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GROOTE WERKEN
In de laatste zitting van onzen Gemeente
raad, werd er door den Heer Burgemeester
verklaard dat er spraak is groote werken
uit te voeren in het Noorderkwartier van
stad, ’t is te zeggen, tusschen de vaart en
den ijzerenweg.
Niet min dan zeven nieuwe straten zouden
aldaar getrokken worden.
Zeven straten die men zoude voorzien
van duikers, kalsijsteenen, borduren en
mogelijks ook van trottoirs of voordammen.
Deze werken zouden eene som vereischen
van 5 0 0 ,0 0 0 franken, een half millioen, en
de stad zoude daarin moeten tusschenkomen
voor 2 6 0 ,0 0 0 of 2 6 4 ,0 0 0 franken.
Zulks blijkt uit de plannen opgemaakt en
berekeningen gedaan door den Heer Debrabandere, Ingenieur te Kortrijk.
Daarbij zoude men nog eene som moeten
voegen van 9 0 .0 0 0 fr., die er noodig zijn
voor het opbouwen van een nieuw Stadhuis.
Dat brengt het aandeel van de Stad op
3 5 0 ,0 0 0 fr., som vereischt voor het vo l
trekken der eerst uit te voeren werken.
Deze werken zullen niet uitgevoerd wor
den, sprak de Heer Burgemeester, zoolang
wij over de noodige gelden niet beschikken.
Daartoe is het volstrekt noodzakelijk dat er
nieuwe lasten zouden geleid worden. Wij
zullen dus zoohaast mogelijk moeten onder
zoeken hoe wij te werke zullen gaan om de
belastingschuldigen onzer stad 1 5 ,0 0 0 fr.
meer te doen betalen.
Dit nieuws werd aan de bevolking van
Iseghem kenbaar gemaakt in zitting van den
Genieenteraad, op 8 November laatstleden
gehouden,
De woorden door onzen achtbaren Heer
Burgemeester uitgesproken, werden niet
zonder verbazing door vele leden van den
Gemeenteraad, en door het dungezaaid
publiek aanhoord.
Drie honderd vijftig duizend franken als
aandeel van Stad ! Vijftien duizend franken
verhooging van lasten 1 ’t Is al dat men
het hoort.
Wij zijn van gevoelen dat het hoegenaamd
niet zal misplaatst zijn, zoo wij onze lezers
daar gedurende eenige oogenblikken over
onderhouden, zoo wij samen onderzoeken
of die werken zoo hoogst noodig zijn, en
zoo dit alles zoo dringend behoeft uitge
voerd te worden.
Immers, wie vraagt die werken tusschen
vaart en ijzerenweg ?
Uit nauwkeurige genomene inlichtingen,
na gesproken te hebben met de personen
die het meest belang in het uitvoeren dezer
werken schijnen te hebben, is er niemand,
hoegenaamd niemand die vraagt dat de Stad
z u l k e groote kosten zoude doen.
De aangelanden, de belanghebbenden, de
eigenaars van fabrieken aldaar opgericht,
vragen maar een dingen, en ’t is dat er hun
gemakkelijk toegang tot hunne landen en
fabrieken zoude gegeven worden, en dat de
straten die men zinnens is te trekken seffens
zouden worden aangeduid.
Het leggen van duikers, kalsijden, bor
duren en voordammen vragen zij in geenen
deele.
Zij zouden uitnemend tevreden zijn ging
men te werke zooals men langs de Nederweg, de O. L. Vrouwstraat, de Ameyestraat
gedaan heeft. Daar is het verkeer, het ver
voer honderd, malen grooter en diukkei,
daar worden standvastig zware en groote
vrachten over vervoerd, en een eenvoudige
gravier, wel onderhouden, volkomt aan al
het vereischte.
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G Efv^EENTEBELR N G EN
Dat men onm iddelijk de lijn trekkin g geve
van de straten die men peist aan het open
baar verkeer te openen, en dat men seffen s
g ra vier legge op de wegen die toegang geven
to t de fabrieken, en voor jaren en jaren zal
dat meer dan voldoende zijn.
Maar wij laten ons ook toe eene tweede
vraag te stellen.
Is het wel noodig dat er daar zeven
nieuwe straten aangeleid worden ?
Is er in Iseghem al met eens zooveel
bouwgrond te kort, en zal voortaan, door
w ie bouwen w il, de voorkeur aan het noor
derkwartier gegeven worden ?
Men zegge ons wat men wil, maar dat
kwartier zal ten allen tijde een afgezonderd,
een dood kwartier zijn. Alle betrekkingen
met het overige der Stad zullen immer door
vaart en ijzerenweg belemmerd blijven. Een
schoon en aangenaam bouwen zal het daar
nooit wezen. Deze gronden kunnen zeer wel
geschikt en gelegen zijn voor het oprichten
van fabrieken, maar voor anders niet. Werk
manswoningen kan men er bouwen, burgershuizen zult gij er nooit in groot getal vinden.
Daar wordt tegenwoordig niet veel meer
gebouwd. Alles wordt te d u u r: de grond,
de bouwmaterialen, de daghuren.
Met meer gemak, met veel min moeite,
en ook nog met meer zekerheid kart men
tegenwoordig zijn geld aan hooger intresten
plaatsen.
Daarbij, doet eens de ronde van de Stad,
slaat uwe oogen rond u, en ziet hoeveel
bouwgrond en hoeveel schooner bouwgrond
er niet te koope ligt.
De Meenenstraat recht en qver het St^Josephsgesticht, de nieuwe Boulevard, de
Dweersstraat en de gronden erachter gelegen
en die reeds hadden moeten ter beschikking
van het publiek zijn ; de Paterommegangstraat, de O. L. V .straat, de Belle Vuestraat,
de kalsijde naar den Abeele, laten toe nog
honderden en honderden huizen te bouwen,
die zouden beschikken over veel schooner,
veel aangenamer, veel gezonder, en ook veel
profijtiger ligging.
Eu laat ons ook zeggen dat men redelijker
zoude te werk gaan met straten te kalsijden
die reeds vol gebouwd zijn, zooals de
Nederweg, de Ameyestraat, de O. L. V.
straat, vooraleer men zulke groote en onnut
tige kosten zoude doen in straten waar nog
geen enkel huis staat, en die niemand weet
wanneer zij volgebouwen zullen zijn.
Wij zijn dus van oordeel, en niet zonder
reden, dat men daar zoo haastig niet moet
te werke gaan. Dat men het hoogst nood
zakelijke doe, en meer niet.
Daarbij, het is niet noodig dat men nog
nieuwe lasten leggc, de kleine burgerij —
die ver het grootste gedeelte der lastenbetalers uitmaakt — betaalt reeds genoeg.
De rijke en gefortuineerde menschen
weten niet wat uitgevonden om bij hoogere
overheid klachten in te dienen om hunne
lasten te zien verminderen. Zij zijn, onge
lukkiglijk genoeg, de eerste om te klagen.
En de burgers, bijzonderlijk de kleine
burgers, die geern alle liefdadige en god s
dienstige inrichtingen in de mate van hun
vermogen ondersteunen, beleven moeilijke
tijden. De duurte des levens, de verhooging
van loonen, de vermindering van winst, de
doodende concurrentie, het ontstaan van
alle soorten van coöperatieven, maken hun
het leven bijna onmogelijk.
Het is dus overbodig nieuwe lasten te
heffen voor werken, waarvan niemand hèt
nut of de noodzakelijkheid inziet.
Vooraleer de hand aan nieuwe werken
geleid worde, moet men deze voltrekken
die men begonnen heeft.
XAVEER.

Braaf Zusterke.
Ze waren m et hun drieën
Aan ’t spelen in liet woud.
T w ee broerkens en zusjes.
De broerkens waren stout.
Ze waren aan ’t krakeelen
Om eenen « m astentop. »
Gij zult hem seffen s geven
Zei F ransken, anders klop !
Zij w ilden toen gaan vechten,
Maar zusjen w as er bij.
Zeg, Jefken, kom eens even,
Toe ! laat liem maar aan mij.
E n geel' nu schoon malkander
E ens flink en rap de liand ;
V oor zulk een ding gaan tw isten
Maar, waarlijk, dit is scliand !
E n beide broerkens stonden
Beschaam d nu en vol spijt,
D e vrede werd gesloten ;
Zij speelden w eer verblijd.
Ze speelden m et hun drieën
Weèr voort in ’t groene woud.
En beide kleine broerkens
D ie waren nooit m eer stout,
I I . V a n Rooy.

Burgerdeugden
« Zedelijkheid en burgerdeugden zijn de
eerste voorwaarden van een waar gelukkig
leven.
», Bezorg den werkman hoog loon, ver
zeker hem tegen gevallen van alle ramp
spoeden die hem kunnen treffen, bouw vrien
delijke woningen voor hem en zijn gezin,
het zal alles van onnut zijn en de verwachtte
uitslagen niet geven, indien de grondslagen
van zedelijkheid en gespaarzaamheid niet
gelegd zijn ».
Met die woorden en die gedachten, door
eenen voorzichtigen en zeer christelijken
schrijver Zaterdag laatst in de « G azette van
Iseghem » vooruitgezet en uitgebreid, zijn
wij volkomen t’akkoord.
Maar het zal voorzeker niet misplaatst
zijn ons hier af te vragen hoe het komt dat,
in Iseghem, eene der beste, eene der godsdienstigste gemeenten van ons katholiek
Vlaanderen, « een enkele blik om ons henen
genoeg is om het gem is aan burgerdeugden
vast te stellen ».
Sedert de wet van 1879 is het onderwijs
aan het overgroot deel der werkersbevolking
gegeven gew eest in scholen waar de g o d s
dienst, de catechismus aan de kinderen
in ruime mate wierd aangeleerd, en door
zijnen invloed al het overige van het onder
wijs overlommerde.
En zoo moest het zijn.
De godsdienst, die de eeuw ige waarheid
is, en wiens regeltucht voor allen steeds ver
plichtend is,m oest de eerste plaats bekleeden.
Sedert meer dan dertig jaren dus is de
godsdienst de grondslag gew eest van de
opvoeding voor de algemeenheid onzer
bevolking.
Sinds zijn de kinderen opgegroeid tot
jongelingen en volslagen mannen.
En de grondbeginselen, in de kinderjaren
opgedaan, zouden nu ons een volk moeten
gegeven hebben teenemaal doordrongen van
den godsdienst en de christen zedenleer.
Waarom, zoo wij het moeten bekennen,
hebben de uitslagen niet beantwoord aan de
verwachting die men recht had te koesteren,
namentlijk dat, eens het werkelijk leven inge
treden, de jongeling, de jonge man, de jonge
vrouw hun levensdoel zouden bewerkstel
ligen ingevolge de leerstelsels in de christene
school opgedaan ?
Z e k er l i jk het i s niet g e n o e g da t e e n ki nd

worden kosteloos tweemaal in het blad
overgenomen, alsook de opgegeven
uitslagen van prijskam pen.

een goed onderwijs genoten hebbe, om
daarop kerken te bouwen, of te mogen
hopen dat eene christelijke opvoeding voor
onmisbaar gevolg een christelijk leven zal
waarborgen. De onvermijdelijke gevaren,
die ten allen kante het volbrengen van plicht
bedreigen, maken vele slachtoffers.
Maar het is ontegensprekelijk dat het
onderwijs en de opvoeding, indien zij in
goede voorwaarden gegeven worden, in het
hert van het kin,d grondbeginselen storten
die bestand zouden moeten zijn tegen die
gevaren.
Vanwaar dus komt de pijnlijke ont
goocheling ?
De zaak is te ernstig om niet uit te zien
naar de ware redens van dien verkeerden
toestand. Ons dunkens wierd er niet genoeg
gesteund op de weerdigheia van het leven
die wij allen meer zouden moeten behertigen, niet genoeg op de vruchten die het
betrachten der burgerdeugden afwerpt.
Uitsluitelijk wierd bij de kinderen het
goed aangeleerd als zijnde een plicht, niet
voor het goed zelve. Het kwaaddoen wordt
verboden niet omdat het slecht is in zich
zelf, maar omdat kwaaddoen zal gestraft
worden.
De yrees voor de straf wierd te veel de
levensregel.
Indien nu, op later leeftijd, door vermin
dering van overluiging, het geloof aan de
straf verflauwt, wat moet er geworden ?
Het beoefenen der deugd, aangepredikt
om de eeuwige belooning die volgt, is daar
door zelf aanzien als een last.
De straf, die volgt op het kwaad, geeft
het gedacht dat het voldoen der ongeregelde
driften daardoor zelf moet aangenaam zijn.
En wanneer, door de verdooving van
het geweten, de vrees voor het kwaad vermindeit, dan verdwijnt allengskens alle hin
derpaal voor het kwaad. Als het betrouwen
in latere belooning voor ’t goed onduide
lijker wordt in ’t hert van dien mensch, dan
schijnt het goed ook min verplichtend.
Er was dus eene leemte in de eerste op
voeding : te weinig 'leeft men het kind het
goed aangeleerd voor het goed zelf.
Naderhand valt de volksjongen te midden
eener wereld waar de bekommerissen voor
het eeuwig geluk ver te zoeken zijn.
Er wordt van niets meer gesproken ten
zij van onmiddelijk genot, groote geldwin
ning, lustig leven en verblijdenden (?) drank.
Tot over korte maanden wie sprak er
hem van burgerdeugden ?
Een maal per week, in het sermoen der
mis, wordt hem nog over godsdienst onder
houden. Maar zijne aandacht staat er niet
meer op.
Spaarzaamheid, zedelijkheid ?
Heel goed. Velen zijner medeburgers heeft
hij zien sparen en door ordentelijk leven
treffelijk door de wereld geraken.
Maar sparen vraagt het verzaken aan
verteer en tijdelijk genot,en dat schijnt lastig.
Wat dan gedaan om te beletten dat eene
stoffelijke verbetering hem niet onnuttig zij?
Wat gedaan om die burgerdeugden bij hem
in eere te stellen ?
Het ideaal van ’t leven verbreeden en
verhoogen.
De christelijke deugden hem aanprijzen
niet alleen omdat zij verplichtend zijn, maar
omdat zij den mensch verheffen.
De spaarzaamheid en de zedelijkheid hem
doen aanzien niet als een lastig iets, maal
ais de grondslag van het waar geluk.
Voor uitspanning iets anders geven dan
bier.
De kunst hem leeren kennen en beoefe
nen ; de kunstvergaderingen hem aanwijzen

en toegankelijk maken ; het kunstbetrachten
aanmoedigen.
Is het niet droevig te moeten schrijven
dat alle verbetering van loon, werkvoorwaarden enz. gevaar loopen onnuttig te zijn?
Gij klaagt dat de werkman, als hij een
half uurtje daags min zal moeten slaven dan
vroeger, ook eene halve uur meer tijd zal
hebben om ijdele en buitensporige grillen
te voldoen ; dat als hij meer zal winnen,
hij ook meer zal verteren in onmatigheid.
Maar wat wilt gij dat hij met zijnen
vrijen tijd doe ? Voor hem bestaan geen
maatschappijen waar er niet te drinken valt,
de leer- en leeszucht werd hem nooit aan
gepredikt, en thuis zitten en niets doen, dat
is nog lastiger of werken.
Voor millionnairs en rijke luiaards vreest
gij niet dat vrije tijd en hooger inkomsten
hem zouden kunnen schaden.
En nochtans hoe gaat hun leven voorbij?
Verteren die niets ? Wat doen zij met de
talenten hun door God geschonken ? En
hoort de arbeider niet dikwijls-genoeg zeg
gen dat de zoon van den rentenier, in
éénen avond meer kan verbrassen dan het
bedrag van vele dagen loon in zuren arbeid
en pijnlijk zwoegen door den werkman
verdiend !
Gij verwijt het volk dat maar licht in
zijne oogen fonkelt als er alleen kwestie is
van stoffelijke belangen.
Maar ja, wanneer wordt er aan den werk
man van iets anders gesproken dan van zijn
loon ? En als er van princiepen en gedach
ten gehandeld wordt, wat zegt men hem ?
’t Volgende : al degenen die dansen gelijk
of wij schuifelen zijn katholiek ; al deze die
vrij hunne burgerrechten willen doen gelden,
zijn liberalen en eerlooze mannen. Wij zijn
de verdedigers van den godsdienst ; de
nieuwe lijste zijn handhangers der vrijmet
selaars ! Wie tegen ons is, is tegen de
religie, wie met ons is, al hadden zij nooit
gedeugd, zijn heiligen !
En als er vooruitstrevende stelsels, die
onmiddellijk het beoefenen van burgerdeug
den mogelijk maken, voorgedragen worden
door mannen die in geen geur van heiligheid
zijn bij Cesar, worden zij anders onthaald
dan op spotternij en minachting ?
En ’t is alzoo, met door vuige leugens
en laffe lastertaal het gezond oordeel vpn
den werkman te bederven, met aanslag te
doen op zijne vrijheid, met zijnen wil in
’t herbergsap te versmooren, dat men hem
burgerdeugden inplant !
Leert den werkman een hooger leven leiden,
en dan zullen de ledige uren besteed worden
in hooger genot,
Over eenige dagen wierd alhier eene
voordracht gegeven tegen het alcoolismus.
Bij ’t lezen van dit nieuws dacht ik :
Nu spreekt men zoo. Het drinken is slecht,
zeer wel. Maar laat het hier nög eens
gemeentekiezing zijn, en die heeren, voor
wie de voordracht gegeven wierd, zullen,
met de macht van geld, van herberg tot
herberg gaan trakteeren, en het volk ver
beesten om de herkiezing te bewerken der
grootste weldoeners van het menschdoin :
de brouwers !
WELDOEN.

De Brugsche Bakkers
Tot Brugge bestaat er eene belangrijke
maatschappij van bakkers die den aankoop
hunner grondstoffen doen in gemeenzaamheid.
De jaarlijksche cijfer der aankoopen be
loopt tot bij de 5 0 0 ,0 0 0 fr. Dees jaar zal
deze som waarschijnlijk overschreden zijn.
Deze manier van werken laat eene winst
over, die van jaar tot jaar bij malkaar g e
voegd, eene soort van strijdpenning en
maatschappelijk verdedigingsmiddel uitmaakt.
De Brugsche bakkers hadden kunnen
met dezen overschot eene kredietkas vor
men voor de mannen van hunnen stiel. —
Maar zij hebben liever eene machtige en
prachtige broodfabriek gebouwd met nieuwerwetsch en perfekt mekaniek alaam.
Over acht dagen hebben bakkers en bakkerinnen een bezoek gebracht aan deze
instellingen en ze onder alle opzichten kun
nen bewonderen.
Een namiddagmaal wierd hen in een der
lokalen opgedischt. De Voorzitter deed eene
aanspraak : hij dankte de Damen voor
hunne tegenwoordigheid, en gaf te verstaan
dat in geval van overlijden van hunnen man,
de syndikale fabriek er zou voor zorgen dat
de weduwen en kinderen voort broodwinkel
kunnen houden.
De syndikale werking der bakkers is bij
gevolg uitnemende goed gegeerd bij al de

leden der vereeniging,
vrouwen en kinders.

alsook

bij

hunne

De leus is : zelf te werken en zich
zelven te verhelpen in den maatschappelijken
en economischen strijd.
De Brugsche bakkers verwezenlijken hier
eene der beste ambtinstellingen.
Verdient hunne poging niet aangemoedigd
en met belangstelling nagegaan te worden ?
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Heer Uitgevers van « Boos Iseghem »,
Vele lezers telt gij reeds onder de bevol-'
king onzer gemeente. Daarom is het dat ik
zoo stout ben mij tot u te richten, wel hopen
de dat gij mijne klacht in uw weekblad zult
opnemen.
Overal werden kosten gedaan om de
openbare wegen te verbeteren en goed te
maken. Op Emelghem heeft men verschillige
graviers geleid en niemand komt daar
tegen op.
Doch de bijzonderste straat van onze
gemeente, de V ijf wegenstraat, waar zooveel
verkeer is, waar zoovele wagens alle dagen
voorbijtrekken, is en blijft maar altijd voort
een echte vuile modderpoel.
Men had ons beloofd groote veranderin
gen te doen-, wanneer men de vereischte
werken ging uitvoeren voor het leggen van
den tram. Maar men doet niets.
Met de laatste aanhoudende regens was
onze straat in eene soort van rivier herscha
pen. Wie het wagen durfde daar voorbij te
gaan, moest tot over zijne knoesels in het
moeras en in het slijk. Kinders kunnen daar
onmogelijk door, zij blijven er in steken.
En de ouders, meest allen werklieden die
daar wonen, kunnen toch niet altijd hunne
kleine dutsen bij de hand leiden,
Zoo het niet mogelijk is de straat te kalsijden, dat men ons ten minste wat gravier
geve, en dat men boordsteenen plaatse. Op
die wijze zal.de straat net en proper kunnen
gehouden worden, en men zal in het moeras
niet langer verzinken.
Op voorhand, mijnheer de Uitgever, bied
ik u mijnen hertelijken dank.
X.

Stadsnieuws
i ri '■ D c- M andelkoCvr*

Op Maandag laatst gaf de aloude zangniaatScliappij « D e M audelkoor » haar jaarlijkscli m uziekfeest.
I)e heeren Th. Kauffmann, Fr. Do@haerd
en Alt'. V annoste, drie uitstekende k un ste
naars w elke onder den naajn van « den
B elgischen T rio » in het land reeds verscliillige k lassiek e concerten hebben g jgeven, hadden nogm aals de vriendelijke
uitnoodiging van het Bestuur beantwoord.
D e openingskoor «Schippersterugkom st»
werd op herhaalde toejuichingen onthaald :
met vreugde bestatigden wij dat er vooruttgang is en bekom m ernis bij de leden om
w el maat, nuancen, ju isth eid en gelijkheid
te onderhouden. D at moet voorzeker deugd
doen aan de gewezen en oudere kooristèn,
waaronder de immer ieverige en jong van
herten ondervoorzitter, M. Camiel K erk 
hof, steeds het voorbeeld geeft van oppas
sendheid en verkleefdheid aan de maat
schappij .
Dan kwam en de drie voorm elde k un ste
naars op het tooneel.
E én prachtige P ley el, beter geschik t voor
kunstuitvoeringen in eeno zaal, dan de
gew one piano van den vorigen keer, liet
weldra zijne heldere tonen hooren onder het
tooverend m écanism e van Kauffmann ; het
sprekend gezang van den cello en de rijke
klanken van D oeliaerd’s viool vermengden
zich zwierend m et het k laviergespel, en de
Trio van Beethoven ving aan onder de
grootste stilte der aandachtige toehoorders.
B eethoven ! Bij ’t uitspreken van dien
naam, bij ’t hooren van zijn muziek denken
wij op dien grooten m eester, die de gevoe
lens van den m ensch zoo diep ontleedt, die
den drift voor het sclioone zoo hoog doen
stijgen kan, d e in eenen slependen vloed
van harm onie vreugde en lijden, hoop on
ontgoocheling, gram schap, haat en geest
drift in ongeëvenaarde bladzijden heeft uitgeboozemd. B eethoven, de koning der Symphonie, on ja w ellich t de grootste kunst
schepper die ooit het lich t zag, verscheen
ons in den A lleg ro met al de kracht van liet
jeugdige leven, in den L a r g o m et al den
weedom van oneindige sm ert on hopeloos
verlangen, in den P res/o met al de wispelteurigheid van eene trillende ziel.
A lle drie de uitnem ende kunstenaars vol
brachten m eesterlijk hunne taak : wat een
prachtig driemanschap voor hooge k unst
uitvoeringen !
M. G ilbert Declereq, die beschikt over
eene rijkbegaafde barytonstem bekwam de
gu lh ertigste toejuichingen m et de romance:
S c h ip p e rs v r o u w . Wij veroorloven ons aan
den jeugdigen zanger aan te raden zijne
stem steeds meer en meer te oefenen, en

‘geene gelegenheid te laten voorbijgaan zich
te doen h ooien, ten einde de gew oonte van
in het publiek op te treden teenem aal te
bezitten. Zoo zal hij nog seliooner uitslagen
bekomen ; zijn tale.it is er waarborg voor.
De R o m a n ce van Soendsen w ierd alhier
in F laxdria door verscheidene kunstenaars
elk op de m anier, hem eigenaardig, uitgevoerd. Fr. Doehaerd deed ons teenem aal
■ de droom erige dichterlijkheid van den
X oorw eegsclien m eester mede leven. Met
geloken oogën leidde liij ons lioog, hoog op
de uitgestrek te ijsvlakten van het koude
Noorderland, in het stille der eenzame
natuur waar de paarsche zonnestralen tin. telen op de blanke sneeuw. En die zang, zoo
langm oedig begonnen, zoo driftig voortge
zet om uit te sterven als het ware in eene
onmeetbare eindeloosheid, sprak ons van
ondoordringbare schoonheid en eeuw ig
kunstgenot.
Dan leidde de so list ons in de achttiende
eeuw , waar het muziek, zooals in de P a va n e
van K reisler, bij gem is aan veelom vattend
heid, m eer uitschijnt in nabootsingkracht.
M. V al. Laridon zong vervolgens, ten
besten mogelijk, een kluchtlied- E venals
de W ijn p ro eve rs, w elke liet Concert sloot,
stond die soort van kunst nog al aan. De
m ensch kan toch n iet drie uren lang even
ernstig zijn. Spijtig dat onze V laam sche
letterkunde zoo arm is aan kluchtliederen
waar er w at geest of zout in zit : ’t is altijd
’t zelfde van vrijagen of zatlapperij !
H et tw eede deel van het Concert begon
m et den Trio I I van M endelssohn, voor
ons eeno oude kennis. Im m ers hij wierd
alhier door kunstliefhebbers van stad over
een paar jaar uitgevoerd op een Concert in
F lax d r ia . H et is altijd aangenaam sclioone
dingen, die men goed bestudeerd heeft,eens
op volm aakte wijze door ware kunstenaars
te hooren uitvoeren g e lijk o f h et m oet zijn.
En onze verw achting word niet te leur ge
steld, integendeel.
H ier heeft de pianist eene rol te vervul
len, waaronder menig ervaren klavierspe
ler zou bezwijken. M endelssohn immers
was noch sober, noch eenvoudig in zijne
com positiën. In al zijne werken lig t eene
overgroote w eelde van noten en akkoorden
tentoongespreid. H et is als een gulden
stroom die vloeit, en kleur en toonrijkdom
met kw istande hand uit de snaartuigen
doet stijgen. Duizende perelende klanken
tintelen in een
schitterend zangspel.
M. Theo Kauffman, bijgestaan door viool
en cello, gelukte er volkom en in den Trio
op onberispelijke wijze, tot in de fijnstuitgezochte en steeds afw isselende nuancen
w eer te geven.
N ooit vermoeid speelde hij daarna, als
so list de C aprice van Sccirlatli, en eene
\ als-e,' die, sluelits door m eesters k u n n e n
uitgavoerd worden. Immers het is een altijd
op- en neergaan van gammen in akkoor
den, of een spelen waar zooveel behendig
heid toe vereisclit is, dat zóó iets k u n n e n
den stempel geeft van waren virtuoos. D e
zaal was in vervoering, de kunstenaar wierd
herhaaldelijk toegeroepen, en als een don
der braken de toejuichingen los.
N iet minder verdienstelijk is M.. A lf.
V anneste als cellist. D e volheid der notenklanken die rezen uit zijn snaartuig bij
Les V a ria tio n s S y m p h o n iq u e s van Boëllm ctnn deden op óns den indruk als wezende
door eene mensclienstem g e u it ; en, bij de
schrikkelijke moeilijkheden, die hij met
zooveel gemak en zekerheid overwon, wierd
zijne uitvoering m eerm aals onderbroken
door het handgeklap der geestdriftige
m enigte.
Ons publiek, inderdaad, scheen m eer dan
ooit behagen te scheppen in liet aanliöoren
van hooge kunstw erken. Veel vooruitgang
is onder dat opzicht gedaan.
Ook waren onze liefhebbers, waaronder
de heer Camiel A m eye en vele leden van
den kunstkring de A lb rech t R odenbachsvrien d en geern naar de Congregatiezaal
gekom en om dit buitengew oon k unstfeest
te aanliooren, en, zonder verdere beschou
w ingen, de gelegenheid te bate te nemen
artisten van allereerste gehalte toe te
juichen.
Vóór hen, op de eerste reek, zat de gulhertige P resident, M. /Jam . Vandenberghe,
omringd van M evrouwen V andekerckliove
en Vandenbogaerde, de ‘plechtigheid voor.
Daarrond hadden de huisgezinnen der be
stier- en eereleden van « I)e M audelkoor »
plaats genom en. D e hooge burgerij van
stad was er goed vertegenw oordigd, alhoe
wel versch illige vo o rn a m e personen, die
steeds in de feesten, in de Congregatiezaal
gegeven tegenw oordig zijn, dit maal ont
braken. Wij bemerkten onder andere den
eerweerden hoer P astoor V an C oillie, E. H.
Van O verschelde, Jw" R osseel, J w n Loor,
lieer F rederik Declereq, enz. enz. Terloops
bestatigen wij dat ju ist de tw ee grootste
fabriekanten in de twee bijzonderste takken
der Isegliem sclie nijverheid op hen de taak
van het V oorzitterschap van don « Mandelkoor » genomen hebben. Voor den iever
dien zij aan .den (lag leggen om, alhoewel
w einig met hoog muziek bekend, ons zulke
uitgelezen kunstfeesten te bezorgen, ver
dienen zij onzen besten dank, on wij verho
pen dat wij telken jare zulk een heerlijk
avondfeest zullen mogen bijwoneli.
H et wezo ons ook toegelaten hier aan
onze m edeburgers ten hoogste het muziek
feest aan te bevelen dat op K erstdag om

8 I j i ure in Flandria zal gegeven worden
ten voordeele van het m ensclilievcnd w erk :
De B e sc h e rm in g der K in d sh e id .
H et doel van deze voortreffelijke in s te l
ling is te wel bekend om er nog op te steu 
nen ; de uitslagen zijn zoo treffend en zoo
prachtig dat men mag zeggen dat de P o li
kliniek eene weldaad is voor Iseghem .
Im m ers, indien wij aanveerden dat het
leven der kinders on hunne gezondheid n iet
te hoog kunnen geschat worden, bijzonder
lijk in eenen tijd dat het getal geboorten op
onrustw ekkende wijze regelm atig afneemt,
zoo verdient dit w erk, al redde het telken
jare maar eenige levens, den steun en de
aanm oediging van al onze m edeburgers.
Wij verhopen dat onze stadsgenoten, alle
k lein geestige voorw endsels van kant zet
tende, edelm oedig hunnen penning zullen
jonnen en kaarten aanw erven voor dit aangekondigde Concert.
Wij mogen hun ten anderen de verzeke
ring geven dat zij eenen zeer aangenam en
en kunstrijken nam iddag zullen doorbrengon. Dank aan de on verpoosden iev ei van
den heer Camiel A m eye zal het m uziekfeest
iets buitengew oons zijn. l i e t zijn uittreksels
uit de schoonste operas die zullen uitge^
voerd worden door een gem engd koor met
solis en b egeleiding van orkest. Daar de
uitvoerders allen liefhebbers uit stad zijn,
zoo is het zooveel te verdienstelijker tot
zulk eenen uitslag te kunnen komen.
Aan de maatschappij « De M audelkoor»
en aan zijn w akker bestuur zeggen wij n og
m aals hertelijk dank en p roficiat 1
IN Z IC H T ,
Bakkersnieuws.

Zaterdag laatst hebben wij gem eld dat de
dat de stich tin gsakt der sam enw erkende
Bakkerij « O ns eigen brood » in den .Moi)iteur verschenen w as,
Wij waren van m eening dien akt over te
drukken. Doch dat stuk is zoo lang, dat
onze gazet daartoe te klein zoude wezen, en
wij geen ander nieuw s haddenkunnen geven.
Wij bepalen ons dus bij het geven van
eenige woorden uitleg.
I)en Zondag 3" Novem ber werd den akt
geschreven te In gelm unster, ten kantoore
en door het ambt van den H eer N otaris
M eulders.
De maatschappij naam t « Ons eigen
brood », hare zetelplaats is te Iseghem . De
beheerraad nogthans mag die zetelplaats
veranderen en overbrengen naar gelijk
w elke stad of gem eente van hot A rron disse
ment R ousselaere-T hielt,
I)e stich ters van « Ons eigen brood » zijn
ten getalle van elf,
I. Marcel Verheyde, beheerder der maat
schappij « De V oorzienigheid » van Lauwe
wonende te M ouseroen.
;
3. Lmiel Allowaort, bediende }o Iseghem
3. E m iel Cools, reizigei te Iseghem .
't. V ictor Dem uynck, w ever te Ardoye;
■
>. A lberic Claus, schoenm aker te Ardoy
0. Rem i Vrom an, wever te Ingelm unster
7. A cliiel L agae, w ever te Ingelm unster.
8. Leopold D liondt, bediende te Iseghem
9. Antoon W ittevrongcl, schoenm aker te
T liielt.
10. Jan V in ck ier, schoonmaker te T hielt
II. L ouis V angoethem , m etser te T hielt.
H et maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op dertig duizend frank, verbeeld
door zestig aktien, ieder van vijf honderd
frank.
De eerste dor bovengenoem de stich ters
heeft vijftig aktien genom en, ’t is te zeggen
voor eene som van 25.000 frank. I)e andere
stich ters hebben elk eene aktie genom en,
dus gezamentljjk voor 5000 frank.
Deze sommen werden in tegenw oordig
heid van getuigen en in do handen van den
n otaris M eulders gestoi t.
D e nieuw e maatschappij heeft niet alleen
voor doel het bakken van brood, en het opricliten en uitbaten vrn bakkerijen, maar
ook in het algem een alle nijverheids- en
handelsbew erkingen die betrek hebben niet
de noodigheden der kalanten der bakkers.
’t Is te zeggen de maatschappij mag alles
doen. B enevens den handel in brood is het
haar toegelaten, kolen, vleöseh, aardappels
suiker, koffie, kleerstoffon, schoenen, bor
stels, m eubels enz. enz. te verkoopen.
In het doel der maatschappij w ordt ook
een heel bijzonder m elding gem aakt van liet
gebruik van herbergen, en verkoop van
dranken, en klaar en duidelijk spreekt men
van het aankoopen en verkoopn en bestellen
van alle soorten van bier, wijn en likeuren,
IIet m aatschappelijk kapitaal mag in eens
of in meermalen verm eerderd worden ofwel
achtereen vol gen tl ijk verm inderd worden
door b esluit der algem eene vergadering der
aandeelliebbers.
Bij afw ijking aan do besch ikk in g die
voorgaat, de beheerraad is bemachtigd van
lieden af het m aatschappelijk kapitaal in
eens of in meerm alen te verm eerderen van
vijf-en-tw intig duizend frank en liet alzoo te
brengen, of vijf-on-vijftig duizend frank
door het inbrengen van vijftig aktien ieder
van een kapitaal van vijfhonderd frank.
D e maatschappij is bestuurd door een
bestuurraad, sam engesteld ten m inste uit
drie bestuurders, en vijf ten h oogste, be
noemd door do algem eene vergadering der
aandeelliebbers. D e w erkingen der m aat
schappij zijn nagezien door een of tw ee komm issarissen .
De bestuurraad is in de u iterste palen en
volgens de standregelen bekleed met de

uitgebreidste rechten voor het beheer der
m aatschappij.
Al hetgeen niet uitdrukkelijk voorbehou
den is, aan do algem eene vergadering dooi
de standregelen of door de w et, is het door
de bevoegdheid aan den bestuurraad, en
namcntlijk; «en deze opsom m ing is niet be
paald m aaralleenlijk uitdrukkend,» deraad
handelt, sch ikt in der m inne, verbindt,
koopt, v erw isselt, draagt over alle goederen
roeiend e en onroerende, leent, verpandt de
goederen der m aatschappij, maakt alle nut
tige pachten, verzaakt aan alle rechten en
vernietigende aktien, geeft handlichtingen
van alle inschrijvingen, overschrijvingen,
beslagnem ingen, of tegenkantingen voor of
na betalingen.
Hij doet alle koopen, hij regelt de nederleg g in g en de bew aring der gelden en w eer
den. Hij noem t en stelt af al de bedienden
en w erklieden, bepaalt hun w erk alsook
hunnen loon, alsook hunne waarborg indien
noodig.
Zijn bestuurders benoemd: M arcel Yerhoyde, E m iel A llew aert en A lberic Claus.
A ls com m issaris : Leopold D ’H ont.
Elk jaar den tienden Decem ber en voor
de eerste maal in negentien honderd 011
dertien, zullen do rekeningen der m aat
schappij worden gesloten en het bestuur
m aakt eenen inventaris op, bevattende de
aanduiding der baten ot' lasten der m aat
schappij, met oen bijvoegsel bevattende
eenen korten inbond van al de verbin ten is
sen.
D e zuivere baten, na aftrek der onkosten,
lasten en aankoopen der renten (am ortisseinent) zullen verdeeld worden als volgt :
1. Vijf ten honderd voor do w ettelijke
voorbeliouding; deze verplichting zal op
houden wanneer de voorbeliouding het
tiende van het maatschappelijk kapitaal zal
bereikt hebben.
2. De noodige som van vijf ten honderd
te betalen aan de kapitale aktien.
lie t overige zal verdeeld worden als volgt
Tien ton honderd aan den bestuurraad
en aan de kom m issarissen.
4.
H et slot van rekening zal aan den be
stuurraad overgelaten worden, die hel g e
heel of gedeeltelijk zal mogen gebruiken
voor een vooi’zorgfonds, waarvan hij het
gebruik zal regelen, ofwel te doen ermede
wat hij geradig oordcelcn zal,
Gedecoreerd.

In den loop van verleden week werd de
decoratie van 2e klas toegekend aan den
l i e e r S i l v a i n E E C IvIIO U T , bevelhebber
van ons korps vrijw illige pompiers.
l i e t spijt ons grootelijks dat wij te laat
ingeliclit werden 0111 dat blijde nieuw s in
ons blad van Zaterdag laatstleden op te
nomen.
Silvain trouw ens telt hier n iets dan
vrienden, en gansch de stad zal eenparig
zijn 0111 te zeggen dat hij fier mag wezen
over de onderscheiding hem te beurt geval
len, die eer heeft bij verdiend.
Sedert lange lange jaren lid van het
korps pom piers, hoeft hij im m ers blijken
gegeven van innige verkleefdheid en trouwe
gehechtheid aan de maatschappij. Haren
bloei en vooruitgang had hij steeds ter herte
cm altijd w as hij in do oogenblikken van
ramp ol’ gevaar, een toonbeeld van beraden
moed en zelfsopoffei ing.
Hij trad in dienst den 14 Ju li 1879.
O pvolgentlijk w ierd hij K o rp o r a a l den
14 .1iil i 1888.
S e rg e a n t-M a jo r 7 M a a rt 1897.
O nder-Luitenant 9 Februari 1903.
1e L uitenant 19 Ju li 1903.
-2'' K apitein I i Maart 1909.
K apitein-Bevelliebber 19 October 10(19.
En nu is hij de geachte en bem inde b evel
hebber van die uitgelezen Gilde waarover
onze stad met reden trotseli is.
Boos lsc g h c m , biodt aan Kominandant
Eeekhout zijne hertelijkste en welgem cendste gelukw enschen.
Benoeming.

Den lie e r Karei L aloo, bouwm eester,
professor bij de Xij verheidseliool onzer stad
kom t heden door den gem eenteraad van
Ila'relboke de benoem ing van Stadsbouw 
m eester te ontvangen.
Aan den benoemde hartelijk proficiat.
Maatschappij

« B o o m t e e l t k r i n g ».

Morgen Zondag, om 3 ure nam iddag,
openbare Voordracht over B oom teelt, ter
herberg H et D am berd, gegeven door den
heer L kox D e l q o f , leeraar te Gentbrug^e.
Onderwerp : K iveek en snoei vcin den
w ijn g a a rd .
Ingang volkomen vrij.
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Eene verw aarloosde valling: zet zich over
van den eenen m enseli aan den anderen en is
gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ou d er
lingen. Daarom m oeten wij ons er zoo sp oed ig
mogelijk van genezen. I)e beste, ja wij mogen
zeggen, eon igste rem ed ie die u voldoending
geeft, is de Siroojt D epraeterè. D it is een
w etenschappelijk produkt, dat door de D ok 
tors zelfs genom en w ordt. P rijs 2 fra n k e n ,
in (ille apotheken nam elijk te I s e c . h e m bij
MM. A. R o d e n b a c h en J. V e r h a m m e .

De nieuwe legerwet
Donderdag namiddag, heeft de minister van oor
log, M. de Broqueville, den Kamer het ontwerp
der nieuwe legerwet neergelegd. Dat ontwerp be
grijpt 49 artikels, waarvan wij hier den beknopten
inhoud mededeelen.
Artikel 1 bepaalt dat de aanwerving van het leger
geschiedt door vrijwiilige dienstnemingen en door
jaarlijksche lichtingen. Die woorden « vrijwillige
dienstnemingen » beteekenen dood eenvoudig dat
men vrijwillig dienst mag nemen in het leger.
Het artikel voegt erbij dat niet min dan 49 t. h.
der jongelingen, voor de jaarlijksche lichting inge
schreven, en die geen redens tot vrijstelling heb
ben, mogen binnengeroepen worden. Het is dus, in
eens af, het allem an soldaat, behalve natuurlijk,
de afgekeurden en deze die voor zekere redens
kunnen vrijgesteld worden.
Het artikel zegt ook nog dat de binnengeroepen
manschappen persoonlijk den dienstplicht verschul
digd zijn, dus geene plaatsvervanging.
Volgens artikel 2 begint de diensttijd den 15
September van het jaar, waarop de miliciaan ingelijfd is, of de vrijwilliger zijner verbintenis heeft
aangegaan. Het is te zeggen dat de milicianen den
15 September moeten binnengeroepen worden, en
eerst den 15 December na hun dienstjaar ontslagen
w o rd en :d e diensttijd is dus bepaald op 15 maanden.
Artikel 3 spreekt Van een hoogeren milicieraad,
die over de beroepen in miliciezaken moet oordeelen. Er wordt in bepaald dat de jongelingen, die
zich voor de lichting niet hebben aangeboden en
goedgekeurd worden, vier jaren moeten dienen.
Artikel 7 bepaalt dat de milicianen, die den dag
der binnenroeping niet 1 meter 54 groot ’ ijn, vrij
zijn van den dienst.
Vrij zijn de oudste zoons der families, die ont
slagen zijn van de personeele belasting, en die ten
minste zeven kinderen in leven hebben.
Volgens artikel 8 zijn ook de matrozen vrij, die
reeds meer dan vier jaar hun beroep uitoefenen ; na
twaalf jaren dienst zijn zij bepaald vrijgesteld.
De jongelingen die, bij het moeten binnen gaan,
een broeder onder dienst hebben, zouden uitgesteld
worden, ten ware zij verlangden onmiddellijk hun
nen dienst le doen.

Volgens artikel 10, wanneer het getal binnenge
roepen milicianen het cijfer, voor het contingent
bepaald, overtreft, mogen er zooveel vrijstellingen
verleend worden als er manschappen te veel zouden
zijn, aan de zoons der families die het meest kin
deren aan het leger geleverd hebben.
Voor de families, die een gelijk getal soldaten
tusschen hunne zoons telden, zal de voorkeur ge
geven worden :
1) Aan degenen waarvan een zoon in het leger
gestorven is ;
2) Aan degenen die het meest zoons in het peerdenvolk gehad hebben ;
3) Die het meest milicianen of vrijwilligers in de
ondergeschikte kaders van het leger tellen ;
4) Die van de personeele belastingen ontslagen
zijn en het meest kinderen in leven hebben.
Tusschen die vrijgestelden zal er in de omgekeer- ■
de volgorde eene reserve gevormd worden, ten
minste een tiende van hun getal beloopend ; die
zullen kunnen binnengeroepen worden, indièn er
voor den 15 October leemten in hel contingent ont
staan. Desnoods zullen ook de andere vrijgestelden
mogen opgeroepen worden.
Artikel 11 somt de jongelingen op die kunnen
beschouwd worden als hebbende hunnen diensttijd
voluit gedaan.
Artikel 12 regelt de samenstelling der milicie- en
herzieningsraden.
Artikel 38 bepaalt dat de vrijwilligers, min dan
18 jaar oud, enkel voor 5 of 7 jaren dienst mogen
nemen ; boven de 18 jaar, enkel voor 3 of 5 jaar.
Artikel 39 richt den zoogezegden eenjarigen vrijwilligersdienst in. Het is gelijk in welk wapen,
moeten de milicianen enkel een jaar dienen, w an
neer zij een getuigschrift van middelbare studiën
van den hoogeren graad bezitten, of in het leger
een exaam met lichamelijke en militaire oefeningen,
met goeden uitslag ondergaan hebben.
Hetzelfde voorrecht wordt verleend aan de bezit
ters van academische diploma’s, toelatingsbewijzen
tot eene hoogeschool of tot de krijgsschool, alsook
aan degenen die een gelijk gesteld exaam voor een
jury afleggen.
Die jongelingen zullen het militair onderwijs
ontvangen in eene bijzondere school, om ze te
bereiden tot het examen van onderofficier en offi
cier der reserve. Er mogen slechts 3 per compagnie,
schadron of batterij zijn.
De studenten in de medecijnen, de apothekerij en
de veeartsenij zullen ook slechts een jaar moeten
dienen, indien zij het exaam ondergaan. Zij zullen
daarna geteld Avorden onder de bestuurtroepen —
hulpdienst.
De milicianen van het voetvolk, die op het einde
van hun eerste jaar het exaam van kaporaal of briga
dier afgelegd hebben, zullen ook na een jaar vrij
zijn. Er zullen daartoe bijzondere avondlessen gege
ven worden. Hun getal mag de 5 .0 0 0 n ie tte boven
gaan.
Het ontwerp regelt verder nog verschillende pun
ten van ondergeschikt belang, onder andere de tijde
lijke binnenroepingen en de verlofdagen. Er wordt
onder ander bepaald dat de militairen, in onbepaald
verlof, mogen trouwen zonder de toestemming der
krijgso verheid.

den om de ziekten en ongevallen door de doorschotene haver veroorzaakt, zooveel mogelijk te verm ij
den. Ziehier eenige hunner raadgevingen :
1. Het voeder op regelmatige uren te laten toe
dienen (hetwelk altijd prijsbaar is).
2 . De dieren vcor het eten drinken te laten geven.
3. Indien de dieren bezweet zijn of van het werk
terugkeeren, lauw water te laten drinken, maar nooit
koud water.
Zelfs zijn er die aanprijzen de hoeveelheid haver
op de helft te brengen.
Verre van mij. deze wijze raadgevingen te beknib
belen, doch denk ik van eenen grooten dienst aan
al de eigenaars van paarden te bewijzen, met hun
eenen kleinen raad te geven.
Bijzonderlijk wanneer men de hoeveelheid haver
vermindert, hetgeen altijd bijna onmogelijk is.
Het middel welke ik aanprijs en waarmede ik
reeds de beste uitslagen heb bekomen, is dit : 2 a 3
Kos. haver vervangen door een ander voedsel, an
der voedsel welk dezelfde voedindswaarde bezit als
de haver ; ik heb bij vele mijner klienten een deel
der haver vervangen door een passend suikervoeder;
als zulks prijs ik bijzonder het merk « SUCREMA »
vervaardigd door de Heeren GEBROEDERS LAGRANOE van Antwerpen. Dit suikervoeder is zuiver
samengesteld, wordt door de dieren gaarne geno
men, bezit ten volle de voederkracht der haver, kost
minder, en is bijzonder aanprijsbaar voor de goede
uitslagen die het geeft om bovengemelde ziekten,
die op heden zoo talrijk zijn, te vermijden.
Vervangt dus een zeker gedeelte der haver door
dezelfde hoeveelheid « SUCREMA » en gij zult eene
besparing van geld doen, en terzelfdertijd de gezond
heid uwer dieren verzekeren.
FR. AL. SINGELEE,
Veearts. — DENDERMONDE.

Yer 111 akei ij k1ïede 11
— O]) Z ondag 8 D ecem ber Jaarlijkske Prijskam p
voor het B ieden ter herberg C afé C om erce, bij A.
SEVEXOO-GOKTIIALS, R ou sselarestraat. 25 fr.
prijzen.
— M orgen Z ondag, 8 D ecem ber, C oncert door
2 A ccord ionn isten en V io lo n celle, bij G ustaf N aert,
in 't B rn sse lsc h H of, V aart.
— Z ondag 15 D ecem ber prijskam p op de V ogelpik ter herberg D e n I J h e r w e g , b\} Jo sef V an coillie,
X ederw eg. 10 fr. prijzen.

H O T E L DU C0Q D’ OR, Groote M a rk t, Iseghem
T E N -P IN N E T

B O W L IN G

Z a te r d a g r, Z o n d a g 8 en M a a n d a g <j
D ecem ber.
De sp eler die in de drie dagen het m eeste getal
punten zal tellen in een e partij m et 18 bollen zal
een K IST JE C1GAKEN ten g esch en k e krijgen.
De sp eler die het m eeste g eta l partijen zal g e 
sp eeld hebben zal eene FLESC II CIIAM PAGXE
krijgen.

TAARTEBAK
Zondag 8 December, ter herberg Den Ila s t,
bij Adolf Laridon-Vandenbulcke, Lendelede-Steenweg.
Zondag 8 December ter herberg De K lo k bij C.
Vansteenkiste-Vanquaneghem, G en tstraat.
Zondag 8 December ter herberg De d rie K o n in g e n , bij Adolf Dejaegher-Verhelst, Rousselarestr.
Zondag 8 December, ter herberg C afé B eige,
bij Jules Quagebeur-Vuylsteke, Koornmarkt.
Zondag 8 December, ter herberg Den lia a n ,
bij Sandra Folens, G entstraat.
Zondag 8 December, ter herberg De V laam sclie
L eeu w , bij C. Deprez-Staes, St. Pieterstraat.
Zondag 15 December ter herberg D e W a ra n d e
bij Henri M istiaen-Vercruysse, Krekelstraat.
Zondag 15 December, ter herberg C afé V ictoria
bij Omer Linseele-Billiet, Statieplaats.
Zondag 15 November, ter herberg De G eh eikte
P in te, bij Vankeirsbilck, Nederweg.
Zondag 22 December, ter herberg P etit Café,
bij de W° Herman, Groote M arkt.
Zondag 29 December, ter herberg De Twee
B r u g g e n , bij Jeröme Vuylsteke, Emelghem-Dam.

Chocolat Martougin
D E N

BESTEN

Ruigerst and van Iseghem

Ten gevolge der langdurige regens, hebben de
landbouwers dit jaar hunne haver niet op tijd kunnen
binnen brengen, en bijna al de haver is doorschoten ;
deze haver heeft veel van hare voedingswaarde ver
loren, en levert daarenbeven zeer veel gevaar op
voor de dieren, zoals : buikpijn, verboftheid, kram
pen, maagscheuring, enz. Vele landbouwleeraars
hebben zich reeds beziggehouden een middel te vin

van 1 tot 8 De ce m be r
J o se p h in a , met kolen voor Constant Gits. —
E m ile, met kolen voor G. Naert. — E lv .r e , met
lijnzaad voor Constant Vandemoortele. — C elina,
met bloem voor C. Vandemoortele en H. Pattyn,
Emelghem. — L e J e u n e H e n ri, met kolen voor
W c Conrard Verstraete. — C ongrès, met kolen
voor Frangois Décaigny, Emelghem.

CINEMA-PALEIS
Zaal

Flandria --

Iseghem

NIEUWS !
Van morgen af zal men nu vertoonen de prachtige
films van het vermaard huis P a t h é Gebroeders
van Parijs (gansch nieuw stelsel). — Iedereen moet
die prachtige films komen bewonderen.
W ilt gij een aangenamen avond in familie door
brengen gaat de nieuwe Cinema-vertooning bij wonen.
Ieder week nieuw aantrekkelijk programma. Wie
eenmaal gaat komt met genoegen terug daar er niets
wodt verwaarloosd om de talrijke bezoekers voldoe
ning te schenken.
Goed verlichte en verwarmde zaal, zie bijzonder
programma voor deze week.
Zondag 1 December, om 3 ure, groote familie
voorstelling, met een zoo volledig programma
als ’s avonds.
Zondag 1 en Maandag 2 December, om 7 1/2 u.
’s avonds, buitengewone vertooning.

P la a tsen

aan : 0 . 2 0 , o.3o, o .5 o en 1 fr .

Halve prijs op al de plaatsen voor de Kinderen.

Bij verandering van Woonst
Uit ter h a n d te koopen eene partij
H u i s m e u b e l s en
Keukengerief.
zich b e v in d en de bij D ’ Van Wtberghe,
Marktstraat. — De pach t aa n het huis
is over te nemen. — Voordeelige
konditien.

NIEUWJAAR
T e r Drukkerij van « Boos Iseghem »
volledige keus van

YISIETKA AKTEN
met al de laatste modellen en nieuwigheden.Nie uw jaa rb rie ven , te begi nn en van
5 centiemen ’t stuk.
Agendas, Mementos, Sche ur al manakken, enz. enz. in alle prijzen.

Marktprijzen
ISE G H E M
S u ikerijb o o n en
7 D ec.
23 Xov.
Beschikbare
wagon 13 75
| 14-00
»
, scliip
14—
|
14 25
groei te 1913
w agon 15 50
j 15 75
»
»
schip 15 75
j 16 00
M eststoffen, 7 Dec.
Sodanitraat beschikbaar O ostende
27 25
37 00
Zwavelzuren ammoniak
7 Decem ber.
3 00
2 80i
Boter de kilo
3 50
3 70
E ieren de 21i
3 D ec.
IIO U SSE L A R E 20 Xov.
20 _ 21 — | 19 50 20 —
Oude Tarwe
10 — '10 50 | 18 50 19 —
Roodo
18 — 1 9 — | 17 50 18 —
Rogge
H aver
21 50 22 — | 2 1 _2 2 __
23 — 24 — | 23 — 24 —
Boonen
6 — 0 50 | 0 — 0 50
A ardappels
Boter per kilo
3 — 3 20 1 3 - 3 20
3 90 4 15 | 3 90 416
E iers per 25
68 50
K oolzaadolie I0 0 k .0 8 50
»
00 —
59Lijnzaadolie
22 — 4 2 _ j 20 — 40 —
Y iggens
S u ikerijb o o n en
43 75 | 13 50
Bescli. wagon
14 13 75
»
schip
wagon
15 50 | 15 50
groei te- 1013,
»
»
schip
1 575 | 15 75

G eboorten :

3 7 7 . Anna Kins, dv Cyriel en Elisa Perneel,
Krekelstraat. — 3 78. Alice Vanderzype, dv Cyriel
en Maria Dekeersschieter, St. Antoniusstraat. 379. Maria Verschatse, dv Francis en Maria Vanmoen, Rousselarestr. — 3 8 0 . Joseph Verstraete,
zv Richard en Flavie Vandeweghe, Mol. — 381.
Helena Deltomme, dv Edmond en Juliana Beernaert,
Hondstraat. — 3 8 2 . Irma Dejonghe, dv Petrus en
Rosalia Lecluyse, Zevecote. — 3 8 3 . Leonce Hoornaert, zv Alphonse en Bertha Ameye, Krekelstraat.
-— 3 8 4 . Elvire Verhelst, dv Victor en Augusta
Vanwynsbeke, Lendeledestr. — 3 8 5 . Jules Scheldeman, zv Constantin en Maria Kesteloot, Becelaershof. — 3 86. Godfried Supply, zv Ferdinand
en M argareta Olivier, Groote Markt.
O V ERLIJD EN S :

DOORSCHOTEN HAVER

Scheepvaart van Iseghem

2 3 1 . Victor Labeeuw, 2 j, zv Leopold en Helena
Nonkel, Mentenhoek. — 2 32. Maria Debisschop,
6 m. dv Cyriel en Elodie Degheldere, Boschmolens.
— 2 3 3 . Rachel Dewaele, 1 m. dv Cyriel en Irma
W eyts, Boschmolens.
H u w e l ijk e n :

92 . Gustaf Vermeulen, 27 j. drukkersgast, met
Savina Huysentruyt, 29 j. fabriekwerkster. —
9 3 . Philemon Binquet, 25 j. borstelmaker, met
Celina Loncke, 19 j. borstelm aakster.

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 nam aaksels. Alleen de D E N T O G È N E
is door de geneesheeren aangeraden en aanbevolen.
Eischt dus de ware

DENTOGÈNE
v o o r 1 , 2 5 f r . t e koop in a l l e a p o t h e k e n .
Te

Is e g h e m :

MM. A. RODENBACH en J. VERHAMME.

WOONHUIZEN
TE

A. De Bie-Bourgeois

HUREN

M E E S T E R -K L E E R M A K E R
voor Heeren en Damen

I.

Om terstond in pacht te komen,
schoon en gerieflijk W O O N H U I S met
MAGAZIJN, N oo rdkaai, Iseghem.
Zich te bevragen bij G. NA E RT ,
’t Brusselsch Hof, I/S.

ISEGHEM

M a r k t s t r a a t ,

Gro ote

keus

van

Laatste Nieuwigheid

Eng elsche stoffen
—

Roode Pillen
L. DUPUIS,

Genadige Prijzen

Huis van eerste orde
R O U W K O ST U M E N

IN

24

UREN.

Gustaaf Vamdeputte
COIFFEUR
Statieplaats,

br en gt het publiek ter kennis dat hij

Schrijnwerker-JV^eubelmal^er

I S E G H E IV ?

Herstelling en Vernieuwing met uitgevallen Haar.

Rousselarestraat (P a te r s k e r k ) ISEGHEM

Ijdele Cigarenkistjes
l

TE

English Gentlemen’s
- - - T a ilo r - - -

Zij zuiveren zacht het lichaam ;
Zij
Zij
In
beletten

Oui !
M aïs !

Oh! la! la!
Nu heb ik h?t vast!

55 fr.

Eene bittere mond,
Eene vuile tong,
Een riekenden adem,
Z u u r en slechte spijsvertering,
Hoofdpijn, oorgeronk, duizeligheid,
Brand, verstopping, onzuiver bloed en schele hoofdpijn,

Aarzelt niet! Neem ROODE PILLEN

KOOP

te n b u r e e l e van d i t blad.

Ses Costumes a

Indien gij slecht slaapt en dat u w e nachten verontrust zijn door
ba n ge dr oom en ;
Indien gij z e n u w a c h t ig z i j t ;
Indien uw e m a a g niet t r e k t ;
Indien eetlust u o n t b r e e k t ;
Indien gij gekw eld zijt door :

Beveelt zich a a n voor het m a k e n van
alle slach van H A A R W E R K .

zich komt te stellen als

verjagen, zonder pijn, gal en slijmen ;
zuiveren het bloed tot in de verste aderen.
den keertijd helpen zij de Vrouwen, verkloeken
alle ongesteltenissen.
1-25

Fr.

de

doos ;

TE

merveilles.
G een G rijs H a a r
M E E R !!!

SUCREMA

“ D e N ie u w e London»
doot de g rijze h aren b in n en en 
k ele d agen v er d w ijn en , m aak t het
h aar g la n ze n d en za c h t, b elet het
u itv a lle n en n eem t de p e lle tje s
van liet hoofd w eg.
,C S o . ------C------- 1
- o-rv^o |

In fla c o n s van fr. 1 ,5 0 en fr. 2 . 5 0

EngeischB B aardtinctuur aan 2 fr. per flacon

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

8TANDAERT

JJA JJA

H e t stuk 0 , 7 5
___________
O

A

1 \

\

1) A I )

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

O n feilb a a r v o o r d e g en e-

Met deze twee voortreffelijke remediën,
nooit geen S L IJ M , nooit geene GAL
meer! Ik bekommer mij niet om
de besmeltelijke ziekten noch hel
slechtste winterweer.

A

De doos 2 . 5 0

IN

EEN

A lle rfijn st, en op ’t g e la a t
b lij v e n ; o n o n tb e e r lijk voor
e lk e to ile tta fe l.

T e Iseghem te verkrijgen
Rodenbacli en Verhamm e.

ELIXIR

in

de

flpothekerijen

Goed voor de maag

Ee tl u stw ek ke nd

WIJN

OP

vo o ra l

w en d

EMILE

alle

sl ac h

van

Oliebrood &

LANDVETTEN

Sucrema

XSTANT

< ; ,r

ISEGIIEM
24.

U

tot den

al gemeenen ag en t

, , Pe..Elixir,

C a n r o b e r t bevat alleen de noodige
bloed zijne volledige kracht te verschaffen.

der

Vlaanders

VYNCK E-LO W l E

E lix ir d'Anvers

—

ELIXIR CANROBERT
ferrugineux, antichlorotique, tonique apéritif.

is den be st en en b e s tk o o p s t e n .

G r oo tha nd el ,

van

T elefoon

Champagne F. BOUCLIER PÈRE & FILS, Reims
den

26-32, Zwijgerstraat, ANTWERPEN

— Krachtherstellend bij uitmun ten dh eid.

Vraagt

Voor

M agazijn

KINA

M a g in alle Hotels en Herbergen verkocht w or d en , z o n d e r ve rg u n n in g s re c h t

’t

I se g h e m .

Statiestraat,

BALSAM
/U IA E li

A. RODENBACH,

V O O R D E E L E N : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. D e S U C R E M A prik
De beste
Ve e
kelt den eetlust, w erkt zeer
melasse
gu nstig op de m elk en boterafP a a r d e n zondering, m est sp o ed ig ; geeft
voeders
aan de poerden eene maximum
V e r k e n s geschiktheid tot oplevering van
voor
ai beid, \ oorkomt de buikkram
pen en darm ontsteltenissen; is
uitstekend tegen den droes.
Gewaarborgd 25 tot 28 eiw it, li tot 7 vet, 40 k okos
koeken, en (>(l andere krachtvoedcrs. Rijker dan de
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laatsten gew icht voor gew icht, en geeft nog betere uit
slagen. Geeft vaste boter.

Chicorei,

D’RNVERS

Goed van smaal^

BIJ :

KOLEN & KOKS

Apotheek R O D E N B A C H
V A N D E N D RI E S S C H E

doos.

Handel in (HICOREIBOOMEN

W o rd t verkocht te Iseghem
Coiffeur

halve

L eve ra n ciers van het M inisterie van L a n d b o u w en van het Leger.
F a b r ic a n te n en invoerders van a llerh a n d e voederkoeken en meelsoorten.

S T M E R T ' S B O R S m B L E T fE ^

zing v a n k lo v en , m aak t de
h u id
b la n k
NACHT.

Tube 0 . 7 5

Po e d e

W e r k d a d ig h e id
zon d er
w e e r g a te g e n zo m er sp ro e ten
en h u id a a n d o e n in g e n . D e
b e ste v o o r h e t b eh oud een er
fr iss c h e g ela a tsk le u r .

A

Creme JLJxJlJL J ] \ .

VERKRIJGEN

Gebroeders LAGRANGE,

P I L L E K E N

T \ A "f "v 4

fr. de

haar, en

SUPERCOCO

’s Morgends, met de koffie, neem ik
m ijn allerbest

T e k o o p b ij A p o t h e k e r s
D r o g i s t e n , H a a r s n i j d e r s e n R e u k w i n k e ls

Zeep

0 .7 5

J. VERHAMME en
Apothekers,

sont des

Eischt op
den hals:

JUMET.

ROUSSELARE.

I>li U KK ER U-1SOEK BIN 1>ERI .1

'W ± Wcnkel ê Z"

bestanddeelen

om het

De E l i x i r C a n r o b e r t is zeer aa n g e n a a m van smaak, en w o r dt door
kinders zoowel als d oor volwassenen, gretig en zo n de r sc h ad e ingenomen
De E l i x i r C a n r o b e r t is een uitstekend middel voor het verzachten der
pijn in de zij, en hertkloppingen, die den longlijder zeer afmartelen.
De
E l i x i r C a n r o b e r t , door zachte doch g e d u r ig a a n h o u d e n d e w er ki ng
om het bloed te zuiveren en te versterken, is ook best geschikt voor M a a d i i d e r s
welke altijd hierdoor eene onmiddelijke beternis ondervinden, en bij voortdurend
gebru ik volkomen genezen worden.
P r i j s d e r fles ch : 3 f r .

75.

BALSEMPERELS
Beste gen eesmiddel
watero rgan en .

Koornmarkt, ISEGHEM.

tegen

al le rh an de

geh ei me

ziekten e n

k w a le n

3 , 0 0 f r . de doos.

Uitvoering
Bedankings-, Visiet-,

van

allerlei

Adres-,

PRAC HT-

Geboorte-

en

en

STADSDRUKWERKEN,

P rijs k a m p k a a rte n ;

Plakbrieven

zooals:
in

Spijs-,

kleuren-

en

BORSTSIROOP:

I fr. 50 de flesch.

effen d ru k , Omzendbrieven, Fakturen, Rekeningen, M em orandum s, Brievenhoofden en Enveloppen

Zenuwpoeders tegen tand- en hoofdpijn

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

1 f r . 5 0 de doos.

enz.

Bureel- ^ Schoolgerief

enz.

Stempels in Caoutchouc.

Xe bekomen bij JOSEPH VI^RHFUv^E;, apotheker
M arktstraat,

IS E G H E M

dm

