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Belastingen
Moeilijk zoude men eenen oogenblik
kunnen vinden — zoo gepast als thans —
om van belastingen te spreken.
’t Was het onderwerp van eene langdurige
bespreking in de laatste zitting van den
Gemeenteraad, en ’t heeft ook de oorzaak
geweest van het ontslag — in schijn of
in waarheid — van onzen Burgemeester.
M ijn inzicht is niet over belastingen te
spreken in het algemeen. Ik wil u slechts
gedurende eenige stonden onderhouden over
de verschillige stelsels van belastingen, die
in de Gemeenten toegepast worden om de
kosten te dekken voor het leggen van
nieuwe straten.
Niet overal wordt op dezelfde manier te
werke gegaan.
Men is het eens over de wijze van han
delen nopens de eigenaars die uit eigen
beweging nieuwe straten door hunne gron
den trekken. Zij hebben erve liggen die
weinig of niets opbrengt, en om die in bouw
grond te kunnen aan den man brengen,
maakt men eene of meer nieuwe straten. '
Die straten werden door niemand ge
vraagd, zij worden door niemand als nood
zakelijk aanzien, en ’t is maar recht en
redelijk dat de eigenaar die zoo te werke
gaat uit « speculatie » al de kosten zelve
afdraagt.
*

* *
Drie stelsels bestaan.
Het eerste : de Gemeente doet in aan
besteding de werken aanveerden. Duikers,
kalsijsteenen, borduren en voordammen, in
een woord, al de noodige werken worden
gedaan. Zoodra de uitvoering voleindigd is,
zendt men de rekening naar de aangelanden,
en die moeten onmiddelijk hun deel van de
kosten betalen. Op deze wijze kost dat
werk niets aan de Gemeente.
Valt er op dat stelsel niets te zeggen ?
Zekerlijk ja, en veel wordt die handel
wijze beknibbeld.
De Gemeente trekt door uwen eigendom
eene straat, gij vraagt dat niet, gij hebt
redens om het niet te begeeren, gij zoudt
veel liever hebben dat men het niet doe,
maar toch voert men de werken uit.
G ij beschikt mogelijks niet over het noo
dige geld om onmiddelijk de verschuldigde
som te betalen, en gij moet schoone gaan
spreken, om aan hooge intresten geld te
krijgen.
Daarbij, men kan u oneindig, vele schade
toebrengen, en gij moet dat verduldig ver
dragen. Neemt een eigenaar die, voor eenige
fortuin, eene partij grond bezit, van 300
meters lang op 30 meters breed. In ’t mid
den van dien grond opent men eene straat
van 10 meters breedte. Er blijven dus van
beide kanten 10 meters erve over. W at zijt
gij daar nu mede ? Gij kunt u verstaan met
den eigenaar die daar aanpaalt ! Ja, zeker,
maar gij zit in zijn klauwen, en hoe en aan
welken prijs geraakt gij er u i t !
Ziedaar hoe een klein eigenaar duizende
franken kan moeten betalen, om zoo te
zeggen geruineerd te worden, voor het uit
voeren van een werk van openbaar nut, en
waarvan hij gedurende lange jaren soms
nooit een centiem inkomen van ziet.
Deze manier van handelen weegt door
gaans lastig op de aangelanden, die niet
altijd rijke en gefortuineerde menschen zijn.
*

*

*

Het tweede stelsel vindt meer partijgangers.
Het verschilt hierin met het eerste, dat
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men de kosten niet onmiddelijk moet beta
len, maar dat men te werke mag gaan bij
annuiteiten of jaardoodingen. Op deze wijze
werden hier in verschillige straten de trot
toirs geleid, en die worden betaald mits eene
jaarlijksche som, gedurende eenen zekeren
bepaalden tijd te storten.
Deze wijze van betalen valt zoo lastig
niet, men kan zich gewoonlijk uit den slag
trekken zonder de hulp van vreemde per
sonen in te roepen, of kostelijke leeningen
aan te gaan.
*
* *
Het derde stelsel, dat door de Gemeente
minst wordt toegepast, is volgend mij, het
eerlijkste en het rechtveerdigste.
Het bepaalt zich door deze enkele woor
den : « De Gemeente voert de werken uit,
en betaalt die zelf ».
Ik ben van princiep dat alle werken die
als noodig aanzien worden voor het openbaar
nut — van welken aard of hoedanigheid
die werken ook mogen wezen — moeten
betaald worden door deze die de uitvoering
beslissen. Iets dat door openbaar nut, wel
zijn of voordeel als noodzakelijk aanzien
wordt, moet door de algemeenheid betaald
worden.
Hoe gaat de Staat te werk ?
Wordt er een ijzerenweg geleid, zijn
de aanpalende gemeenten verplicht in de
kosten tusschen te komen ? Hoegenaamd
niet. En nogtans trekken die gemeenten er
het eerste en het meeste nut uit. Maar een
ieder mag er van genieten. En daarom doet
de Staat die kosten door de algemeenheid
afd ragen.
Wanneer alhier de vaart gedolven werd,
hebben de gemeenten Oost-Roosebeke, Ingelmunster, lseghem enz. daarin moeten beta
len ? Geen centiem ! ’t Is een werk van
algemeen voordeel.
Thans is men bezig met de kalsijde te
verbreeden tusschen Rumbeke en lseghem.
Werk van openbaar nut. Gaan de aangelan
den daarvoor lastig gevallen worden ? Daar
is geen gedacht van. De staat oordeelt dat
dit werk nut bijbrengt voor allenman, en hij
betaalt zelf. Deze die tot nu eenen aardeweg
voor hunne deur liggen hadden, gaan nu
gratis, voor nieten, eene schoone kalsijde
bekomen. En ’t is maar ju is t !
Zoo kan ik dat op alles toepassen.
Het onderwijs wordt aanzien als eene
instelling van openbaar nut. Gij hebt goed
te zeggen, ik heb geen kinders, ik heb nie
mand naar school te zenden.Betalen moet gij.
Nooit, zegt gij, heb ik de politie noodig.
Ik laat eenieder met vrede, vechten zoude
ik niet willen, verwijten of beleedigen ligt
in mijn karakter niet. Om één ure ’s nachts
moet men mij uit de herberg niet drijven,
dan lig ik al lang te slapen ! Uw deel in de
belastingen door het onderhoud van de
politie veroorzaakt, betaalt gij, en met reden,
gelijk een ander.
Maar waarom anders te werke gegaan
als er zake is van straten ?
De Gemeente spreekt uit dat het open
baar nut het trekken eener nieuwe straat
vereischt, ehwel, dat de Gemeente de kosten
er van afdrage. Daar schiet niets van over.
Zijn er daar menschen doorbevoordeeligd,
ik ben er niet jaloersch van.
Men zal mij maar moeilijk doen aan
nemen, dat een werk door eenieder gevraagd
als noodzakelijk zijnde voor het welzijn van
allen door een klein getal personen moet
betaald worden.
Men zal mij nooit doen begrijpen dat eene
beek die tusschen de eigendommen van de
heeren Carpentier en Van Naemen stroomt,
op de kosten van eenieder wordt overwelfd,

en dat nieuwe straten, die nuttig zijn voor
alle menschen, door enkele personen moeten
bekostigd worden.
Ik weet het, de Gemeenten ontgaan op
deze wijze het heffen van taksen, of het
verhoogen van lasten, maar daarom is deze
handelwijze de eerlijkste noch de rechtveer
digste niet.
XAVEER.

Het Minimumloon.
Sedert eenigen tijd wordt er alhier veel
gesproken en geschreven over het minimum
loon dat door de stad zou moeten ingevoerd
worden voor de openbare werken.
Het is zeer spijtig dat, in zoo eene
zaak die uitsluitelijk economisch is, en
waar alle persoonlijkheden niet het minste
te passé komen, men het noodig vindt over
te gaan tot verwijtingen en scheldwoorden.
Het is reeds verschillige jaren dat het
Werkliedensyndikaat die zaak bestudeert.
W ij zijn in ’t bezit, schrijft de voorzitter, M.
E. Allewaert, van al de minimums in WestVlaanderen betaald.
Waarom dan den Gemeenteraad daarvan
__
niet ingelicht?
En waarom zoo in eens eischen uwe sinds
lang bestudeerde voorstellen zonder uitstel
of onderzoek te aanveerden, wanneer het
syndikaat de vraag om minimum zelf zoo
lang heeft uitgesteld. Het bestaat reeds over
al, zegt gij ; dus hebt gij de laatste geweest
om het te vragen.
W ij vinden niet dat 40 centiemen te veel
genomen is voor een volslagen werkman.
Inderdaad, wanneer wij zien hoe metsers
en dienders, aardewerkers en kasseileggers,
’s winters in de koude en de sneeuwvlagen,
’s zomers in de brandende zonne, dikwijls
in modder en in regen, lastigen en zwaren
arbeid verrichten, dan zeggen wij : geen
menschen op de wereld verdienen beter hun
dagelijksch brood dan de werkmenschen.
Den stuiver dien zij in ’t zweet huns aanschijns pogen te winnen, moet hun door
niemand verjeund worden. Niemand moet
afgunstig zijn van den arbeider; elkeen die
niet te lui is, mag zijne plaats innemen; er
is geene concurrentie.En degenen die steige
ren op het geven van eenen behoorlijken
loon zouden wij eens willen aan den arbeid
zien ; na eenige uren zouden zij ’t moe zijn,
al beliep het minimumloon zelfs een frank
per uur.
Maar van eenen anderen kant zijn de vol
gende beschouwingen te maken :
Waarom, indien men het rechtmatig oor^j
deelt 40 centiemen te betalen voor stadswer
ken, betaalt men zijne eigene dienstknecht
ten maar half zooveel ?
Of moet men min de stadsgeldënT zwichten dan zijne eigene penningen ?
Waarom nog, al is hunne zake nog zoo
billijk en recht, nemen de syndikaten zulk
eenen bitsigen toon aan om iets te vragen ?
Men zou waarlijk zeggen dat de leden van
den Gemeenteraad, bijzonderlijk die der min
derheid, door hen aanzien worden als vijan
den van alle werkmansverbeteringen.
En men kan niet dulden dat eene zaak
van zoo groot gewicht, niet op staanden
voet wordt opgelost.
Men vergeet, dat van de beslissing van
den Gemeenteraad, de algemeene opslag van
loon afhangt, niet alleen in de bouwnijver
heid, maar ook dat in de andere stielen het
voorbeeld van de stad zal aangehaald wor
den om verhooging van loon te bekomen.
Indien deze algemeene loonsverhooging
kan gegeven worden, wij vragen niet beter.
Maar men moet ook indachtig zijn dat het
betalen van hooge loonen in verschillige
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nijverheidsvakken dezelve ook zou in gevaar
zetten te kwiste te gaan. Zoo de borstelma
kers en schoenmakers ook in eens een m ini
mum van 40 cm. eischen voor daghuurwerk
of eene evenredige som voor stukwerk ( ’tzijn
immers ook werkmenschen, niet waar ?),
zullen de bazen dit kunnen betalen ?
Waarom kalmte en rijp overleg, in zulk
eene ernstige zaak beknibbelen ?
Die verwijtsels van kalvers, onkundigen,
onbekwamen, nietdurvers, enz. waarmede
de Gemeenteraadsleden bejegend wierden,
zijn heel misplaatst.
Gij maakt van die kwestie eene oorlogsmachien om de leden der minderheid aan te
vallen, ’t Eenigste nochtans dat men hen kan
ten kwade duiden is dat M. Seynaeve uitstel
gevraagd heeft voor het aannemen der cijfers,
ten einde de burgers, die natuurlijk in deze
zaak belang hebben, ook te laten hun woord
zeggen. Deze immers hebben zoowel als de
werklieden de gemeenteraadsleden naar het
stadhuis gezonden; wat meer is, zij betalen
de belastingen waarmede de stadswerken
uitgevoerd worden, en zij zouden volgens
het syndikaat geen recht hebben tot spreken?
Toch wel; want zie, in naam van al de bur
gers, keuren de kopstukken der katholieke
partij door hunne manier van doen de han
delwijze van M. Seynaeve, die voor hen
nochtans geen vriend is, ten volle goed en zij
sturen een schrijven naar het schepencollege
onderteekend door de H. H. J. Van Haverbeke, Camiel Bourgeois, Cyr. Sintobin, E .H .
Van Coillie, waarin zij vragen niet van de
zaak grondig te onderzoeken, maar waarin
zij uitdrukkelijk den prijs van 35 cm. vast
stellen in tegenstrijd met deze van 40 cm.
gevraagd door de syndikaten. Dat poogt de
voorzitter van het syndikaat te verdraaien
maar ziehier een uittreksel van dien brief
waardoor dit klaar bewezen is :
« Over een zestal maanden zijn de bazen
timmerlieden en metsers overeengekomen
een minimumloon toe te passen van 0.35 c.
per uur. Indien de stad dit minimum wil
brengen op 0.40 c. zoo bevinden wij ons
voor dit fe it: dat de werklieden voor alle
andere werken denzelfden prijs zullen eischen;
(want moest het gebeuren dat één of meer
mannen voor rekening van de stad werken
aan 0.40 c., andere werklieden van denzelf
den winkel zullen natuurlijk ook 0.40 cent.
eischen voor het werk dat zij verrichten).
« De bazen hebben in eenen omzendbrief
aan de bevolking laten weten, dat zij hunnen
prijs (aan de burgerij gerekend) op 0.45 c.
moesten brengen, en hierdoor hebben zij
menige onaangenaamheid ontmoet; moeten
zij nu nog eens hunnen prijs verhoogen, dat
zal zonder twijfel nög meer opspraak lijden
en dit voor gevolg hebben: dat er ofwel wei
nig of niets meer gebouwd is, ofwel dat de
stielgenooten van de omliggende gemeenten,
aan minderere prijzen het werk zullen komen
afnemen.
«W ij achten het ons als plicht, de bazen in
deze opmerkingen te steunen (overtuigd dat
wij handelen in het belang der gansche bur
gerij) en vragen dat het schepencollegie in
het vaststellen van een minimumloon voor de
werken der stad, voor basis zou nemen de
overeenkomst over zes maanden gesloten,
en die voor beide partijen in de beste ver
standhouding aanveerd werd. »
M r. Carpentier, die ook bestuurlid is van
den burgersbond, heeft van dit schrijven
goed ingelicht geweest en hij had zulks ge
makkelijk kunnen beletten, maar hij begaat
de dwaasheid twee leden zijner onwrikbare
meerderheid : M ren Vandekerckhove en Bral
dit smeekschrift te laten medeteekenen, en
in de zitting van den Gemeenteraad, na het

aflezen van den brief met de handteekens
erbij, zou hij willen die heeren hun handteeken doen loochenen ! Kon men wel ooit
meerderen dwang uitoefenen op mannen
zijner eigene p a r tij! M aar met recht voelden
die liecren zicli gekrenkt in liun eergevoel
on voor geen liondêrd burgmeesters zouden
zij de schande ondergaan hun woord te eten,
eenen ja voor eenen neen te zeggen, en zicli
belachelijk te maken in de oogen van al
hunne medeburgers !
’t Is dus niet M r Seynaeve maar wel M r
Carpentier zelf, die bij gebrek aan omzich
tigheid en behendigheid de schuld was dat
het voorstel der werklieden onmogelijk sef
fens kon gestemd worden. M r Verhamme
deed zulks uitschijnen, on ’t was buiten deze
van M r Carpentier, die zich onthield, met
algemeenheid van stemmen, ook mot deze
der gekende volksvrienden M ' den Baron
en M r V an Naomen,' dat het voorstel tot
verdaging van M r Gust. Rosseel aanveerd
werd.
E n daar, het is maar de minderheid alleen
die togen de werklieden s te m t! D it is
scliandig liegen en het werkvolk ophitsen
tegen deze die vooruit en vooral den werk-^
man met al de krach'? van hun woord en
hun hert op het stadhuis verdedigen.
Maar gij zoudt het anders begeeren en gij
neemt uwe begeerten voor de wezen tlijklieid.
Gij huichelt met de waarheid, verdraait
en verkeert ze naar uwen zin ! Onder uwe
pon w ordt de waarheid leugen en bedrog,
die gij moet doen dienen om politieken
haat op kommando uit të voeren. Hoe
christen ! Gij w il kost wat kost van M r
Carpentier eenen volksvriend maken die hij
nooit geweest heeft en nooit zal zijn. Gij
zoudt willen dien politieken drenkeling
omhoog helpen met de redplank van het
m inim um loon. Het gezond oordeel en ’t ge
zond verstand der vverkmenscheri staat ver
re boven het onnoozel gezeever van den
schrijver van de W aarheid, beneden en
tegen alles !
E n nu, om van do zake zelf voort te spre
ken, moet ik zeggen dat do leden van den
Gemeenteraad verantwoordelijk zijn voor
de belangen van de stad,ofwel zij dienen tot
niets.
Ind ie n zij verantwoordelijk zijn, dan zijn
zij ook meester, en niemand, zelfs geene
christen syndikaten, hebben ’t recht hun
eischen op te leggen.
De tijd is nog niet gekomen, mij dunkt,
dat de syndikaten boven do gekozenen door
gansch de bevolking van stad meester
moeten spelen.
Zeker zal het wat pijnlijk gevallen hebben
voor hunne leiders van aan gansch Belgie
de overw inning niet te hebben kunnen la 
ten uitklaroenen. D at zal de oorzaak ge
weest zijn hunner gramschap.
Ziet eens, zoo zou men overal gedrukt
en geschreven hebben, wat dat de mannen
van de Gilde van Iseghem kunnen ! Leve
’t syndikaat van Iseghem ! Do Gemeente
raad kon niet te rap zijn om seffens, seffens
het hoofd te buigen onder de bevelen van
Mijnheer A lle w a e rt!
Eilaas, zoo is het niet gegaan ! Hunne
teleurstelling is hun bitter gevallen, hunne
woede konden zij m oeilijk verkroppen.
Zulke handelwijze schaadt eerder de zaak
dan zo te helpen, en zoo zou het komen dat,
ju ist omdat men wil het mes op do keel
zetten, een maatregel, hoe goed ook, niet
wordt genomen. Als iemand zoekt wel te
handelen, w il hij daarom toch niet gedwon
gen zijn.
\
\ij verhopen nochtans dat er, spijts die
betreurensweerdige manier van doen, eene
vredelievende
oplossing
zal gevonden
worden.
E n nu dat de leden van den Gemeente
raad getoond hebben dat zij w illen in volle
v rijh e id een besluit nemen, wij wonschen
dat, in ’t voordeel onzer werklieden hot
m inim um van 0.40 c. worde aanveerd, niet
tegenstaande den brief geteekend door do
bestuurleden van den Burgérsbond die
met M r Carpentier de eerste schuld zijn
van den tegenwoordigen toestand, maar
die in ’t blad dor syndikaten gezwicht
worden, d a a r o m ?
V e r it a s .
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M a a n d a g — Zuigelingen (Goutte de lait.)
1 r ijd a g — Zieke kinders, van 3 tot 4 ure.

Zijn toegelaten : De kinders van allen
werkman die van liet noodige geld niet be
schikt om zijnen gewonen geneesheer \>cor
zijn kind te raadplegen.

D o e l:
Bij de onbemiddelden :
1. De jonggeborenen leeren en helpen
opkweeken.
2. De zieke kinders verzorgen en bijstaan.
3. De misvormde engebrekkelijke kinders
heelkundig behandelen.
4. Aan de moeders een degelijk onder
richt geven over al hetgeen zij moeten weten
om hun kind lichaamlijk en zedelijk naar
behooren op te brengen.
Dit werk is onder de liefdadige bescher
ming gesteld van de welhebbende Damen en
Jonkvrouwen :
1. Door geldelijke ondersteuning.
2. Door het aanbevelen van het werk
overal waar er goed door zijne tusschenkomst kan gedaan worden.
3. Door werkelijke hulp in het verplegen
en verzorgen der kleine zieken.
4. Doör het bezoeken der kinders en
moeders ten huize.
M id d e ls :
1. De bijdragen der leden die gansch vrij
zijn, te geven volgens hun vermogen.
2. De bijzondere giften die altijd met
hoogsten dank zullen aanveerd worden. (1)
3. Inkomsten van liefdadigheidsfeesten,
tombola’s, enz. die het Comiteit * zoude
noodig achten in te richten.
K o rt

V e rs la g

over de bedrijvigheid en de uitgaven
gedurende ’t jaar 1912
%
Raadplegingen : dén Maandag
den Vrijdag
te samen

576
803
1379

Heelkundige bewerkingen,- meest onder
chloroform narkose :
Adenoidgewas in de achterneus.
Groote amandels.
Tuberkuleuse klieren.
Ooroperaties enz. ten getalle van 37.
200 Kilogr. Voraxmeel wierd voor de
zuigelingen aan de ouders ter hand gesteld.
115 Liters melktraan voor de oudere
kinders.
2400 Liters melk voor de zorgende moe
ders en zuigelingen.
Verders worden al de noodige en veelvul
dige geneesmiddels, door de tusschenkomst
der apothekers onzer stad, aan onze kleine
zieken bezorgd.
Daarbij moeten nog 23 breukbanden ge
voegd worden, plaastervcrbanden, en andere
toebehoorten

voor

wondenbehandeling en

ziektenverpleging.
N.

B . A lle s

K o s te lo o s .

(1) Giften in geld, waren, kinderdoeken en klceren, wiegetoebehoorten, voedingsmiddels, melk, suiker, St. Niklaasspeeltuigeu,
benoodigheden in ’t gezin, zooals kolen, brood, enz.

voor het vaststellen van gemengde kooren,
lang alle initiatief vërsmacht hebben, en dan
zult gij een denkbeeld hebben van het kolos
saal werk doör den volksgeliefden en hardnekkigen kunstminnaar, den heer Camiel
Aineye, daargesteld om tot eenen uitslag te
komen die eerst roekeloos was te hopen,
maar welke in der daad alle verwachtingen
heeft overtroffen.
Ook was de heer D r Depoorter, genees
kundige bestierder van het werk der Poli
kliniek, de tolk van allen die tegenwoordig
waren in de feestzaal, wanneer hij de vol
gende woorden uitsprak, welke meermaals
door luidruchtige toejuichingen
wierden
onderbroken :
Mevrouwen,
Mijhheeren,

Het is mij wederom een waar genoegen
UEd. allen te danken, in naam der Damen
der Polikliniek en in name van al onze kleine
patienten, voor uwe talrijke en welwillende
tegenwoordigheid aan het schoon zang- en
muziekfeest van dezen avond.
Het nuttige paren met het aangename,
ziedaar wat de inrichters beoogd en bekomen
hebben. G ij hebt vandaag wederom ij vervol
en milddadig aan hunnen oproep beantwoord.
’t Is heden Kerstfeest ! ’t Is de geboorte
van den God-Mensch, ’t.is de veredeling van
het moederschap, ’t is hei treffend tooneel
ons voor oogen gebracht van de Moeder Gods
met haar aanbiddelijk Kind.
Is er wel iets inniger, rechtzinniger, verhevender dan de liefde van de moeder lot
haar kind ? En wat moet eene behoeftige
moeder lijden wanneer zij zich onmachtig
gevoelt,door onkunde en nood,tegenover haar
ziekelijk of gebrekkelijk kind ?
Door uwe goedjonstigheid wegens het
werk der Kindsheid, brengt g ij troost en
moed in die schamele gezinnen, zult g ij eene
ware en zoete voldoening vinden, en moogt
g ij hier of hiernamaals u aan eene rijke belooning verwachten.
Ik meen de tolk te zijn van U allen als ik
vandaag wederom aan dit keurig zang- en
muziekkorps van de « Rodenbachsvrienden »
even als aan het uitgelezen Damenkoor, onzen
eerbiedigen dank uitspreek.
En eere aan wie eere toekomt. Aan
M. Cam, Ameye, den knappen en moedigen
kunstenaar, weze hier nogmaals eene welver
diende hulde gebracht. H ij alleen is bekwaam,
hier ter stede, ons zulk waar kunstgenot te
verschaffen.
Ik wil om te eindigen een woordje zeggen
over de bijzondere giften die nu en'dan aan
ons werk gedaan worden.
De milde gevers blijven liefst onbekend.

IN

F LA N D R IA

Op Kerstdag wierd, in Flandria, het aangekondigde tnerkweerdig muziekfeest gege
ven ten voordeele der « Bescherming' der
Kindsheid ».
Reeds sinds verschillige jaren hebben wij
menige aangename en leerrijke kunstvergaderingen bijgewoond, door de Albr. Rodenbachsvrienden ingericht; doch nooit voorheen
wierden in de gezellige feestzaal muziekale
uitvoeringen gegeven, zoo belangrijk als
deze van heden door het getal deelnemers
die erin hebben medegeholpen, en door
hunne innerlijke kunstweerde.
Slechts twee nummers waren aan het
programma : uittreksels, voor gemengd koor
en orkest, uit « Iphigcenia in Tauris » door
Gluck, en uit : « Les Martyrs » van Donizetti. Zoo ook ziet men dat, bijvoorbeeld in
de Concerten van Doornijk, in plaats van
veel nummers, slechts een of twee stukken
gespeeld worden, die door hunnen omvang,
en de bereiding ertoe noodig, voldoende zijn
om eenen welgevulden kunstavond te ver
schaffen.
Men kan zich moeilijk een denkbeeld
maken van de langdurige en aanhoudende
pogingen die er vereischt zijn om operastukkén, geschreven voor welgeoefende en tal
rijke beroepskunstenaars, om te werken
zoodanig dat zij kunnen op eene behoorlijke
manier vertolkt worden door liefhebbers die
maar op buitengewone omstandigheden zich
met muziek en zang hebben ingelaten. De
goede wil, de iever en de natuurlijke be
gaafdheden der liefhebbers, gepaard met
eene aanhoudende verduldigheid vanwege
den bestuurder, zijn alsdan de eenige waar
borg tot welgelukken. Voeg daarbij dat in
Iseghem domme vooroordeelen, .namentlijk

Alle jonsten hoe gering zij ook zijn, wor
den dankbaar ontvangen.
Onlangs nog wierd door een persoon,
vreemd aan de stad, maar hier zeer bevriend,
een briefje van 100 fr. geschonken ter ge
legenheid der geboorte van zijnen eersteling.
Wat schoon voorbeeld !
Ik moet hier ten slotte aan allen onze
oprechte erkentelijkheid uitdrukken.
Het eerste nummer aan het programma,
« Iphigcenia », is een perel van Gluck’s
ouden klassieken muziektrant, die ons mis
schien hedendaags wat gebrek schijnt te
lijden aan levensvolheid, maar die uiterst
zindelijk, onberispelijk en aangenaam is afgewrocht, en, door de onstoffelijkheid en
den eenvoud der muziekale periode, onzen
geest vrij laat teenemaal het droombeeld van
den toondichter te volgen en de schoonheid
ervan te smaken.
Tusschen de kooren en het snaargespel
in, droeg Juffrouw C. Ameye op eenvoudige
doch niettemin krachtvolle wijze, lyrische
uitgalmingen voor, die ons de voorgestelde
gebeurtenissen uit de verre oudheid deden
medeleven. Warme hulde wierd gebracht
aan haar gelouterd talent van letterkundig
voordragen.
Juffrouw Maria Montoisy, in de rol van
Iphigénie, liet ons toe haar welgeoefend en
rijk orgaan naar weerde te schatten.
Het Damenkoor, samengesteld uit Damen
en Juffrouwen aan onze beste famiüën toebehoorende, verwierf ongemeenen bijval.
Ai de aanwezigen waren getroffen door het
tafereel, rijkelijk lief, samengebracht op het
tooneel, waar niet min dan zes en vijftig
uitvoerders plaats hadden genomen op het
oogenblik dat de uitvoering van « Les M ar
tyrs » begon.
Vooreerst wierd onze aandacht geboeid

op het verblijf der eerste Christenen in de
Katakomben te Rome.
Een zoetluidend snaargespel, schijnende
te komen van uit de diepten, maalde een
ingetogen gevoelen van gelatenheid en boven
natuurlijke kalmte in ’t vooruitzicht der
nakende marteldood.
De koor bezong vervolgens de onrust en
het heilig verlangen der vervolgde Christeden naar de glorierijke kroon en de eeuwige
belooning.
Dan kwam de gebeurtenis zelf voor onzen
geest.
Pauline, verloofd met Polyeucte, en in de
Katakomben verdwaald,ontmoet hem,en tracht
hem te doen verzaken aan het Christendom.
Polyeucte, integendeel, gelukt erin Pau
line tot de ware leering te bekeeren, en bei
den, standvastig in hun geloof, worden ten
prooi aan de wilde dieren gegeven.
Ondertusschen is het eene tooverende
aaneenschakeling van indrukwekkende koo
ren, welluidend snaar- en harpgespel, en
verrukkende alleenzangen.
Inzonderheid behaalde juffrouw Marguerite Godfroid eenen buitengewonen bijval.
De moeilijke en lange rol van Pauline heeft
zij op bewondersweerdige manier vervuld.
Hare stem zoo klaar, zoo helder, en bijzon
derlijk zoo vast en zeker, hetgene vooral
noodzakelijk was, klonk door de zaal zonder
de minste aarzeling en bracht de aanhoorders
in geestdrift.
Mijnheer Florent Clement oogstte niet
min toejuichingen. Ook zijne rol, die van
Polyeucte,- was bijzonder zwaar en lang.
Maar zijne natuurlijke begaafdheden en een
ievervol oefenen zijn met den besten uitslag
bekroond geworden.
Nog mochten wij wederom de schoone
basstem aanhooren van M . Edgard Vandemoortele, die namentlijk den air « Jusqu’au
sein du sanctuaire » met gloed en ongeëven
aarde stempracht volmaaktelijk wedergaf.
Ook wierd M . Delaunoy, die zich voor
de eerste maal in Flandria liet hooren, alge
meen opgemerkt om de kracht van zijne
schoone barytonstem.
Néarque — M . Joris Vandeputte — een
ieveraar onder de eerste Christenen, vervulde
insgelijks gemoedelijk en op onberispelijke
wijze zijne rol.
Gezamentlijk met symphonie, kooren en
alleenzangen, of alleen, liet ook de harmo
nium, onder de kunstenaarsvingeren van
M . René Brabant, zijne ingetogen en zang
rijke akkoorden hooren.
Het orkest, waar M . Albert Huysentruyt
de bijzonderste en uitmuntende steun van
was, en allen die het hunne bijgebracht
hebben tot het welgelukken van het muziek
feest, verdienen den besten lof. Doch, boven
allen wierd, bij het einde van die gelukkig
afgeloopen
plechtigheid, de bestuurder,
M. Camiel Ameye, door herhaalde bravos,
op de hartroerendste wijze toegejuicht, be
groet en bedankt door de talrijke aanhoor
ders die dicht opeengestapeld tot in het
einde der zaal, gelukkig waren aan den
volksgeliefden en bekwamen bestuurder
eenen warmen blijk te geven van bewonde
ring en erkentelijkheid.
Eenen hertelijken dag heeft Flandria op
Kerstdag beleefd ; moge in de toekomst, de
de kunstkring er ons nog menige ’ zulke
uitgelezen feesten verschaffen.
K la v ie r .

Katholieke Arrondissementsbond
Eergisteren, Donderdag, vergaderden de
afgeveerdigden van den Katholieken A r
rondissementsbond te Rousselare.
Een enkel punt stond ter bespreking op
liet dagorde : de m ilitaire kwestie.
W einige afgeveerdigden waren opge
komen. Nooit zelf was hun getal zoo klein.
Zij weten immers allen dat alle pogingen
welke men zoude doen om het ministerie
van gedacht te doen veranderen, nutteloos
zijn. Daarom toonen zij hunne onver
schilligheid.
Mijnheer de Voorzitter,
Demeester,
Schepen der Stad Rousselare, opende de
vergadering.
Ik heb gewild, zoo sprak hij, eene ver
gadering houden, opdat eenieder alhier in
volle vrijheid, zijn gedacht zoude kunnen
uitdrukken over de m ilitaire kwestie door
ons katholiek ministerie voorgesteld. Do
nieuwe wet gaat weldra in de Kamers
besproken worden. I k w il aan de katho
lieken van ons arrondissement de gelegen^
heid geven hun gedacht u it te drukken, en
aan onze Volksvertegenwoordigers, die
hier tegenwoordig zijn, te laten hooren
wat zij begeeren.

M. Declercq-Verinote, van Iségliem, valt
hevig uit tegen de nieuwe wet. Hij toont
lioe de katholieken aan hunne beloften te
kort zijn gebleven. Vroeger riep men :
« Geen man, geen kanon,geen cent meer ! »
Later werd er beloofd: «Niem and gedwon
gen soldaat ! » In den laatsten kiesstrijd,
met deze beloften gewapend zijn wij ten
strijde getrokken. H et werd gezeid en her
haald dat de krijgslasten nooit gingen ver
zwaren. Men gaf zelf snl erdoozen uit
waarop te lezen stond : « Stemt tegen d e '
partij van alleman s o ld a a t! » W ij hebben
hot gedaan,en ’t is nu onze partij, de katho
lieke partij, die alleman soldaat inbrengt.
M. Vandewalle-Leroux van Iseghem,
d rukt zijnen spijt uit, dat zulke wet gaat
moeten in voege komen. M aar wat is er aan
te doen ? ’t Is noodzakelijk. A an opofferin
gen van geld en mannen mogen wij niet
opkomen, als ons land in gevaar is moeten
wij het ondersteunen. Ware het niet d u i
zendmaal meer te betreuren moesten wij
door D uitschland of F rank rijk worden
ingepalmd.
Spreker vraagt dat men naar middelen
zoude uitzien opdat onze jongens in de k a 
zerne hunne christelijke plichten zouden
kunnen volbrengen, dat zij den Zondag
zouden den tijd vinden om naar de mis te
gaan, ter Heilige Tafel te naderen.
Hij vra agt ook met nadruk dat de jonge
soldaten, zouden mogen deelmaken van het
Genootschap van den I I . Vincentius.
Verscheidene Ileeren spreken in den
zelfden zin.
Do lieer Baron Karei Gilles de Pélichy,
volksvertegenwoordiger, leest eene lange
redevoering af, om te bewijzen dat de
volksvertegenwoordigers verplicht zijn,
zich rond het ministerie te scharen, en het
voorstel van den lieer de Broqüeville te
ondersteunen.
De heer Delbeke, volksvertegenwoor
diger, spreekt eenige woorden uit om niets
te z.'ggcn.
Do lieer Maliieu, volksvertegenwoordi
ger, zegt dat er in de zaal geen persoon is
zoo antim ilitarist als hij, maar dat hij,
gedwongen, de nieuwe wet zal stemmen.
Een dagorde w ordt ter stemming geleid,
waarbij de Katholieke ArrondissementsBond van Rousselare zijn betrouwen uit
d ru kt in het ministerie, en de nieuwe m ili
taire wet bijtreedt: ; met 37 stemmen togen
27 en 3 onthoudingen werd het dagorde
aanveerd.
M . Demeester, voorzitter, neemt het
woord en spreekt in dezer voege :
Sedert dertig jaren beleef ik het politieke
leven. M ijn gedacht heeft altijd geweest
dat men in politieke zoo eerlijk en zoo deftig
moot te werke gaan als in zijnen handel en
wandel. De zaken zijn zoo niet meer. E r
w ordt thans een politiek gevoerd van
leugen en bedrog. M ijn eerlijk lierte komt
daar tegen op. Ik zeg aan de politiek vaar
wel en ik geef thans mijn ontslag.
Deze woorden verwekten onder de aan
hoorders eene algemeene verslagenheid.
V an alle kanten werd aangedrongen opdat
de heer Voorzitter op zijn bosluit liadde
willen terugkomen.
Doch de heer Demeester verklaart dat
zulks vergeefsche moeite was. Zijn besluit
is onwederroepelijk genomen.

Stadsnieuws
Tegen onze verwachting heeft er deze
week geene zitting van den Gemeenteraad
plaats gehad. Onze gewezen (?) Burgemees
ter heeft het niet noodig gevonden.
D aar wij nooit verwittigd zijn bij tijds
genoeg om de Gemeentezittingen in ons
blad aan te kondigen, raden wij onze lezers
aan, regelmatig alle Zaterdagen ons blad te
koopen. Op deze wijze alleen mogen zij zeker
zijn het echt en uitgebreid verslag te beko
men van alles wat er in de openbare bijeen
komsten op ons Stadhuis werd besproken.
P r ie s t e r w ij d in g .

De Heer F r. Goucke, zoon van ons
achtbaar gemeenteraadslid Jean CouckeLietaert, werd Zaterdag Priester gewijd in
de kerk van het Groot Seminarie te Brugge.
Maandag laatst heeft de E . II. Couckozijne
plechtige Eeremis gezongen in de S’ Ililoniuskerk.
Met genoegen bieden wij aan den jongen
Priester, en aan zijne geëerde familie, onze
beste gelukwensclien.
D is p a ru .
De wagon, in echten Germaansclien
bouw trant der I I e eeuw, die men over korte
weken, in onze statie, rechtop de Nieuwstraat, was komen plaatsen, is verdwenen.
Hij is weg ! D isparu !
W aar is hij naartoe ?
W ij moeten liet niet weten. H ij is weg,
en wij wensclien hem : « Goede reis ! en de
w ind van achter ! »
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melde stukken, die volstrekt gelijken aan deze van
de andere jaartallen, noodzakelijk het werk van
namakers zijn.

W A A R H E ID

HOOFD.

Eene verwaarloosde v a llin g zet zich over
van don eenen mensch aan den anderen en is
gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder
lingen. D aarom moeten wij ons er zoo spoedig
mogelijk van genezen. De beste, ja wij mogen
zeggen, eenigste remedie <lie u voldoending
geeft, is de Siroop Depraetere. D it is een
wetenschappelijk pro duk t, dat door de Dok- !
tors zelfs genomen wordt. P rijs 2 franken, J
in alle apotheken nam elijk te I s e g h e m b ij
MM. A. R odenbacil en J . V e rh a m m e .

Het Crediet der klein-HandeBaars
Het verslag van den heer Wauwermans over het
wetsontwerp voor het credit van klein-handelaars
en ambachtslieden, is verschenen,
Dit wetsontwerp moet verhelpen in de misbruiken
van het gedwongen crediet en het uitstellen der
betalingen.
De schuldvorderingen der handelaars en ambachts
lieden betrekkelijk den verkoop in het klein van
koopwaren en het uitvoeren van werken zullen voor
taan interest opbrengen, zonder dat de verkooper
zijn toevlucht moet nemen tot maatregelen die bijna
altijd voor gevolg . hebben hem de cliënteel te doen
verliezen.
Indien de nieuwe wet het beoogde doel bereikt,
zal het een groote stap zijn tot de comptante betaling.
Na eene grondige bespreking hebben de leden
der commissie den volgenden tekst aangenomen,
die aan de Kamer zal onderworpen worden.
1. Brengen van rechtswege interest op te rekenen
van den achtsten dag na dien waarop de som eischbaar wordt, de loonen der dienstboden en der werk
lieden die bij hunne patroons gevoed en gehuisvest
worden.
2. Brengen interest op na ’t einde der tweede
maand te rekenen van den dag der aflevering van
eene factuur of van eene rekening, de schuldvorde
ringen der handelaars en ambachtslieden uit hoofde
van verkochte waren of werken uitgevoerd bij
bijzondere personen, die geene handelaars zijn.
In alle geval, brengen deze rekeningen van
rechtswege interest op, bij het einde der tweede
maand van het burgerlijk jaar, waarin de waren
verkocht of het werk uitgevoerd werden.
Nochtans, indien een betalingstermijn uitdrukke
lijk bepaald werd, zullen de interesten maar begin
nen te loopen te rekenen van den bepaalden vervaldag.
3. Alle veryroegde verzaking aan interesten door
de vorige artikelen bepaald, is nietig.
4. Ongeminderd de andere soorten van bewijs,
door de wet toegelaten, wordt de datum van de
overhandiging der factuur of rekening bepaald door
het zenden per post onder aanbevolen brief.

EEN EN ANDER
O p s la g v a n h e t t a r i e f v an d e n ijz é r w e g
v oo r h et v e rv o e re n d e r k o o p w a re n .

Als gevolg van het ministerieel besluit
van 30 September laatst, zullen de tarieven
voor liet verzenden der koopwaren, te reke
nen van 1 Jan u ari aanstaande, eene merke
lijke verhooging ondergaan, te weten :
18
% m iddelm atig voor de verzendingen
met tarif I I boven de GO kilogr. in de naaste
omgeving.
11 % voor 30 a 40 kilogr.
20 % »
/«O a 50
»
27
» 50 a (>0
»
28 7 „ voor de verzendingen der afstanden
van de tweede omschrijving.
53 °/0 voor de verste verzendingen.
E r zullen geen verschillige verzendingen
beneden de 60 kilogr. voor denzelfden
bestemmelingineens mogen gedaan worden.
De nieuwe tarieven bevatten daarbo
ven verdere schikkingen geheel ten nadeele
der verzenders.
Overal worden er pogingen gedaan 0111
van den heer m inister, zoo niet de intrek
king, te minste eene vermindering te ver
krijgen op het nieuwe tarief.
D e f a m iiie c in e m a t o g r a a f .
In onze streken vergenoegt elke familie zich met
een album waarin zijn eigen portretten en die der
naastbestaanden plaatst. Dit is eene goede herin
nering en later zien vele menschen zich nog als
kind in den album staan.
In Amerika, het land der eigenaardigheden, doet
men het echter heelemaal anders. Daar heeft elke
familie, of hebben vele reeds een cinematograaf.
Bij het huwelijk worden de eerste zichten van het
bruidspaar genomen ; komt er later een kindje het
huisgezin vergrooten, dan staat het gestel reeds
klaar en vanaf zijne komst wordt gansch zijn leven
cinematografisch opgenomen. Groot geworden, kan
een mensch dan, tot zijne groote vreugde misschien,
gansch zijne kinderjaren op het doek zien komen.
De volledigste famiiiecinematograaf wordt toe
geschreven aan de familie Norton, in Chicago, die
met zulk stelsel op 12 April 1909 is begonnen.
N a g e m a a k t e z ilv e r s tu k k e n .
Er zijn op dit oogenblik talrijke frankstukken
met de beeldtenis van Albert I en het jaartal 1912
in omloop gebracht. Deze stukken zijn van zuiver
zilver, doch zij worden in de Nationale Bank gewei
gerd en in twee gesneden, onder voorwendsel da
er geene munt van 1912 geslagen is, en dat ge

F ransch e

K am e r.

Over eenige dagen werd in de Fransche Kamer
het voorstel om de koperen pasmunt door nickelstukken met gaatjes te vervangen, aangenomen.
D e z a a k R o c h e tt e .
Vijf jaar geleden werd de beruchte Fransche
bankier Rochette, die meer dan 150 mitüoen frank
aftroggelde, te Parijs aangehouden en in 1910 werd
hij door de boetstraffelijke rechtbank veroordeeld
tot 2 jaar gevang en 3000 frank boete. Rochette
ging in beroep, doch het hof verhoogde zijne straf
op 3 jaar gevang. Rochette voorzag zich in verbre
king en in afwachting dat zijne zaak daar opgeroe
pen zou worden, werd hij voorloopig in vrijheid
gesteld, mits eene borgstorting van' 200, 000 frank.
Hij was sedert Juli laatst in vrijheid en Donderdag
moest hij voor het verbrekingshof verschijnen. Doch,
Rochette was niet te zien. Het hof vernietigde de
voorziening in verbreking waardoor het vonnis van
. het beroepshof, 3 jaar gevang, uitvoerbaar wordt.
De 200,000 fr. borgstorting van Rochette worden
in de schatkist gestort. Het proces heeft 100,000 fr.
gekost. En wie zal het betalen ? Rochette is op de
vlucht. Het is vijf jaar geleden dat hij aangehouden
werd en als hij nog vijf jaren kan verdoken blijven,
is zijne straf verjaard.
H e t p r e s id e n t s c h a p

van

Yogelpik
Zondag 12 Januari 1913 ter herberg De Molen
wal, bij Cyr. Hoohepied-lngels, 10 fr. vooruit.
Zondag 26 Januari 1913 ter herberg He Schut
bij A. GrymonprezCoucke, 20 fr. vooruit en het inleggeld erbij.

tershof, (bij het kerkhof)

Chocolat Martougin
DEN

Burgerstand van Iseghem
G eboorten :
396, Gaspard Xoyez ■
/.. v. Cyr. en M aria Dejonglie, Heye — 397 A n dré V andom m ele z. v. Joseph
en F lo r in a Naert, Papestraat. — 398 Denise Casier
d, v. F rans en A u g u sta P laltee uw , Sloore, — 399
Gódelievo Velgho d. v. C onstantijn en E m m a Oosterlynclc, vaart. — N o ëlla Clem ent d. v. J u lie n en
Josephine Clem ent, G entstraat, — 401 A im é De„h u llu , •/.. v. Gaspard en J u lie Declercq, W ijn g a a rd 
straat, — 402 F lo ren t Viaene ■
/.. v. Pascal en Ludoviea Yerschënre, Becelaershof, — 403 W illy Cliristiaens, ■
/.. v. Petrus en M arie H u ysentruyt, M an 
dei straat.
OVERLIJDENS :

F r a n k r ijk .

De heer Poincaré, minister-voorzitter heeft, op
aandringen van senators en volksvertegenwoordigers
aangenomen zijne kandidatuur voor het president
schap der republiek te stellen.
D e b u rg e rw a c h t.
De toestand van de burgerwacht na de stemming
van de nieuwe militaire wet is nog niet vastgesteld.
Haar lot zal door een tweede wet, die de reserve
van het landleger moet inrichten, geregeld worden.
Daar het bestaan van de burgerwacht door de
Grondwet geregeld wordt, is het zeker dat zij niet
geheel en gansch verdwijnen zal ; zij zal een groot
deel van haar belang verliezen, alsook van hare
getalsterkte. De burgerwacht zal ongetwijfeld bij de
reserve gevoegd worden.
De volgende vraag is gesteld geworden : Op dit
oogenblik worden de wachten die den eersten ban
uitgedaan hebben en acht jaar graad bezitten, op
hunne vraag van den dienst ontslagen. Wanneer de
burgerwadht eene reserve van het leger zal worden,
zullen de geg-adeerden, die nog slechts eenige jaren
dienst hebben vooraleer de acht voorgeschreven
jaren uitgedaan hebben, dezelfde gunst blijven
genieten ?
Uit goede bron wordt deze vraag bevestigd be
antwoord.

C IN E M A -P A L E IS
Z a a l F l a n d r i a - - Iseghem
Progam m a voor Zondag 2 9 en M aanda g 30
December 1 9 1 2
Pietje is gefopt. — Fouinard heeft veel bijval.—
Augusta. — H-eliogabale. — Om op de koeren te
wedden. — Het vergif van professer Rouff. — De
wraak van den poortier. — Tristan en Yseult. —
Max Linder in tweegevecht. — Er zullen nog twee
stukken bijgevoegd worden uit Pathé Weekblad.
N . B . — In onze zaal moet geen enkel persoon
voor eenig ongeluk bevreesd zijn. De Cinemavertooning wordt gegeven met een allerlaatst nieuw
uitgevonden machien werkende in den fond der zaal
achter al de toezichters van uit een met ijzer besla
gen gewaarborgde kas.
De zaal bevat 2 verscheidene electrieke leidingen
zoodanig, «noest er iets in de machienkamer gebeu
ren die het licht aan de zaal ontneemt, er langs
voren terstond ander licht kan ontsteken worden,
en daarbij, in nood kunnen drie uitgangen geopend
worden.

TAARTEBAK
Zondag 29 December, ter herberg De Rhijnzonen, bij Jules Naert, Meenenstraat.
Zondag 29 December, ter herberg A igle d ’Or,
bij Al. L’herminez-Lemettre, Rousselarestraat.
Zondag 29 December, ter herberg Café de Ia
Gare, bij H. Demuynck-Vansteenkiste, Statiestraat.
Zondag 29 December, ter herberg De Blauwe
D uif, bij Alfons Denys, Rousselarestraat.
Zoadag 29 December, ter herberg h l het
Nieuw K w artier, bij Jules Vanbesien-Kerckhof,
Pélichystraat.
Zondag 29 December, ter herberg De Twee
Bruggen, bij Jeróme Vuylsteke, Emelghem-Dam.
Zondag 29 December, ter herberg In ’t D r in k 
huis, bij Leo Deschryvere, Koornmarkt.
Zondag 5 Januari, ter herberg De Stad Rous
selare, bij Fran£ois Spriet-Sans, RousselarestraatZondag 12 Januari, ter herberg ’t Huis van
Commerce, bij Joseph Nollet-Binquet, Kortrijkstr.
Zondag 12 Januari, ter herberg Het Handels
hof, bij Robert Devos-Dupont, Statiestraat.

BESTEN

245 Levenloos k in d , vrouw elijk — 246 A rth u r
Gane, 2 1/2 .j. zv J a n en F lis a Vandaele — 247
Ile n r i Lapeire 60 j. landw erker, ongehuw d, K atte
boom staat.

Scheepvaart van Iseghem
van 21 tot 28 December
De Morgenster met kolen voor Gust. Naert.
Le Choisy met kolen voor Fr. Decaigny — De
vijf Gebroeders en de Jonge Josephine beide
met lijnzaad voor Alf. Dassonville, Lendelede, —
Marie met bloem voor Henri Pattijn Emelghem.
E lk zijn Gedacht met kolen voor de W° Alidor
Vandewaile, —- Les trois Frères, met boomen
voor Jules Vandekerckhove en de gebr. Deryckere.

Marktprijzen
IS E G H E M
S u ik r ijb o o n e n
21 Dec.
27 Dec.
Beschikbare wagon
13 75 | 13 00
»
scliip
14 — | 13 25
groeite 1913
wagon
15 50 | 15 25
»
»
scliip
15 75
j
15 50
M arkt kalm, weinig koopers.
Meststoffen, 27 Dec.
Sodanitraat beschikbaar Oostende
27 25
Zwavelzuren ammoniak
‘
37 00
27 December.
Boter de kilo
3 10
3 30
Eieren de 20
2 75
3 00

R O U S S E L A R E 24 Dec.
17 Dec.
Oude Tarwe
20 — 20 50 | 19 50 20 —
Roode
1!)— 10 50 | 1850 19 —
R ogge
17 — 17 50 |17 50 18 —
Haver
21 — 22 — | 21— 22 —
Boonen
2 2 — 23 — | 23— 24 —
Aardappels
0 — 7 50 j 6 — 7 —
Boter per kilo
3 — 3 30 | 3 — 3 21)
Eiers per 25
3 38 3 04 | 3 04 390
Koolzaadolie 100k. 07 50
| 07 —
Lijnzaadolie
»
57 —
| 57 —
Viggens
21 — 41 —
|20 — 40 —
S u ik e r ij boon en

Beseli. wagon
13—
| 13 35
»
schip
13 25 | 13 50
groeite 1913,
wagon
15 50 | 15 50
»
»
schip
15 75 j 15 75
K O R T R IJ K
10 Dec.
23 Dec.
Tarwe
20—
| 19 —
Rogge
18 —
I 17 25
Haver
21 50
j 22 —
Koolzaadolie 100 kil.
(17 — | 07 50
Lijnzaadolie
»
57 — | 57 —
Aardappels
' »
4 25 | 4 —
25 | 310
Boter per kilo
3 75
3Eiers per 26

Bij verandering van Woonst
Uit ter hand te koopen eene partij
H u is m e u b e ls
en K e u k e n g e r i e f .
zich bevindende bij D’ Van Wtberghe,
Marktstraat. — De pacht aan het huis
is over ' te nemen. — Voordeelige
konditien.

NIEUWJAAR
Ter Drukkerij van « Boos Iseghem »
volledige keus van

V er makelij kheden

VISIETKAARTEN

H O T E L DU COQ D ’ OR, Groote M a rk t, Iseghem

met al de laatste modellen en nieuwig
heden,,
Nieuwjaarbrieven, te beginnen van
5 centiemen ’t stuk.
Agendas, Mementos, Scheuralmanakken, enz. enz. in alle prijzen.

Ter gelegenheid van nieuwjaar, op Zaterdag 28,
Zondag 29 en Maandag 30 December, groot
CONCERT, met de medewerking van M° Moricière,
baszangster van Théatre Holière te Brussel ;
M. Marcel Derval, comique typique van het W in
terpaleis te Brussel ; M . Ch. Letelier, een der
beste Brusselsche zangers.
Op Zondag 12 Januari 1913, prijskamp op den
BILLARD ter herberg In ’t B russels H of, bij
Gust. Naert, aan de vaart.

Bijzonder groote keus van
voor N ieuw jaargeschenken.

P A P E T E R IE S

Geen. Grijs Haar

A. De Bie-Bourgeois

M E E R !!!

M E E S TE R -K LE E R M A K E R
voor Heeren en Damen

« D e N i e u w e L on d c m»
doet de grijze haren binnen en
kele dagen verdwijnen, m aakt het
h aar glanzend en zacht, belet het
u itvallen en neemt de pelletjas
van liet hoofd weg.

M

Groote

keus van

L a a ts tj N ieuwigheid

E is c h t op
den h als :

ISEGHEM

,

arktstraat

Engelsche stoffen
—

L. D U P U I S ,

Genadige P rijzen

H uis van eerste orde

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

R O U W K O S T T JM E N

Engeische Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon
Te koop bij A p o th e k e rs
D r o g is te n , H a a r s n ijd e r s en R e u k w in k e ls
In ’t groot: Parfumerie D‘ Salp, Wachtebeke (Belgjfe)

IN

24

UREN.

Gustaaf Vandeputte
COIFFEUR
Statieplaats,

R.

H erstelling en Vernieuw ing met uitgevallen H a a r.

Oui !

M

Mais !

AKCIAEBT-CLAÜS

brengt het publiek ter kennis dat hij

Ses Costumes a

zich komt te stellen als

55 fr.

S chrijr\w erker-fy[eubelm a!<er

sont des

Rousselarestraat ( P a te r s k e r k ) IS E G H E M

merveilles.
Oh! la! la!

Sn
W e rk dadigh eid
zonder
weerga tegen zomersproeten
en huidaandoen ingen . De
beste voor het behoud eener
frissche gelaatskleur.

DADA

H e t s tu k 0 , 7 5
T ^

A TA

A

Tube 0 . 7 5
P n o r la r

1^1 4 1 ) \

D e doos 2 . 5 0

Indien gij slecht slaapt en dat uwe nachten verontrust zijn door
bange droomen ;
Indien gij zenuwachtig zijt ;
Indien uwe maag niet trekt;
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 RO O D E PILLEN
Zij z u iv e r e n

Zij
Zij
In
beletten

zacht

het

Fr.

de doos ;

Hu heb ik het vast!

0 . 7 5 fr. de

TE VERKRIJGEN

J. YERH A M M E en
Apothekers,

halve doos.

BIJ :

A. RODENBACH,
I

seghem

.

Allerfijnst, en op ’t gelaat
b lijv e n ; onontbeerlijk voor
elke toilettafel.

\O O R D E E L E N : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A p rik 
De beste
Vee
kelt den eetlust, werkt zeer
gunstig op de melk en boterafmelasse
P a a r d e n zondering, mest spoedig ; geeft
voeders
aan de poerden eene m axim um
V e r k e n s geschiktheid tot oplevering van
voor
arbeid, voorkomt de buikkram 
pen èn darmontsteltenissen; is
uitstekend tegen den droes.
Gewaarborgd 25 tot- 28 eiwit, IS tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en (il) andere kraclitvoeders. R ijker dan de
kokoskoek, en veel goedkoopcr ; vervangt dezen laatsten gewicht voor gewicht, en geeft nog betere u it
slagen. Geeft vaste boter.

W o rd t verkocht te Iseghem
A potheek R O D E N B A C H
C o iffeu r

lichaam ;

verjagen, zonder pijn, gal en slijmen ;
zuiveren het bloed tot in de verste aderen.
den keertijd helpen zij de Vrouwen, verkloeken haar, en
alle ongesteltenissen.
1.25

O nfeilbaar voor de genezin g van kloven, m aakt de
h u id
blank
IN
EEN
NACHT.

Crème 1 / A U A

JUMET.

Indien eetlust u ontbreekt;

IS E G H E M

Beveelt zich aan voor het maken van
alle slach van H A A R W E R K .

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

Zeep

Roode Pillen

-VVÏ

if| y

V A N D E N D R IE S S C H E

Él

SUGREMA

Tandpijn

SUPERCOCO

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

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.

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

Laat u niet bedriegen door gevaarlijke en ondoel

ST&BDAERT'S BÖHSTTABLETTE^

STANDAERT

Gebroeders LAGRANGE, 26-32,

P I L L E K E N

Leveranciers van het Ministerie van Landbouw en van het Leger.
Fabricanten en invoerders van allerhande voederkoeken en meelsoorten.

Met deze twee voortreffelijke remediën,
nooit geen S L IJ M , nooit geene GAL

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

meer! Ik bekommer mij niet
de besmeitelijke ziekten noch
, slechtste winterweer.

DENTOGÈNE

Handel in CHICOREIBOONEN

ó"m
hel
jw

KOLEN &

M

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 .
T e Ise g h e m :

Magazijn
T e Iseghem te v e rkrijg e n
Rodenbach en Verhanim e.

M M . A. RODENBACH en J. VERHAMME.

O-IXIR
Goed van s m a a l(

in

de

W IJ N

Goed voor de m a a g

OP

alle

slach

van

Chicorei, Oliebrood &

BALSAM
Z U IV E R

van

KOKS
LANDVETTEN

Apothekerijen

D’RNVERS
<$!& >

Zwijgerstraat, ANTWERPEN

Sucrema

« '< > N S T A N T
< ;L T S
S ta tie s tr a a t, I S E G H E M
T e le fo o n

K IN A

24.

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

vooral

De E li x ir C a n r o b e r t bevat alleen de noodige bestanddeelen om het
bloed zijne volledige kracht te verschaffen.

’t is den besten en bestkoopsten.
wend

EMILE

U tot den algemeenen agent der Vlaanders

VYNCKE-LOWIE

E lixir d Anvers

ROUSSELARE.

D R U K K E R IJ-BOEKB IN D E R IJ

W

Jicn k d & Z"

Bedankings-,

Visiet-,

van allerlei
Adres-,

PRACHT-

Geboorte-

en

en

STAOSDRUKWERKEN,

P rijskam p kaarten ;

Plakbrieven

zooals:
in

De E li x ir C a n r o b e r t is zeer aangenaam van smaak, en wordt door
kinders zoowel als door volwassenen, gretig en zonder schade ingenomen.
De El i x ir 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 li x ir C a n r o b e r t , door zachte doch gedurig aanhoudende werking
om het bloed te zuiveren en te versterken, is ook best geschikt voor Maaglijders
welke altijd hierdoor eene onmiddelijke beternis ondervinden, en bij voortdurend
gebruik volkomen genezen worden.
P r i j s d e r flesch : 3 f r . 7 5 .

B A L S E M PER ELS
Beste geneesmiddel tegen allerhande geheime
waterorganen.
3 , 0 0 f r . de doos.

K o o rn m a rk t, IS E G H E M .
Uitvoering

CANROBERT

ferrugineux, antichlorotique, tonique apéritif.

Champagne F. BOUCLIER PÈRE & FILS, Reims
Voor den Groothandel,

ELIXIR

Spijs-,

kleuren-

ziekten en

kwalen

B O R S T S IR O O P T ilr T 50 de flesch.

en

effen druk, Omzendbrieven, Fakturen, Rekeningen, M emorandum s, Brievenhoofden en

Enveloppen

Zenuwpoeders tegen tand- en hoofdpijn

met adres, Vergaderingsbriefjes, Gelegenheidsdichten, Feestprogrammas, Gedachtenissen,

Registers

1 f r . 5 0 de doos.

enz.

B u re e l- ^ S choolgerief

enz.

S tem p els in C aoutchouc.

Xe bekomen bij JOSEPH V ^ R K R ^ r ^ , apotheker
M arktstraat,

IS E G H E M

der

