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l)e Ylaamsche Leeuw

niet alleenlijk genegenheid maar eene groote
en sterke liefde bestaat.
Zonder liefde kan men zich de mogelijk
heid van een huwelijk niet inbeelden.
Daaruit kan men klaar en duidelijk het
gevolg trekken dat een huwelijk waar geene
liefde kan bestaan, waar het uitspreken van
het « ja » woord alleen het bekomen van
geld en rijkkoin betracht, een ongelukkig
huwelijk moet zijn.
Het is volstrekt onmogelijk dat twee
schepselen waarvan de ouderdom te veel
schilt, malkaar geern zien en beminnen.
Zekerlijk, daar mag een verschil van eenige
jaren bestaan, wanneer de jongeling, wan
neer het jonge meisje, nog in de volle kracht
van hun leven zijn. Het is hoogst prijsbaar
zelf dat de man wat ouder weze dan de
vrouw. W at meer kalmte en beradenheid,
wat meer macht en kracht, wat meer levens
ondervinding, mispassen niet aan den man.
Maar een meisje van twintig jaren dat
trouwt met een grijsaard van vijf-en-zeventig
of tachtig jaren, begaat de grootste der
dwaasheden. Dat die oude pot dat jonge
meisje geern ziet, dat kan wel zijn ; maar
dat een meisje van twintig jaren, in den
bloei des levens, in de volle lente zijner

Zij zullen hem n iet tem m en
Den fieren V laam schen Leeuw
A l dreigen zij zijn vrijheid
Met k luisters en geschreeuw
Zij zullen hem n iet tem m en
Z oolang één v lam in g leeft
Zoolang de Leeuw k an klauw en
Zoolang hij tanden heeft.
Zij zullen hem n iet tem men
Zoolang één v lam in g leeft
Zoolang de Leeuw k an klauw en
Zoolang hij tanden lieeft.
D é tijd verslindt de steden
Geen tronen blijven staan !
De legerbenden sneven :
E en volk zal n iet vergaan
De vijand trek t te velde,
O m rin g d van doodsgevaar
W ij lachen met zijn woede
De Vlaam sche Leeuw is daar.
Hij strijdt nu duizend jaren
Voor vrijheid, la n d en God,
E n nog zijn zijne krachten
In al liaar jeugdgenot
Als zij hem m achteloos denken
E n' tergen met en schop,
D an recht hij zich bedreigend
E n vreeslijk voor lien op.
Wee hem ! den onbezonnen
D ie, valscli en vol verraad
Den V laam schen Leeuw kom t sSreelen
E n trouw eloos hem slaat
Geen enkele handbew eging
D ie hij u it ’t oog verliest.
E n voelt liij zich getroffen
Hij stelt zijn m aan en brieschf.
H et w raaksein is gegeven

genegen zijn en beminnen, dat zal mij nooit

M et vuur in ’t oog, m et woeue
S prin g t hij den vijand toe
Hij scheurt, vernielt, verplettert
Bedekt m et bloed en slijk,
E n zegepralend grijnst hij
Op ’s vijands trille n d lijk .

iemand wijs maken.
Zulk huwelijk, aangegaan zonder liefde
met het oog op eenige handsvollen geld,
kan onmogelijk gelukkig zijn. Ook zulke
huwelijken zouden niet alleen moeten afge-
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keurd, maar verboden worden.

T R O U W E N
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bij den drukker van dit blad gedrukt,
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Trouwen !
W at een toover woord !
Hoevele jongelingen, hoevele jonge doch
ters hebben daar dagen op dagen zitten op
denken en peizen, nachten op nachten van
droomen.
Trouwen !
Hoe menige blijde stonden, gelukkigvolle
uren hemelszoete dagen hebt gij aan den
mensch geschonken. En hoe menigeen ook
hebt gij in het ongeluk gedompeld, in smert
en wee doen vallen, droevige, bittere, bloedvolle tranen doen storten.
Trouwen !
’t Is het gewichtigste besluit dat men op
aarde nemen kan, ’t is de verantwoordelijk
ste « ja » die men ooit kan uitspreken, t is
eene gegeven toestemming die de zwaarste
en de schrikkelijkste gevolgen kan hebben
voor alle de dagen des levens. En hoe onbe
zonnen, hoe lichtzinnig gaat men, ongeluk
kiglijk, niet al te dikwijls te werke.
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Aan alle jonge lieden die den vereischten
ouderdom bereiken, en daartoe door ziekte
of lichaamsgebreken niet belet zijn, en die
het gedacht niet hebben het geestelijk leven
aan te gaan, pater of non te worden, zeg ik
met overtuiging : « trouwt ! trouwt ! maar
trouwt met uws gelijkte ! »
Door alles wat mij door honderden en
honderden getrouwde lieden openhertig werd
toevertrouwd, door hetgene ik alle dagen
in state ben van nabij te zien en na te speu
ren is het in mijn hoofd sterk en vaste
geankerd dat men in het huwelijk maai kan
gelukkig zijn, wanneer men getrouwd is
volgens zijnen ouderdom, zijnen staat, zijnen
rang, zijne fortuin, zijne opvoeding.

* *
Het huwelijk is het gevolg eener natuur
lijke neiging.
Men kan niet begrijpen dat een huwelijk
kan plaats hebben, dat twee schepselen zich
aan malkaar verbinden, met malkaar voor
altijd willen leven, zoo er tusschen beiden

Maar het is niet alleenlijk op den ouder
dom dat men peizen moet. De rang der
jongelieden, de fortuin, de opvoeding, de
geleerdheid geven ook stof tot ernstig
nadenken.
W e rkm ensc h en m oeten trouw en met werkm enschen,

lan d b o u w e rs met lan d b o u w e rs,

burgers m et burgers, rijken met rijken.

Voor de werkende klasse, voor de gefor
tuneerde lieden is het trouwen al wat
gemakkelijk is.
De werkmenschen volgen alleen en uit
sluitelijk hunne neiging, hunne genegenheid,
hunne liefde. Zij bekommeren zich hoege
naamd om niets. Zij hebben nooit iets
bezeten, hunne ouders leefden zonder ooit
op de toekomst te peizen. God schiep den
dag en zij gingen er door.
En met die jongelingen gaat het hetzelfde
zijn, denzelfden weg gaan zij inslaan, zij
gaan doen wat hunne ouders deden, en zij
zullen ook door de wereld geraken.
Rijke lieden hebben nog op min te peizen.
Hoe rijke zij zijn, zij trachten nog rijker te
worden, en ’t is daarmede uit.
Maar zoo gemakkelijk gaat het niet onder
de boeren en onder de burgers.
De boer is de gelukkigste mensch der
wereld. Hij is vrij en onafhankelijk. Een
enkele doorn kan hem kwetsen. Wanneer
zijne kinderen groot worden, hoe en waar
die geplaatst ? Het getal hofsteden vermeer
dert niet ; valt er eene open, met honderden
vraagt men er achter.
En vele boerenzoons, vele boerendochters
zouden geern trouwen, maar zij weten niet
waar aan eene hofstede gerocht. Het land
verlaten, zich naar vreemde werelddeelen
begeven, staat eenieder niet aan, lacht
eenieder niet toe, en vele boerenkinders
blijven ongehuwd omdat zij geen hofstede
vinden.
Met de burgers is het niet beter gesteld.
Wanneer al de kinderen t’huis zijn en
medewerken aan het ambt dat vader uit
oefent, gaan de zaken goed. Men bestaat,

men kan al iets weg leggen. Maar wordt er
gesproken van trouwen, dan verandert de
toestand. Veel kunnen vader en moeder niet
medegeven, hun geld zit in hunne zaken,
in hunnen handel, in hunne fabriek. Zij
hebben dat geld zelve doodnoodig. En de
concurrentie is zoo groot. In ’t klein is niets
meer te verdienen, men moet van eerst af
groot doen, groote gebouwen oprichten,
nieuwe machienen in gang stellen, vele volk
gebruiken. En waarmede ?
De kinders der landbouwers, de kinders
der burgers zijn onder opzicht van trouwen
deze die er het meest moeten op nadenken,
en die, wanneer zij den huwelijken staat
willen ingaan, met eenen ijzeren wille moeten
bezield zijn en over een stalen karakter
moeten beschikken.

*

*

Maar wat gezeid nu van huwelijken aan
gegaan van rijke lieden met arme, van
geleerde, wel opgebrachte menschen met
personen die niet de minste opvoeding ont
vangen hebben ?
Doorgaans zijn dat slechte huwelijken !
W ij kennen allen zulke gevallen.
W ij hebben zonen van rijke familiën, wij
htllfoeö», kasteelheeren met werkmeisjes zien
lijken gelukkig.
De drift, de passie, spelen helaas ! maar
al te dikwijls de groote rol in zulke huwe
lijken, en na eenige maanden, na korte jaren
gaan de oogen wijd open. Die rijke jongen
ziet zijne familie hem verlaten, allen keeren
hem den rug, hij moet bijna bij niemand
meer gaan. En die vrouw voldoet niet aan
zijne eischen. Zij is te gemeen, zij heeft geen
manieren, zij kan met niemand omgaan,
haar samenspraak gelijkt aan niet, het op
schikken van haar huis voldoet niet. En
gelijk de dichter zegt :
« De liefde is niet altijd bestendig van
duur, hoe fel zij den boezem deed jagen » ;
daar gaat het ook alzoo.
De man krijgt spijt over hetgene hij
gedaan heeft en dat huisgezin smaakt de
vreugde niet, die haar moest ten deele vallen.

* *
Jongelingen, jonge dochters, wanneer
voor u de tijd gekomen is om in het
huwelijk te treden, trouwt, trouwt, maar
trouwt met uws gelijkte !
Overpeist de zaken goed, gaat niet licht
zinnig te werke, en als gij alles wel over
dacht hebt en nauwkeurige inlichtingen hebt
ingewonnen, stelt u dan ook nog de vraag .
« Is mijn toekomende neerstig, eerlijk en
treffelijk? Is mijn toekomende godsdienstig ?
Zonder werkzaamheid, zonder wilskracht
geraakt men door de wereld niet meer. Zon
der godsdienst bouwt men eene familie op
het zand, met de eerste storm valt alles
in duigen.
Aan u, jongelingen, wensch ik uit ganscher
herte een braaf en deugdzaam meisje tot
vrouwke. En ’k zoude overgelukkig zijn,
zage ik alle jonge dochters in het huwelijk
treden met eerlijke, deftige, werkzame
jongelingen.
N em o.

Bravo, ’t is voor den trouwere !•
W ij zijn in den Vasten, het zijn tijden van
boetveerdigheid, en daarom laat de H. Kerk
de huwelijken niet toe : want er geschieden
dan gemeenlijk te veel blijdschappen.
En inderdaad, voor een paar maanden
zullen wij het geluk niet meer hebben trouwen
te zien door onze straten trekken, en t en
steekt niet in.
Immers hetgeen de Catechismus met het
schoon woord blijdschappen bestempelt, is

worden kosteloos tweemaal in het blad
overgenomen,

alsook de

opgegeven

uitslagen van prijskampen.

soms waarlijk prachtig om zien.
Aanschouwt de trouwers eenige minuten
nadat zij de kerk verlaten hebben.
Zij gaan in stoet door de bijzonderste
straten van stad den kruisweg de eene
herberg in, de andere uit.
Voorop zien wij de nieuwe echtgenoten :
de man in ’t nieuw gekleed, nog wat ontroerd
van de plechtigheid, en zijn best doende om
er moedig en geestig uit te zien ; de vrouw
met de bebloemde mutse of breed gevooide
hoed op het hoofd, gemeenlijk met een zwart
blinkend kleed dat erg in de leden spant,
verders in alle soorten van positiën, en met
schoenen aan die er te klein uitzien en wier
hielen klinken op de kalseisteenen.
Beiden spreken geen woord tegen malkaar:
’t is voor later.
Dan de bruiloft: de jonge koppels voorop,
de oude van achter. De eerste gaan schoon
in reke, twee en twee, op den trottoir. De
toevallige vrienden en vriendinnen, door de
omstandigheid thoope geraakt, en waarvan
velen vroeger malkaar niet kenden,zetten aan,
arm aan arm, en ’t is om wie er meest kan
roepen en tieren : « Bravo, bravo, ’t is voor
den trouwere ! », en als een echo weergalmt
wat verder uit den mond van kleine school
jongens die, op den overkant der straat, in
« Bavo, bavo, 't is voor aen luuwtie : De groep sluit met de andere genoodigden :
nonkels, tanten, moeders en vaders die, min
geweldig dan de eersten, pogen, over dat
’t gaat, de anderen te volgen, de armen vrij,
en ’t mannevolk veelal met ’t steenen pijpken
in den mond.
Op kermisdagen, wanneer alles in feest is,
dan verschiet men niet gauw in een groepken
zangers en vierders. Maar te midden de
weke, wanneer iedereen aan ’t werk is, of
door straat naar zijne bezigheden trekt, doet
zulk tooneel eenen zonderlingen indruk.
W at moeten die menschen, van ten achten
’s nuchtends tot ’s avonds late op toer en
reibadei, afzien van moedheid en ongemak
ken voortkomende van gedurig leven houden
• en uitermate vele drinken !.
Moesten de missionarissen ons laten
weten dat de bruiloften in den Congo op
zulke wijze geschieden, wat zouden wij de
wilde menschen beklagen !
Men kan verstaan dat op eene bruiloft er
kermis worde gevierd, dat er s avonds een
liedje gezongen worde en eene partij gedanst,
maar, van ’s morgends geheel de stad in
stoornis zetten, en manieren hebben waarvan
elk afzonderlijk zich zou schamen, waarlijk
dit is te veel !
Zekerlijk, trouwdagen zijn geen rouw
dagen, en worden daarvoor niet aanzicn, al
gebeurt het soms dat men dien dag het
kluchtspel eindigt en het treurspel begint ,
maar is het niet jammer dat voor de feest
vierende bloedverwanten geen ander tijdver
drijf schijnt te bestaan dan de luidruchtige
overdaad ? Wanneer zal men toch eens ver
staan dat ware vreugde en tevredenheid niet
noodig hebben zich lucht te geven door
onnoozele en ergenisgevende straatbetoogingen ?
Dat soldaten in verlof komende hunne
blijdschap van het kazerneleven verlost te
zijn eens hertelijk uitgalmen, dat kan er nog
door, ’t zijn al jongelingen in hun eerste
vier, en nog verwekken hunne liedjes van
« veel liever, enz. » eerder medelijden ;
maar vrouwvolk en oudachtige menschen,
en dat nog dikwijls werkmenschen die in
alle andere omstandigheden zich op strate
deftig weten te gedragen, nu op bruiloften te
zien tieren langs de straat, neen, het is te
dwaas, en die mode dient waarlijk te ver
dwijnen.
SALUT.

H A N D ELSV ER K EE R
( Vervolg)
Nog een stap verder! En we zullen
bestatigen dat onze talenten, onze ervaren
heid, onze werkzaamheid evenzeer bestemd
zijn om meestal in de behoeften van anderen
te voorzien, en niet zoo zeer in de onze. Hoe
dikwijls valt het voor dat een geneesheer
zijne eigene ziekte te meesteren heeft ? Hoe
dikwijls moet een advokaat in zijne eigene
zaak pleiten ? Hoe dikwijls moet een notaris
voor eigene rekening eenen akt opmaken ?
Hadden geneesheer, advokaat en notaris
slechts hun eigenen persoon als klient,
denkelijk met al hunne wetenschappelijke
kennissen zouden ze het al niet verre bren
gen ! W at ware een bouwkundige, een
architekt met zijne technische ervarenheid,
vond hij geene kapitalisten en grondeige
naars, die hun geld in woningen begeeren
te plaatsen ? W at ware een schoolmeester
met zijne geleerdheid, vond hij geene leer
lingen die opvoeding en onderwijs van hem
erlangen ? Evenmin als men leven kan van
schoolgerief en bouwmaterialen, evenmin
leeft men van zuiver talenten en kundig
heden ! Waarmede men leeft, het is met ze
ten dienste te stellen van anderen; dat is
met ze produktief te maken, met er handel
mede te drijven.
Wanneer een dichter .een verrukkenden
zang aanheft, wanneer een toonkundige een
betooverend lied zingt, wanneer een Rubens
een Golgotha borstelt of een Praxiteles een
Venusbeeld beitelt, zeker vinden zij daarin
een hooger, een intens kunstgenot voor hun
eigen zelven ; maar ten slotte, ook zij,
moeten er toe komen, hunne veerdigheid,
hunne meesterschap, hunne zins- en schep
pingskracht meestendeels uit het oogpunt
van het handelsverkeer te aanschouwen.
Ook zij, komen ter wereldmarkt, hunne
diensten aanbieden, diensten die hoe zeld
zamer, hoe gelouterd zij wezen, hoe duurder
betaald zullen zijn ; doch niet te min komen
zij er, evenals de eenvoudige werkman die
slechts zijne vakkenis, zijne spierkracht,
zijne lichaamstaaiheid of zijnen handenarbeid
te verpanden heeft. Het handelsverkeer is
Een laatste stap ! En we moeten aan
nemen dat zelfs onze maatschappelijke in
stellingen, onze sociale en politieke rechten
en privilegen aan de algemeene wet van het
handelsverkeer kunnen onderworpen zijn.
Bij eerste opzien mag dit eigenaardig voor
komen, en toch is het zoo ! Ongetwijfeld
dienen deze instellingen, in menig geval,
alleenlijk om rechtstreeks of onrechtstreeks
de uitbreiding van den handel te bevorderen.
Aldus, eene waakzame bescherming van
onzen persoon en onzen eigendom, eene
iechtveerdige verdeeling der goederen bevoordeelingswetten voor de nijverheid, eene
grondige organisatie van den arbeid, een
deugdelijk volks- en vakonderwijs, zijn in
eerste lijn geschikt om de voldoening van
iedereens behoeften te vergemakkelijken, om
het verwerven van rijkdommen aan te prik
kelen. Nogthans, men verlieze hierbij uit
het oog niet, dat diezelfde staatskundige en
sociale instellingen, in zekeren zin, meer
maals voorgekomen zijn als simpele handels
zaken. Moet men daarvan een meer afdoende
voorbeeld aanhalen dan dit van die burchten,
abdijen en steden der middeleeuwen, die
gedurende eeuwen lang, één na één, hunne
viijheden en keuren aan hunne vorsten,
tegen een zuurgewonnen penning, hebben
moeten afkoopen ? Met stroomen helden
bloed, ja, heeft menig land zijne vrijheid en
zijne rechten veroverd ! Maar hoevele andere
daartegen hebben diezelfde vrijheid, diezelfde
rechten ook niet afgekocht tegen den prijs
van aanzienlijke vrachten goud ? ’t Is de
tegenover elkaar staande geschiedenis van
die twee wereldveroveraars, die eens uit
onze gewesten zijn opgerezen. Indien Karlemanje eens heel de gekende Westerwereld
onder zijn juk gebogen heeft, was het dank
aan de overwegende macht van zijn zweerd ;
maar indien keizer Karei met recht er op
loemen mocht dat de zon nooit slapen ging
over zijne staten, dank was het aan zijne
gelukkige erfenisakten en huwelijkskontrakten. Elders in onze vaderlandsche geschie
denis, staat de bloeddorstige kamper Jan
Breidel naast de beredeneerde diplomaat
Pieter De Koninck. Onder ander hulsel, in
ander omstandigheden en tijden, maar altijd
en overal met diezelfde karakteristieke ken-

teekens, zullen die twee figuren ook steeds
naast elkaar blijven staan, de eerste als de
zegenbrullende leeuw op het roodgeverfd
slagveld, de andere als de skalksche vos
aan het groene tafeltapijt. Geen verder
bewijs daarvan moet men opzoeken dan in
den tegenwoordigen krijg der Balkanen. De
eerste partij werd er gespeeld tusschen de
generalen Savoff en Nazim Poeha in de
valleien van Kerk-Kilisse, Lulle-Bomgas en
Ciatuldia. De tweede en de voornaamste,
waar de rechten en privilegen van talrijke
nationaliteiten in de handeling voorkomen,
is komen schipbreuk te lijden te Londen,
tusschen Daneff en Vinizelos voor de Bond
staten, en Rachid Pacha voor de Turken.
Wanneer men in eene groote stad zooals
Londen, Parijs of Brussel, elk oogenblik
van den dag, die drukke volkszwermen, met
gejaagden koorts op het lijf, de boulevards
en voornaamste kruisstraten ziet voorbij
wentelen, de eerste indruk die ons aangrijpt
is die van eene ongemeene verbazing. —
« Welhoe, vraagt men zich af, hebben al
die menschen hier dan niets anders te doen
dan te wandelen, te wandelen en nog te
wandelen ? Is het hier dan alle dagen
zondag, alle dagen kermis ? » roept de naïve
buitenmensch in begeestering.
Maar wanneer men, na die eerste ver
stomming, eens beproeven kon om, één na
één, die duizende lieden op te volgen, en
hun uitkomen na te speuren, welk een
andere, niet min afdwingende verbazing, zou
ons niet te wachten staan ? Deze net opgekleede heer, met den monocle op het oog
en den cylinder op het hoofd, zouden we
immers de trappen van de Beurs of den
Bank zien opstappen. Gene, met zijn breed
geparkten overjas en nederigen bolhoed
zouden we ievers in het portaal van een
ministerie of in den gang van een fabriek bureel zien verdwijnen. Zulke dame pron
kend van juweelen en overladen met fourruren, zouden we den eenen modenwinkel
zien verlaten om den anderen in te treden.
Zulke andere jufvrouw met simpelen tailleur
maar uitdagenden modehoed zouden we
hare plaats zien innemen, tusschen de lagen
der magazijnen of rond de werktafels van
het atelier. Deze hier, gene daar... iedezouden we zien aanlanden.,elk in zijn midr
naar hem te wachten stond. En moest men
dan, zoo opeens, al die ontelbare lieden van
de straat afnemen, wat eene kleine, wat
eene magere handvol zou er niet over
schieten ?
W aar heen gaat zij dan, van waar komt
zij, waar is zij, wat doet zij dan die krioe
lende menschenschaar? Het antwoord hebt
ge zelf reeds gevonden en voorbedacht :
die krioelende menschenschaar is opge
zweept, vooruitgestuwd en medegerukt door
de onweerstaanbare strooming van het han
delsverkeer, waar, aan ’t kruisen van den
weg, eene wonderbare en fabelachtige toovergodin troont, die over ieders bestemming
heerscht, en blindelings aan de eenen fortuin,
aan de anderen tegenslag uitdeelt.
Men ontkenne het of niet, men loochene
of aanveerde het, men sta er tegen op of
buige gelaten het hoofd, de kolossale uit
breiding van het handelsverkeer is een feit
dat ieders bewondering afdwingt. Het han
delsverkeer is op onze dagen aangegroeid
tot een allesoverweldigenden vloed, die
zooveel te machtiger geworden is door de
onophoudende ontdekkingen der techniek en
de onthutsende reuzenschreden der gedach
ten en die in de toekomst, des te meer zal
aanzwellen, naarmate de arbeid meer onder
verdeeld en de wetenschap meer gespeciali
seerd zal worden.
B. E. N.

HET ABONNEMENT
Men vraagt ons,

daar

wij

voor eene

klim m e n de belasting op liet inkomen zijn,

indien wij ook goedkeuren dat er een abon
nement bestaat.
Dat spreekt van zelfs.
Indien liet abonnement reclitveerdig ver
deeld wordt, liet is noodig, voor de stadsfinantiën, dat liet worde behouden.
E n door rechtveerdin • verstaan wij dat
ieder moet betalen ingevolge z ijn vermogen,
en ook dat,lioe rijker men is, lioe meer men
moet aangeslagen worden, niet in even
redigheid der m in begoeden, m aar dat de

Im m ers bij het vaststellen van het
inkomen zien wij cijfers bepalen die elkeen
weet onnauwkeurig te zijn.
Iem and die een welbekend inkomen heeft
van b. v. 5000 fr. moet niet geschat zijn op
3 of 4000 fr., m aar op 5000 fr. W aarom
moet d it cijfer verminderd worden ?
Veronderstelt dat men voor ieder lastbetaler het ju is t inkomen bepaald heeft.
Dan zou men kunnen te werke gaan
als volgt :
1) Allen, werklieden, kleine burgers,
gelijk wie, w ant allen zijn gelijk voor de
wet, wier inkomen m inder is dan 2000 fr.
zouden van het abonnement ontslegen zijn.
2) Voor de inkomsten van 2000 fr. tot
0000 fr. zou de taks zijn 1 per 100. Maar
voor iedereen zou er geene rekening gehou
den worden van de eerste 2000 fr. Zoo zou
iemand die een inkomen heeft van 5000 fr. :
5000 — 2000 3000, dus
30 fr. abon
nement betalen.
3) Voor de inkomsten van 6000 fr. tot
15000 fr. zou do taks 2 per 100 zijn, nog
maals na aftrek der eerste 2000 fr. Een
inkomen van b. v. 12000 fr. zou geven
2 X 10000
ann ƒ
— iö0— : 200 fr.
4) Voor de inkomsten van 15000 tot
50000 fr. zou de taks 3 per 100 zijn,
wederom na aftrek der eerste 2000 fr. Een
inkomen van 42000 fr. zou
betalen
3 X 40000

jn n n

e

— iöö~ : 1200 fr.
5) Vooi de inkomsten boven de 50000 fr.
zou de taks 4 per 100 zijn, na den gewonen
aftrek. Een inkomen van 72000 fr. zou
geven — 10™000 : 2800 fr.
W aarom telkens den aftrek der eerste
2000 fr. ?
Om dat de eerste 2000 fr. inkomen mogen
aanzien worden als noodzakelijk voor het
leven ; omdat de inkomsten van 2000 fr.
en daaronder ook niet moeten betalen, en
omdat, in het algemeen, alle lasten zooveel
mogelijk moeten gelegd worden op den
overvloed.

Eenige opwerpingen : 1) A lzoo zouden
de groote
w o rden.

inkom sten

fel

aan g e slag en

W aarom niet ?
H et zijn de peerden die kunnen trekken
die men moet slaan.
2)
Het abonnem ent zou met d at stelsel
meer o f m in opbrengen d a n
cijfer.

de

noodige

D at kan zijn. Men heeft maar de ververminderen,T). y. f

*A
’2,Y>0 - o ,/■> enz.

3)
De bestendige deputatie
stelsel niet goedkeuren.

zon

In d ie n een w erkersgezin meer d an
fr. inkom e n heeft, moet het ook
beleden ?

2 ooo

J a zeker. E r zijn huishoudens waar de
wekelijksclie gezamentlijke loon tot 00 fr.
bedraagt. D at is 3000 fr. ’s jaars. E r zijn
er van nog meer. Ook die zouden hun deel
te betalen hebben. Een kleine burger, een
kleine landbouwer, een handelsreiziger,
geraken die misschien aan hun inkomen
al spelen ?
■ >)

G ij m a a k t geen verschil tusschen het
in ko m e n gegeven door de fo r tu in , en de
winsten bekomen door het werk.

Neen. Ook nu doet men het niet. E n wij
vinden het niet noodig. Im m ers, inkomen
en winst zijn ten slotte hetgene men mag in
huishuur enz, verteren. Indien de rentenier
niets moet doen voor zijn geld, er moet
ingezien worden dat hij doorgaans ook een
ruim deel van zijn inkomen niet kan benut
tigen. Kasteelen en kostelijke woningen
brengen niets op. W el is waar heeft hij er
het genot van, maar hij moet toch leven
van het inkomen dat dit deel zijner fortuin
geeft dat opbrengt ’t zij in pachten,
intresten, enz. E n ook de vermeerderde
vermenigvuldiger is daar, die m aakt dat hij
wel zijn deel te betalen heeft.
(i) G ij h o u d t geene r e k e n in g van de
bijzondere lasten van een h u ish o u d e n ?

Dat kan gevonden worden. Bij voorbeeld,
voor ieder kind onder de 10 jaar wordt
1 10 van het te betalen abonnement afge
trokken. Iem and die 9000 fr. inkomen heeft,
en zes kinders lieïsft onder de 16 jaar, zou
betalen

jqo

• 140,

verminderd

van

de

- n r : 84 fr., blijft te betalen: 56 fr.
W ij beweren niet dat dit stelsel niet kan
verbeterd worden ; toch houden wij het
voor rechtveerdig , en wij leveren hot aan
ieders onpartijdig oordeel. W E L D O E N .

K o m t al l en d e ze w e e k de B I J Z O N O E R E
C i n e m a v e r t o o n i n g in F l a n d r i a b i j w o n e n .
(Zie verder programma).

TER

DRUKKERIJ

W e A. NONKEL & ZOON
GROOTE

KEUS

VAN

Kerkeboeken, Paternosters en

Portemonnaies

Groote tentoonstelling van allerhande
nuttige geschenken.

EEN EN AN DER
D e post al s b a n k g e s t i c h t .

H et beheer van posterijen heeft het
besluit genomen den dienst der geldinningen, de ontvangt van wissels, kwijtscliriften, enz., te Brussel, op bijzondere wijze in
te richten en hiertoe bijzondere boden aan
te stellen.
De bedienden zouden ontlast worden van
alle ander werk, 0111 zich enkel met de ont
vangst voor rekening van het bestuur bezig
te houden. H et aantal inningen door de
post te doen, groeit zoo zeer aan, dat deze
maatregelen zich opdringen.
Eene proef van zes maanden zal worden
genomen, proef die, naar men verwacht,
af doende uitslagen zal opleveren.
E e n w e n s c h van

de n

Belgischen

Onderwijzersbond.

Namens den Belgischen Onderwijzers
bond, die ruim 7500 leden telt, is een
wensch aan de Wetgevende Kam er overge
m aakt w aarin gezeid w ordt :
« Inziende dat het plicht voor eiken bur
ger is, zijn vaderland te verdedigen ;
« Inziende, anderzijds, dat de onderw ij
zers kunnen geroepen worden hunne leer
lingen tot den wapenhandel voor te
bereiden ;
« Zoo vragen de leden van den bestuurs
raad van den Onderwijzersbond, dat vrij
stelling van dienstplicht voor de onder
wijzers niet meer zou voorkomen in de
toekomstige legerwet ».
In verband daarmede zij gezegd dat de
lieer Monville een amendement in dien zin
heeft ingediend.
B e h e e r van T e l e g r a f e n .

Eerlang worden Vlaamsclie vergelijkende
examens afgenomen voor het begeven van
plaatsen van « leerlinge » bij den telefoon
dienst (uitsluitend voor vrouwen) en van
0
(vxifcluitend voor mannelijke kandidaten).
D e h a v e n van

D at bewijst niet dat het stelsel niet reclit\eei dig is. E n indien die lioogere overheid
eene rechtyeerdige zaak verwerpt, wij zul
len haar de woorden toepassen die wij nog
gehoord hebben : zij dient tot niets.

ve rm e n ig v u ld ig e r moet g ro ote r z ijn n a a r 
m ate het in ko m e n b e la n g rijk is.

G elijk of het abonnement alhier wordt
toegepast, zullen er altijd reklamatiën en
mistevredenen zijn.

dit

Eere-Com m unie

De

Panne.

I)e m inister van landbouw en openbare
werken heeft aan het Schepencollege van
De Panne onderrichtingen gegeven voor het
doen der onteigeningen der gronden voor
het aanleggen eener Visscliershaven.
De n ie u w e postbooten.

De twee nieuwe postbooten welke de
Staat op 20 dezer te water zal laten, voor
den dienst Oostende-Dover, zullen genoemd
w01 den . S ta d L u ik en S ta d A n tw e rp e n .
H et zijn de twee eerste postbooten van eene
reeks van vijf van dezelfde soort, waaraan
men de namen zal geven der hoofdsteden
van de provinciën, uitgezonderd Brussel
om niet te verwarren met de B ruxetlesville.
De a l g e m e e n e w e r k s t a k i n g besloten.

Woensdag morgend, om 10 1/2 ure, had
in het « Maison du Peuple » te Brussel do
veigadering plaats der 300 afgeveerdigden
van het land, het Com iteit der Algemeene
\
\erkstaking voor het Algemeen Stemrecht
vormend.
r De zitting was voorgezeten door den heei
Troclet, volksvertegenwoordiger voor Luik.
De socialistische volksvertegenwoordigers
en senators woonden de vergadering bij.
De afgeveerdigden der streek van Char
leroi drongen aan op het onm iddelijk in
staking gaan : de werklieden worden onge
duldig, verklaarden zij.
Eene langdurige bespreking ontstond
daarna bij een andere groep, die de staking
op den 31 m aart wilde zien bepalen, maar
men deed opmerken dat de Kam er dan in
verlof zal zijn.
D aarna werd er ten slotte, 11a gedachten
wisseling, hij eenparigheid besloten dat de
algemeene werkstaking oji 14 A p ril zal
uitbreken, daags vóór de heropening der
Kam er, na het Paascliverlof.
De vergadering nam daarop de volgende
dagorde aan :
H et nationaal Comiteit voor Algemeen
Stemrecht en Algemeene W erkstaking, ver
gaderd op 12 Februari 1913, bevestigt zijne
algelieele overeenstemming met de socialis
tische Kamergroep, dewelke tijdens de
bespreking der herziening, al deed wat
mogelijk was 0111 eene vredelievende over
eenkomst te bewerken.
Stelt vast dat de onverzoenlijke houding
der regeering en der rechterzijde de Alge
meene W erkstaking onverm ijdelijk m a a k t;

Noodigt de werkende klas uit de laatste
voorbereidselen der werkstaking te beneerstigen en al de noodige maatregelen te
nemen — sparen, voorafgaande verw itti
ging — oin den 14 A p ril eerstkomende, alle
werk stil te leggen.
Eene proclamatie zal in gansch het land
uitgeplakt worden.
V o o r e e n e o pl os s i n g .

Verscheidene Koophandelskamers van
het land denken eraan stappen aan te wen
den om tot eene schikking te komen, die de
algemeene werkstaking zou kunnen doen
vermijden.
Men zegt dat de Bestendige Deputatie
van Henegouwen een iniatief zou nemen met
hetzelfde doel.
Deheeren Raoul W arocqué en Pol Boël,
nijveraars, leden der K am er, willen te
Brussel eene vergadering bijeenroepen van
al de groote nijveraars van Belgie, om den
toestand te onderzoeken, door de uitroeping
der Algemeene W erkstaking in het leven
geroepen.
De

aantrekkelijkheden der
t e n t o o n s t e l l i n g van G e n t .

Een Engelscli consortium heeft het bestuur
en de uitbating in handen genomen van de
aantrekkelijkheden in de Tentoonstelling te
Gent. Die groote onderneming heeft reeds
de hand aan ’t werk geslagen en op dit
oogenblik is men reeds druk aan ’t werk.
Onder de sensatie aantrekkelijkheden
kunnen wij noem en: een Reuzen Scenic
Railw ay, een- Water-chute, welke eene hel
ling van vijf-en-twintig meters zal hebben,
en waarvan het plat dak vijf-en-veertig
meters hoog zal zijn, een huis voor laclilustigen, eene straat uit Caïro, de weergave in
’t klein van het van stapel laten van den
« T itanic» en het vergaan van de stoomboot,
een Tooverpaleis, enz. enz.
De aantrekkelijkheden zullen te zien zijn
in het P ark der stad, gewezen P ark der
Citadel, dat, gelijk men weet deel uitm aakt
van de Tentoonstelling en eene oppervlakte
heeft van 38 hectaren. Men bouwt op dit
oogenblik het Casino-Kursaal. D it laatste
zal bestaan u it eene spectakel-zaal, een
eigenlijk Casino en een Café-concert.
Men zal bestatigen dat niets verwaarloosd
is om aan de bezoekers der Tentoonstelling
het maximum van verpoozing en verzet
te verschaffen.
De

R i j s c h o o l v an Y p e r e n .

Eens te meur w ordt aangekondigd dat de
Rijschool van Yperen naar Etterbeek zal
worden overgebracht.
H et ontwerp om die rijschool in de nabij
heid der hoofdstad, Etterbeek of Tervuren
te vestigen bestaat sinds lang. Zoo daaraan
nog geen gevolg werd gegeven is het dat
men aan hoogerliand nog altijd op zoek is
naar het middel om de misnoegdheid der
Yperlingen te temperen, met eene andere
rijksinstelling bij wijze van schadevergoe
ding naar Yperen over te brengen.
De rijschool, inderdaad, dank aan de
jonge en rijke officieren die er hunne oplei
ding genieten, brengt leven en beweging in
de anders zoo doode stad, doet handel en
nering draaien en de overplaatsing zou voor
velen ergo gevolgen hebben.
V o o r de a b n o r m a l e j e u g d .

De afgestorvene E dw ard V I I rookte de
langste en dikste sigaren van de wereld :
ze hadden 22 centimeters lengte en 5 cm.
diameter in ’t midden. Deze sigaien van
den koning van Engeland waren niet in
den handel, maar volgens R e h e S p i i e r e
werden ze te H avana gemaakt en kostten
5 franken liet stuk.
De tegenwoordige koning George V is
meer nederig. H ij vei'genoegt zich met de
pijp, die hij met goedkoopen en gemeenen
geelkleurigen tabak opstopt. W ilhelm I I is
klient van hetzelfde Havaniscli huis dat
EdwTard V I I bediende. De_sigaren van den
keizer zijn 17 1/2 centimeters lang en
kosten maar 150 fr. het honderd. Franz
Jozef, ofschoon oud en ziekelijk, blijft steeds
een hardnekkige rooker ; de V irg in ia

Gelijk gekend is, ligt het grootste deel
der woestijn Sahara, beneden de niveau der
Middelandsclie Zee. Reeds was er spraak
deze onvruchtbare vlakten onder water te
zetten, om ten minste langs de oevers
vnuclitbare gronden te bekomen. Nu laatst
heeft professor Echtegayen d it
plan
wederom opgevat. Hij stelt voor een kanaal
te graven van 80 kilometers lengte door
het kustgebied van A frika, en daar door
000,000 vierkante meters der woestijn tot
00 meters diepte onder water te zetten. De
Middelandsclie Zee zou daardoor de klei
nigheid van 36billioen kubiekemeters water
verliezen. Daar de landen rondom deze
nieuwe zee dan vruchtbaar zouden zijn en
bijgevolg veel in weerde zouden stijgen,
geloofd hij dat de onkosten van deze grootsclie onderneming rap zouden gedekt zijn.
De

Lock-out.

H ot statistisch bureau van den arbeid m
de Vereenigde Staten heeft op 1 m illiard
gulden (waarvan 2/3 voor de werklieden,
1/3 voor de patroons) de verliezen geschat
dio door de werkstakingen en lock-outs in
de 20 jaren, 1881-1900 geleden werden.

GE V R A A GD
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Al. Sintobin-Vuylsteke
Goede Pekkers
^kelwerkers ^ Bezemtrekkers

LEVENSDUURTE
In een tijd waar het leven zoo duur is, en dat
iedereen daarover klaagt, mag waarlijk als een
wonder aanzien worden het verschijnen in Londen
van een boek dat als titel draagt : « Iloe ik kan
leven met dertig centiemen daags ».
Wij gelooven dat het onze lezers niet zal mis
hagen, indien wij hier, in ’t korte, de onderrichtin
gen samentrekken die F. T. Cross, de schrijver van
dit zeldzaam boek, ter overweging aan zijne tijdgenooten meedeelt. Voor twee personen, man en
vrouw, die samenwonen heeft Cross het middel
gevonden om wekelijks, leest goed wekelijks,
niet meer dan drie en half schellingen, dit is
4.38 fr. aan eten en drinken te verteeren. Ziehier
hoe men zijn geld moet kunnen besteden :
Brood
fr.
Gerstenbloem
Linzen en erwten
Witte boonen
Rijst en datten
Vet en margarine
Macaroni en kaas
Melk
Verscheidene, peper, zout, enz.
Beenderen voor soep
Totaal

1.80
0.40
0.20
0.15
0.30
0.45
0.20
0.30
0.08
0.10

fr. 3.98

Zulks laat dus nog een overschot van 0.40 fr.,
dat als volgt kan verbruikt worden : suiker 0.15,
aardappelen 0 . 1 0 , thee 0 . 1 0 , kruiden 0.05 fr.
W ilt gij nu de lijst hebben van hetgeen Cross voor
eigene rekening binst de zeven dagen uitgaf ? leest :
Brood
fr. 0.60
Gerstenbloem
0.20
Witte boonen
0.15
Melk
0.15
Vet en margarine
0.20
Aardappelen
0.05
Suiker en thee
0.11
Verscheidene, peper, zout, enz.
0.05
Totaal

fr. 1.51

Met deze eetwaren is Cross in staat drie maal
tijden daags te houden iedermaal met gansch omge
keerde.menu. De goedkoopste eetwaren, merkt hij
op, zijn niet min voedzaam dan de duurste. Tien
centiemen margarine zijn even kloek als veertig
centiemen der beste boter. Er zit meer voedzaam
heid in dertig centiemen witte boonen, gerstenmeel
en brood dan in een bifstuck van een schelling, en
veel meer dan in zes liters bier. Van eenen anderen
kant trekt het lichaam meer voordeel uit tien cen
tiemen witte boonen en linzen dan uit eene koolbra.
Cross bekent gedurende zijne proefnemingen soms
een zekere leegheid in de maag te zijn gewaar
geworden, maar dit is verkiesbaar voegt hij erbij,
aan de overlasting die gewoonlijk volgt op een
rijken maaltijd. De werkkracht van zijnen geest
daalde niet in ’t minst, integendeel, en hij leed niet
de minste vermoeidheid wanneer hij ging wandelen,
veloreed of andere oefeningen deed. Hij aanveerdt
dat het voedsel dat hij neemt niet te vergelijken is
met dit der gevangene, maar zegt hij, het is vol
doende voor eenë periode van schaarschheid.
Na zulke bewijsvoering zijn er nu nog geen
liefhebbers ?
SAWYER.
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Eene verwaarloosde v allin g zet zicli over
van den eenen mensch aan tien anderen en is
gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder
lingen. Daarom moeten wij ons er zoo spoedig
m ogelijk van genezen. I)e beste, ja wij mogen
zeggen, eenigste rem edie die u voldoending
geeft, is de Siroop Depraetere. D it is een
w etenschappelijk p ro d u k t, dat door de D o k 
tors zelfs genomen wordt. P rijs 2 franken,
in alle apotheken n am elijk te I s e g 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 .

Yking d e r M a t e n en G e w i c h t e n
in het jaar 1913.
Burgmeester & Schepenen der Stad Iseghem
Maken de ingezetenen kenbaar dat de Heer
Keurder der maten en gewichten, binnen deze stad
de YKING zal doen in het Stadhuis, op W oens
dag 2 6 & Donderdag 2 7 F e b ru ari 1 9 1 3 , M aandag 3 ,
Dinsdag 4 , W oensdag 5 & Donderdag 6 M a a rt 19 1 3 .

Iseghem, den 14 Februari 1913.
Burgmeester & Schepenen,

B ij B e v e l:

De Poolreiziger Kapitein Scott
en zijne makkers
in de Zuidpool omgekomen
Naar men meldt zou kapitien Scott met vier zijner
gezellen den dood gevonden hebben in een sneeuw
storm, toen hij terugkeerde van de Zuidpool, welke
zij bereikt hadden den 18 januari 1912
Ziehier de tijdingen die ons over dit jammerlijk
drama gewerden.
Twee der gezellen van Scott zijn eerst omgekomen
zegt een eerste telegram. Scott en zijne twee andere
makkers zouden maar ’s anderendaags, uitgestrekt
nevens de lijken hunner beide vrienden, bezweken
zijn. Het aantal dooden bedraagt dus vijf. Men zal
zich herinneren dat de expeditie van kapitien Scott
zich, op 225 kilometers van de Zuidpool gekomen,
in twee splitste. De overlevenden maakten de afdeeling Scott uit, die voor doel had de Zuidpool te
bereiken.
Het overige der expeditie trok naar het schip
terug, terwijl kapitein Scott, dokter Wilson en drie
andere leden der zending te voet, zonder honden,
zonder poneys, de kleine sleden met het wetenschap
pelijk materieel erop achter zich aanslepend,naar de
Pool oprukten.
M evrouw Scott.

Mevr. Scott blijft dus weduwe met twee
jonge kinderen. Verleden maand vertrok zij
naar Nieuw Zeeland, waar zij de terugkomst
haar man ging afwachten en waar zij thans het
lijke nieuws zal vernomen hebben.

nog
naar
van
ijse

Mevr. Scott is eene zeer bekende schilderes en
beeldhouwster. Het was aan haar dat het maken der
medalie toevertrouwd werd, die, door de Koninklijke
Aardrijkskundige Maatschappij van Londen, aan be
velhebber Peary, toen hij de Noordpool ontdekt had,
overhandigd werd.
De geschiedenis der expeditie van kapiteiu Scott

Ziehier enkele beknopte bijzonderheden over de
ontdekkingsreis van kapitein Scott :
Op 1 Juni 1910 verliet de «Terra Nova» de
Teems ; op 15 Juni vertrok het schip uit Cardiff,
waar het voorraad ingeslagen had.
Kapitein Scott was nog in Engeland gebleven,
waar hij de geldelijke middelen der expeditie in
orde bracht. Op 16 Juli vertrok hij uit Londen om
de « Terra Nova » te gaan vervoegen.
Op 29 November verliet de expeditie die volledig
was, de haven van Chalmers. Op 20 December
bevond het schip zich in de vrije zee van het Zui
den, het is te zeggen in de Ross-zee.
In Januari 1911 verliet kapitein Scott het schip
om zijn winterkwartier op het ijs op te slaan.
Op 1 April keerde de « Terra Nova », de ijs
zeeën verlaten hebbend, ledig naar Nieuw Zeeland
terug, waar zij tijdingen over de expeditie, tot op
5 Maart 1912, medegebracht. Tot dan toeging
alles wel.
Kapitein Scott, die de tweede bevelhebber der
expeditie Shakleton was geweest, had, toen hij
vertrok, de hoop uitgedrukt vóór Amundsen aan de
Zuidpool te geraken. Naar men weet vond hij er
enkel de bewijzen dat zijn mededinger hem voor
was geweest.

Waar naar toe !
W aar naar toe om Zaterdag, Zondag of
Maandag een. aangenamen avond in fam ilie
door te brengen ? H et is zeer eenvoudig.
N aar het

CINEMA-PALEIS
Zaa l F l a n d r i a - M e l k m a r k t
Nergens is men beter als in deze aange
name, goed verwarmde en verlichte zaal,
waar wekelijks eene nieuwe reeks zeer
puike film s van allereerste kw aliteit worden
vertoond.
Leest onderstaande programma en oor
deelt :
1.
Te Iaat komende herstelling-, 2 . Dood
van A d m ira a l Nelson, 3.F ironlo t booswicht
4■ Weekblad É c la ir met de laatste gebeur
tenissen, 5. K unst en onschuld, 6. De A uto
van Robinet, 7 . De Zonnestraal, 8. De
A m erikaansche Onafhankelijks-Oorlog, q.
De nieuwe Meid is te schoon !
Plaatsen aan o,3o cent., 5 o cent., en 1 fr.

De Sekretaris,

G u s ta f R o sseel.

A. W e r b r o u c k .

Burgerstand van Isegliem
G eboorten :

50 Daniël Devoldere, z. v. Robert en Robertina
Verschaeve, Zottinnestraat. —
51
Magdelena
Samyn, d .v . Leon en Herminia Vermandere, Steen
putje. — 52 Walther Strynckx, z. v. Valère en
Magdelena Belaen, Rousselarestraat. — 53 Marcel
Velghe, z. v. Victor en Maria Buyse, Nederweg.
— 54 Magdalena Vandeweghe, d. v. Joseph en
Valentina Vandeputte, Rousselarestr. — 55 Marie
Boone, d. v. Michel en Adriana Hemeryck.
St-Pieterstraat.
O v e r u jd e n s :

30
Jules Vansteenkiste, 34 j., borstelmaker,
echtg. v. Romanie Vercruysse, Ameyestraat. — 31
Edmond Jullien, 59 j ., likeurenfabrikant, echtg. v.
Maria Wouters, Abeele. — 32 Martha Casier,
22 j., bottinenstekster, d. v. Henri en Octavie
Huys, Rousselarestr. — 33 Justina Marysse, 85 j .,
z. b. ongehuwd, Boschmolens. — 34 Marie D ’hont,
45 j., bottinenstekster, echtg. v. Gustave Rosselle,
Kortrijkstr. — 35 Joseph Deleersnyder, 6 m ., z. v.
Augustin en Romanie Vandorpe, M o l.— 36 Juliana
Vanneste, 61 j., huishoudster, echtg. v. Adolf
Veranneman, Nieuwstraat.

Scheepvaart van Iseghem
van 9 tot 15 Februari 1913
Le Jeune Oscar, met kolen voor Gustaf Naert— Iris , met kolen voor de W e Conrard Verstraete.
— Le Jeune Ernest, met lijnzaad en de drie
Gebroeders, met bloem voor Const Vandemoortele.
— Leon-Marie, met ciment voor Fr. Décaigny,
Em elghem .— M a ria, met brabantsch goed voor
de W e Alidor Vandewalle.

Marktprijzen
IS E G H E M
Suikerijboonen
15 Febr.
8
Beschikbare wagon
13 50
|
schip
13 75
|
groeite 1913 wTagon
15 50
|
» schip
15 75
|
Meststoffen, 15 Febr.
Sodanitraat beschikbaar Oostende
Zwavelzuren am m oniak
15 Februari.
Boter de kilo
3 30
Eieren de 26
2 30

Febr.
13 50
13 75
15 50
15 75
27 25
37 00
3 40
2 40

R O U S S E L A R E 4 Febr.
11 Febr.
Oude Tarwe
19 50 20 5<? | 19 50 2 0 Roode
18 50 19 — | 18 50 19 —
Rogge
17 — 17 50 | 17 50 18 —
Haver
21 — 22 — | 21 - 22 Boonen
22 50 23 50 1 23 _ <24 _
Aardappels
67 - | 6 — 6 50
Boter per kilo
3 20 340 | 3 30 3 50
Eiers per 25
2 86 3 12 | 2 60 286
Koolzaadolie 100 k. 67 —
67 Lijnzaadolie
»
57 50
57 50
Viggens
22 — 42 —
S ii iker ij boonen
Bescli. wagon
13 50 | 13 50
.»
schip
13 75 | 14 —
14 50
groeite 1913,
wagon
15 50
»
»
schip
15 75 | 14 75
K O R T R IJ K
Tarwe
Rogge
Haver
Koolzaadolie 100 k il.
Lijnzaadolie
»
Aardappels
»
Boter per kilo
Eiers per 26

1

H e t r o o k e n en
onze E ur op e e sc h e S ta te n h o o fd e n .

De Sahara onder water.

STAD
STEEKT

1
G<1

H et departement van rechtswezen doet
thans te M oll, in de kempen, eene opleiding
school bouwen voor jonge knapen die door
den rechter der kinderreehtbank of de
vrederechters ter beschikking der regeering
worden gesteld wegens een of ander vergrijp.
D ie school is eerder een opleidingsgesticlit voor abnormale kinderen, wier
lichamelijke of geestelijke gebreken van
aard zijn om hunne toerekenbaarheid te
verminderen en die dan ook dienen behan
deld te worden door aan de school verbon
den bijzondere artsen en opvoedkundigen.
B lijk t het evenwel, na eenigen tijd, dat
er aan den verpleegden bengel geene weten
schappelijke zalf te strijken is, dan zal hij
in een verbeterhuis w orden geplaatst.

sigaren, vooral deze der Italiaansche regie
bevallen hem het meest. De czar verkiest
de fijnste en zoetste cigaretten, met orientalischen tabak ; Mahomet V , sultan van
Constantinopel, de O pium en V anille ciga
retten en Alfons X I I I van Spanje de sterke
bijtende cigaretten van twee centiemen het
stuk, waarvan hij 40 tot 50 daags verbruikt.
K o n in g V ictor Em m anuël, besparig in alles
zelfs in tabak,vergenoegt zich met eene hal
ve Cavour na het eten.Fallières rookte twee
Havanas per dag. E indelijk, Ferdinand I,
czar der Bulgaren, neemt er dagelijks vijf
kostbare— en m isprijst ook niet bij tijd
een klein w it snuifje te pakken.

10 Febr.
20 —
17 50
22 —
07 —
57 50
53 60
3 25

3 Febr.
| 20 50
17 50
21 50
| 67| -57 50
| 4 85
| 3 25
| 2 50

G u s ta a f V a n d e p u t t e
COI F F E U R
Statieplaats,

IS E G H E M

Beveelt zich a an voor het maken van
alle slach van H A A R W E R K .
H erstelling en Vernieuw ing met uitgevallen H a a r.

V er makelij kheden
Zondag 16 Februari, groote prijskamp op de
Vogel p i k, ter herberg In den Kouter, bij Alf.
Desmedt. 12 fr. vooruit en het inleggeld erbij.
Zondag 16 Februari,

P i n t j e d e k ter herberg
D uc de Braband,Nedemeg, bij J. Gerne-Kimpe.

Chocolat Martougin
DEN BESTEN

W ilt Gij ter goede trouwe

Rookersgerief
Wend U altijd tot het oud huis

W e R. N0 NKEL-DE J 0 NGHE
Koornm arkt,

IS E G H E M

Vermakingen, herstellingen en ver
nieuw ingen aan Pijpen & Porte-Cigares

Geen Grijs Haar

A. De Bie-Bourgeois
M E E S TE R -K LE E R M A K E R

M E E R !!!

voor Heeren en Damen

«D e N ieuw e Londorv»

Marktstraat,
Groote

keus van

Laatste N ieuwigheid

I S E GH E M

doet de grijze horen binnen en
kele dagen verdwijnen, maakt liet
hnarplanzend en zacht, belet het
uitvallen en neemt de pelletjcs
van het hoofd weg.

Engelsche stoffen
—

Genadige P rijzen

IX

24

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

UREN.

Engelsche 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 eu k w in k e ls
In ’t groot: Parfumerie D- Salp, Wachtebeke (Belgïe)

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

seulement

COSTUMES et
PARDESSUS

Aarzelt niet! Neem POODE PILLEN
Zij
Zij
Zij
In
beletten

a 49 fr.
—

T R A V A IL

Indien gij slecht slaapt en dat uwe nachten verontrust zijn door
bange droomen ;
Indien gij zenuwachtig z ijt ;
Indien uwe maag niet trekt;

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

Nu heb ik het vast!

P e n d a n t un mois

ÉLÉGANTE

S O IG N É

Tandpijn

z u iv e r e n

z a c h t het l i c h a a m ;
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

Fr.

de doos ;
TE

STANDAERT

('ei D E N T O G E N E .
van den D E N T O G E N E

volkomen genezen door

Door het gebruik
voorkomt men mondgezwellen en ontsteking van
het tandvleesch. Geene tanden moeten meer uitge
trokken worden ; geene pijn meer gevoelt men nog
onder het eten.

i=> 11_ L. e : k e : rsi
en gedurende den dag neem ik van
tijd tot tijd eene van

Laat u niet bedriegen door gevaarlijke en ondoel

P/Iet deze twee voortreffelijke remediën,
nooit geen S L IJ M , nooit geene GAL

DENTOGENE

meer!

Eischt dus

de besmeltelijka ziekten
slechtste winterweer.

de

ware

DENTOGENE

Ik

bekommer

mij

niet
noch

SUCREMA

om

hei

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

Te Iseghem te v e rkrijg e n
Rodenbach en Verham m e.

Is e g h e m :

M M . A. RODENBACH en J. VERHAMME.

in

de

Apothekerijen

ten bureele van ’t blad

Oude Gazetten
Goed Papier (Boos Iseghem)

aan 0 , 1 5 fr. den kilo

Onfeilbaar v o o r de
geneezing v a n k lo v ti;
maakt de h u i d blank
,N e e n NACHT.

BIJ :

A. PODENBACH,
Is e g h e m .

SUPERCOCO

TE KOOP
Werkdadigheid zonder
weerga tegen zomersproe
ten en huid aandoeningen.
De beste voor 'I behoud
eener frissche gelaalskleur.

VERKRIJGEN

halve doos.

Y 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 peerden eene m axim um
V e r k e n s geschiktheid tot oplevering van
voor
arbeid, voorkomt de buikkram 
pen en darmontsteltenissen; is
uitstekend tegen den droes.
Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, (i tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en 60 andere kraclitvoeders. R ijker dan de
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laatsten gewicht voor gewicht, en geeft nog betere u it
slagen. Geeft vaste boter.

ST^D&ERI'S BQRSITOLETÏEI

is door de geneesheeren aangeraden en aanbevolen.

0 . 7 5 fr. de

J. YERH A M M E en
Apothekers,

mijn allerbest

De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en

matige namaaksels. Alleen de

JUMET.

Indien eetlust u ontbreekt;
Indien gij gekweld zijt door :

Oh! la! la!

Profitez de
l occasion !!!

COUPE

L . D U P U IS ,

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

Huis van eerste orde
ROUW KOSTUM EN

ftoode Pillen

allerhande 0 , 2 5 fr. voor3 kilos

Gebroeders LAGRANGE,

26-32, Zwijgerstraat, ANTWERPEN

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

Handel in CHICOREIBOONEN

ALSOOK
Allerfijnst en o p ’l
gelaat blijvend onontbeer- _
lijk voor elke ioilctteftel.

G O E D E
W ordt verkocht te Iseghem Apotheek Rodenbach en

O-IXIR

Goed van smaal(

IJdele
Cigaren kistjes

H U 52 E N

C oiffeur Vandendriessche.

D’RNVCRS

<^M£>

Goed voor de maag

BALSAM
Z U IY E ll
Eetlustwekkend -

W IJN

OP

vooral

wend

U tot den

algemeenen agent der Vlaanders

—

ROUSSELARE.

d i m K K i : t ; i ,i -1i( >i: k i { i j \ i ) I , i ; i j

Sucrema

CONSTANT GIT S
Statiestraat,

ISEGHEM

elefo o n

24.

PRACHT-

Geboorte-

en

en

STAOSDRUKWERKEN,

P rijskam p kaarten ;

Plakbrieven

zooals :
in

ELIXIR

CANROBERT

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 E li 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 bii voortdurend
gebruik volkomen genezen worden.
J

BALSEMPERELS
Beste geneesmiddel tegen allerhande geheime
waterorganen.
3 , 0 0 f r . de doos.

Koorn markt, ISEGHEM .
Adres-,

Oliebrood &

LANDVETTEN

P r i j s d e r flesch : 3 f r . 7 5 .

W tf. tHenkel é Z"
Visiet-,

van

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.

VYNCKE-LOWIE

Elixir d Anvers

Bedankings-,

Chicorei,

slach

ferrugmeux, antichlorotique, tonique apéritif.

’t is den besten en bestkoopsten.

van allerlei

alle

T

Champagne F. BOUCLIER PÈRE & FILS, Reims

Uitvoering

van

KOKS

Krachtherstellend bij uitmuntendheid.

Vraagt

EMILE

Magazijn

IvINA

M ag in alie Hotels en Herbergen verkocht worden, zonder vergunningsrecht

Voor den Groothandel,

KOLEN &

Spijs-,

kleuren-

en

BORSTSIROOP:

ziekten en

I fr. 50 de flesch.

effen dru k, Omzendbrieven, Faktu ren, 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.

enz.

Bureel- ^ Schoolgerief **•« Stempels in Caoutchouc.

kwalen

Xe bekomen bij JOSEPH V rR H R fv iry ^ , apotheker
M arktstraat,

IS E G H E M

der

