfijnst en op *1 

gelaal blijvend onontbcer- 

lijk voor elke toilettafiel.

T E  KOOP  IN A L L E  G O E D E  H U I Z E N

W ordt verkocht te lseghem Apotheek Rodenbach en Coiffeur Vandendriessche.

SUCREMA
De beste 
melasse 
voeders 

voor

Vee

P a a rd e n

V e rk en s

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
kelt den eetlust, werkt zeer 
gunstig op de melk en boteraf- 
zondering, mest spoedig ; geeft 
aan de peerden eene maximum 
geschiktheid tot oplevering van 
arbeid, voorkomt de buikkram
pen en darmontsteltenissen; is 
uitstekend tegen den droes.

Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, (i tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en lil) andere kraclitvoeders. Rijker dan do 
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.



ELIXIR D’RNVERS
Goed van smaal< Goed voor de maag

BALSAM
ZUIVER W IJN  OP K INA

Eetlustwekkend — Krachtherstellend bij uitmuntendheid.
Mag in alie Hotels en Herbergen verkocht worden, zonder vergunningsrecht

V r a a g t  vooral

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

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

E M I L E  V Y N C K E - L O W I E
Elixir d rinvers —  ROUSSELARE.

la! la!
vast!Tandpijn

De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en 

volkomen genezen door den D E N T O G E N E .
Door het gebruik van den D E N T O G E N E  

voorkomt men mondgezwellen en ontsteking van 

het tandvleesch. Geene tanden moeten meer uitge 

trokken worden ; geene pijn meer gevoelt men nog 

onder het eten.

Laat u niet bedriegen door gevaarlijke en ondoel

matige namaaksels. Alleen de D E N T O G E N E  
is door de geneesheeren aangeraden en aanbevolen. 

Eisc.t dus de ware

D E N T O G E N E
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 Grifs Haar
M E E R !»

« D e  N i e u w e  London»
doet de grijze haren binnen en
kele dagen verdw ijnen , m aakt het 
haar glanzend en zacht, belet het 
u itva llen  en neemt de pelletjes 
van het hoofd weg.

Eischt op x j
den hals : -o-rQ>-cn̂ |

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

Engelsche Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon

Te koop bij Apothekers 
D rogisten , H aarsn ijders en Reukw inkel? 

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

R O O K E R S G E R I E F  Pijpen, Cigaren &  Cigaretten
— -—  --------------------------  ---------  van alle gekende merken

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

S 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

STAND&ERT'S BORSTTABLEHEN
Met deze twee voortreffelijke remediën, 
nooit geen SLIJM, nooit geene GAL 
meer! Ik bekommer mij niet om 
de besmettelijke ziekten noch he' 

, slechtste winterweer.

wé

D é p o t  d e r  v e r m a a r d e

Cigaretten GOSSET,Brussel
MARKEN « ST. MICHEL »

W ekelijksche uitvoer 4 , 0 0 0 , 0 0 0  Cigaretten

Cigaren MÉLI0R, QU0 VADIS, NÉRON, enz.

Rousselarestraat, 222 ,  ISEGHEM

Dépot van den Tabak 253 in pakjes
GEDEPOSEERD MARK

Pi jpen  S H O U F E L A R E

Cigarettcboekjes G0UDR0N LA
G R O O l L jY K L E IN  - Zeer voordeelige voorwaarden voor vooriverkoopers. 

S L O E F E N  (S a v a t t e n )  van a l len aa rd  en k leur .

Handel in (HIC0REIB00NEN
TELEFOON 24

K O L E N  & K O K S TELEFOON 2 4

M a g a z i jn  van a l le  slach van L A N D V E T T E N

Chicorei, Oliebrood & Sucrema

CONSTANT GITS
Statiestraat, ISEGHEM

ïbitwerpsehe ftiipetheekkas
N A A M L O O Z E  V E N N O O T S C H A P  G E S T IC H T  IN 1881 

Kapitaal: 10.000.000,00 - Reserven : 5 .771 .785 ,86  
A N T W E R P E N :  H u i d e v e t t e r s s t r a a t ,  3 5  —  B R U S S E L ,  C o n g r e s s t r a a t ,  1 2

SPAARKAS : 3.25 3.60 °/0 4

GRONDPAN D OBLIGATIEN  4°/„

LEEN IN G EN  OP ON ROEREN DE GOEDEREN
V O O R D E E L IG E  V O O R V A A R D E N  -  G E n A K  VAN BETALING

Iseghem: A.VERHAMME, Deurwaarder 

Ardoye : II. T IIIERS, Agent.

Emelghem : CH. COOLS, Havenier. 

Meulebeke : DENEWETH-ROELENS. 

Rumbeke : O. ROSSEEL, Wijnhandelaar

A G E N T E N  :
Ingelmunster : O. SCIIOTTE, Gemeentesecretaris 
Lendelode : J . MEERSEMAN, »
Oost-Nieuwkerke ; G.VANDE PITTE, »
Bavichove: Léonare VAX DEN BÜLCKE, Vlaskoopman
Liehtervelde : A. DELAFONTAINE, Melkerijl.estuurder
Moorslede : A. BONCQUET, Politiecommissaris

flank van ytcusselare-ffhielt
NAA MLOOZE M A A T SCH A PP IJ

TE ROUSSELARE
Bijhuizen te T H IF L T, ISEGHEM & D IXMUDE

ylgentsehap der ”  Öeeiété 'jénérale de ftelgique „  te türussel.
Krediet openingen en Inopende 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.

G EL DP LA AT SI NG EN
aan zeer voordeelige intresten, op zicht of op term ijn  terugbetaa lbaar zonder eenige kosten.

De stortingen mogen door tusschenkomst van het Postbnreel gedaan zijn.

Verhuring van Brandkoffers (Coffres-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, mils 
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 BEWAARNEMING VAN ALLERHANDE WEERDEN
De Bank aanveerdt ook, in bewaring, mits een klein jaarlijkscli loon, alle soorten van 

weerden, acties, obligatiën, stadsloten, enz.

Do in bewaring gegeven weerden zijn op tijd nagezien, de coupons afgesneden, de 
trekkingen onderzocht, enz. ; op dio manier hoeft de eigenaar zich 0m niets te bekommeren ; 
de Bank zelve doet al liet noodige in zijne plaats, dit zonder verantwoordelijkheid van 
harentwege.

Alle in lich tingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der R ank  o f in hare  
Bijhuizen te T H IELT , IS E G IIE M  en D IX M U D E .

De Bank is beheerd als vo lg t:

B e h e e r r a a d  : Wel Ed. heer Graaf (le SMET de NAEYER, Staatsminister, Bestuurder der Société Générale 
de Belgique te Brussel ; M. .J. J. .ƒ. MATTIIIEU, Grondeigenaar te Wijnendaele en Bankier te 
Brussel ; — M. CONSTANT VAN ACKERE, Advokaat to Kortrijk ; — M. JAN MA111EU-LIEBAERT, 
Volksvertegenwoordiger, Burgemeester dor stad Rousselare; — M. J. I)E MEESTER-M ASELIS 
Groothandelaar en Schepene te Rousselare ; — M. FRANZ LOOXTJEXS, Advokaat te Thielt.

R a a d  d e r  C o m m i s s a r i s s e n  : M. FLORENT DEN YS-CARLIER. Grondeigenaar te Thielt ; -  M. JULES 
MISSIAEN, Nijveraar te Iseghem ; — M. EUGENE LEGEIN-MOERMAN, Nijveraar te Rousselare ; — 
M. HYP. Ü U i VEWAARDT-VAN BIERVLIET, Groothandelaar te Rousselare.

B e s t u u r d e r :  M. JULES BAGAGE. — B e h e e r d e r  v a n  ’t  A g e n t s c h a p  I s e g h e m  : M. Pil. VERBEKE.

Roode Pillen
' c’-oud  n'QjVüM ju o iu au

I— DUPUIS, J U M E T .
Indien gij slecht slaapt en dat uwe nachten verontrust zijn door 

bange droomen ;

Indien gij zenuwachtig z ijt ;

Indien uwe maag niet trekt;

Indien eetlust u ontbreekt;

Indien gij gekweld zijt door :

Eene bittere mond,

Eene vuile tong,

Een riekenden adem,

Zuur en slechte spijsvertering,

Hoofdpijn, oorgeronk, duizeligheid,

Brand, verstopping, onzuiver bloed en schele hoofdpijn,

Aarzelt niet! Neem EOODE P ILLEN

Zij zu ive ren  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  f r .  de halve doos.

TE VERKRIJGEN BIJ :

J. VERHAM M E en A. RODENBACH,

Apothekers, Ise g h e m .

Onz^ twee nationale remediën : 
1” BORSTPILLEN 2° BLOEbPILLEN  

van F. V^rgauw^n,
Apotheker te Brussel, 

tegen verstoptheid, maagziek
ten, hoofdpijn, rhumatism, 
keeren der jaren, enz.

Uloedpilleuvan ■'.VEIIGAUWKH 
zijn lans leven» p ille n  

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

apotheker, 160, Anspachlaan, Brussel,'te zenden.
Gedeponeerd. E is c h t  w e l d e n  n a a m  v a n  F .  V  e r  g a u w  en  v o o r  de ech te  p i l le n  te o n tv a n g e n .

B o rs tp il le n  en B lo e d p il le n  v an  F . V e rg au w e n  p e z e n  ie d e r  ja a r  v e le  d u ize n d e  m e is c b e i !

van F. Vergauwen,
Apotheker te Brussel, 

tegen hoest, verkoudheid, aam 
borstigheid, bronchiet en alle 

ziekten van luchtpijpen en borst, 
b e  doos: I fr. 50 in al de goede apoth.

Te Iseghem  

te bekomen bij 

de Apothekers 

J. Verham m e  

en

f A. Rodenbach.


