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BERICHT
Onze gewone verkooper Ach. Sette plot
seling ziek geworden zijnde, hebben wij hem
vervangen door Sylvain Vercruysse.
W ij durven verhopen dat onze nieuwe
verkooper bij alle onze kalanten zal welkom
wezen.
Indien er personen zijn die hun weekblad
niet regelmatig ontvangen, vragen wij hun
de goedheid te hebben ons te verwittigen.
W ij zullen aanstonds schikkingen nemen
om alles op goeden voet te stellen.

Weldadigheid!
Van kindsgebeente af heeft men ons
gezeid en herzeid dat wij den arme moeten
eerbiedigen en bijstaan.
Onze Ouders, eerst en vooral, hebben ons
daarvan het voorbeeld gegeven.
Wanneer een dompelaar de deur openstak
en met gebroken stem eenen « Onze Vader »
bad, en zoo eene almoes afsmeekte, mochten
wij eenen cent naar den braven man dragen
die dankbaar ons toesprak : « God zal ’t u
lóonen ».
W as er in het gebuurte een huisgezin in
nood, waren er kleederen te kort om in het
koude jaargetijde de teedere leden van jonge
kinderen te dekken, was er gebrek aan eten
om veelvuldige monden te spijzen, moeder
zond ons naar dat huisgezin, en wij waren
zoo blijde eenen ganschen pander kleedingstoffen en eetwaren te mogen overhandigen.
Wanneer wij ter schole gingen en onze
eerste gebeden leerden opzeggen, herhaalden
wij alle dagen in ons morgen en avondgebed:
Gij zult de hongerigen spijzen, de dorstigen
laven, de naakten kleeden.
En hoevele malen hebben wij den priester
Gods niet aanhoord, den zondag in de kerke,
die ons toeriep : Geen glas water in Gods
name gegeven zal later onbeloond blijven.
Hoe
menig malen
hebben de beste
predikanten onze herten ontroerd, onze zielen
van medelijden doen trillen, wanneer zij ons
spraken van de armoede in de schamele
familien, van den honger die onnoozele
kinderen kwelde, van den bloedigen nood
waarin brave
vaders,
goede moeders
verkeerden !
God zelf heeft in onze herten de liefde
geplant voor de minderen, God zelf heeft in
onze herten, in onuitwischbare letteren
geschreven : Gij zult den armen mensch
beminnen, gij zult hem lief hebben, gij zult
hem helpen, hem ondersteunen, hem bijstaan
in zijnen nood.
En wie zich volgens deze woorden schikt,
vindt niet alleen hiernamaals eene belooning
hij vindt deze reeds hier op de wereld. Geen
schooner, geen edeler gebruik kan de rijke
van zijn geld maken dan dit geld te doen
dienen om den arme te helpen. A l het
genoegen dat hij hier vinden kan, al het
genot dat hij hier kan smaken, is niet eens
le vergelijken met de zuivere, heilige boven
natuurlijke vreugde die men geniet als men
zijn geld uitgeeft om smerten te verzachten,
om tranen te droogen ! Zoo komt het dat de
rijke mensch, die goedhertig en mildadig is,
door iedereen wordt geacht en bemind, en
dat zijn naam, bij ’t arme volk, in eere en
zegen staat.
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Doch sedert eenigen tijd van hier, bestaat
er eene strekking om dat alles te veranderen
en onder te boven te keeren. Spreekt thans
met de werklieden, leest hunne schriften.
Hunne gedachten zijn onder dat opzicht
dezelfde niet meer als vroeger.
Niet alleenlijk de socialistische werklieden

kaarten of programmas

bij den drukker van dit blad gedrukt,

GODSDIENST, fy^OEDERTRRL, VRDERLRND
GErv\EENTEBELRNGEN
maar de christene werklieden ook, verklaren
luidop dat er geene almoezen meer moeten
gegeven worden, en dat er geene maatschap
pijen van bermhertigheid meer moeten
bestaan, dat de Staat in alles moet voorzien,
en dat geen mensch meer zich mag vernede
ren nog de hand uit te steken om hulp en
onderstand te bekomen.
Dus, volgens het nieuw stelsel dat nu
wordt aangeleerd, moet de Staat, en de Staat
alleen in alles tusschenkomen. De Staat moet
aan de arme familien al het noodige bezorgen
De Staat moet zien dat in alle huisgezinnen
eten en drinken weze. De Staat moet aan
eenieder een dak geven waaronder men
behoorlijk schuilen mag, kleederen om ieder
mensch te beschutten tegen natte en koude.
Maar is het wel waar dat het vernederend
is de hulp van iemand in te roepen, eene
almoes af te smeeken ? Moet een arme
mensch blozen wanneer hij in armoede
verkeert, en dat hij zijnen nood klaagt ?
Valt er iets te zeggen op die arme weduwe
die verschillige kleinen moet spijzen en
opvoeden, wanneer zij aan de deur van den
rijke kloppen gaat en smeekt om hulp en
bijstand ? Welk recht heeft er iemand haar
dat ooit door te steken of te verwijten ?
’t Is wel het tegenstrijdige dat moet
aanveerd worden. Niemand mnef van crehrpk
omkomen, niemand moet van honger sterven.
De rijkdommen op de wereld zijn groot
genoeg, schatten zijn er genoeg opeengesta
peld om in de noodwendigheden van allen
te voorzien. En wie in nood verkeert, wie
zijn eigen bestaan of het bestaan zijner
kinderen door zijn eigen werk niet kan
verzekeren, mag bedelen, mag vragen, mag
smeeken, zonder ooit eenen oogenblik slechts
van schaamte te moeten blozen.
Maar nooit zal ik kunnen aanveerden dat
officieele instellingen van weldadigheid, de
bijzondere instellingen zullen te boven gaan.
In de almoes mag men niet alleen de hulp
den onderstand inzien, maar de almoes moet
gepaard gaan met liefde en genegenheid.
Wanneer de noodlijdende een of twee
maal te maande naar eenen bureau zal
mogen gaan, waar een onbekende hem het
toegekende geld zal tellen en voorleggen,
zonder een woord aanspraak, dan zal de
de arme dat vernederend vinden, dan zal hij
een snijdend zweerd door zijn herte voelen
dringen, dan zal hij peizen dat hij een
verstooteling, een ellendige is.
Maar als wanneer dat men hem in zijn
huis komt vinden, dan is die arme man
gelukkig. Hij hoort woorden van troost en
opbeuring. Hij ziet hoe rijke menschen hem
verkleefd en genegen zijn. Het doet hem
deugd wijze raadgevingen te mogen aanhooren, en gelaten en verduldig verdraagt
hij zijnen
droevigen toestand wanneer
men hem de overtuiging geeft, -dat men later
aan de jongens goed werk zal verschaffen,
aan de meisjes eenen eerlijken en winstgevenden post zal bezorgen. Hij is blijde dat
hij ook eens zijn hert mag openen, dat hij
met vertrouwen spreken mag, dat hij zekere
punten mag aanraken, waarvan hij aan een
andere nooit een enkel woord zoude durven
zeggen. En kondet gij dat huis binnengaan
wanneer de weldoeners nauwelijks vertrok
ken zijn, dan zoudt gij mannen,dan zoudt gij
vrouw en kinderen vinden, ten gronde neder
geknield, Gods zegen afsmeekende over de
hoofden der begoede menschen, die hen zoo
mild en zoo goedhertig ter zijde staan.
*
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Doch deze manier van de weldadigheid
uit te oefenen moet weg. Dat mag niet meer
bestaan.
En inderdaad,

wilt gij de zaken onder

zoeken, van dichtbij beschouwen, gij zult
moeten bekennen dat onder opzicht van
weldadigheid eene gansche omwenteling op
gang is.
Met menige bazen, met menige patroons,
ben ik sedert tal van jaren in nauwe betrek
kingen. Beter dan een ander kan ik weten
hoe die bazen hunne werklieden eebiedigden
en beminden. En weinige persoonen van
stad weten zoo wel als ik, hoe milde menige
werkmensch, hoe menig arm huisgezin door
patroons werd geholpen en ondersteund.
Tot over korte jaren bestond er tusschen
patroon en werkman wederzijdsche liefde
en wederzijdsche genegenheid. Jaren en
jaren bleven dezelfde werkmenschen in dienst
bij denzelfden patroon. In menige plaatsen
was het niet raar werklieden, meiden te
vinden die dertig, veertig, ja vijftig jaar in
denzelfden dienst werkzaam waren. Dan
wrocht de werkman voor zijnen patroon
alsof het voor zijn eigen zelven had geweest.
De tijden zijn aan ’t veranderen.
Liefde en genegenheid tusschen baas en
werkman verdwijnen en sterven volledig uit.
Van beide kanten kent men niets anders meer
dan Rechten en Plichten ! Voor zulke som
zal zulk werk geleverd worden, en daarmede
is het nu uit.
Fn rlp liafrlp v an rlen natroon voor zijnen
werkman gaat ten onder, geen ^fenre\hft>
meer zal weldra tusschen hun bestaan, de
weldadigheid is aan ’t verdwijnen.
En de patroon is niet meer genegen nog
langer onderstand te geven, hij wordt on
verschillig aan bijzondere instellingen van
weldadigheid, en de tijd zal onvermijdelijk
komen dat de Staat, en de Staat alleen,
hulpe en onderstand zal bieden.
Helaas ! Helaas !
N em o.

EERE-COMMÜNIK
« Het heeft, mijn kind, zoo menigmaal
Uw minzaam hert behaagd,
Te knielen aan de Tafel waar
God zelf u had gevraagd.
Maar heden is het plechtgetij !
Nu dreunt der klokken klank,
De kerke glanst in schittrend licht
En trilt bij orgiën zang.
’t is luide vreugd ! ’t is blijde feest
Op dezen gloriedag,
Den schoonsten die uw kinderoog
Hier ooit op aarde zag.
Bewaar, mijn kind, voor ’t leven lang
Uw hert zoo rein als thans,
Behoud steeds uwe zuivre ziel
In lelie blanken glans.
Bid immer, zoo gij heden deed,
Voor Vader, Moeder teer,
Het smeeken van het kind wordt nooit
Verworpen door den Heer ».

De vaari van Yper naar Komen
D eze v a a r t is reeds sed ert m e e r d a n tw ee
eeuw en o n tw o rp e n , sedert v ijftig ja r e n te r
stu d ie en in u itv o e r in g en n o g n ie t v o lto o id
en a fg e w e rk t. E e n eclite v e rm a a rd e v a a rt
is d u s w el de v a a rtw e g v a n \ p e r n a a r
K om en-aan-de-Leie !...

Indien wij oude overleveringen en oor
konden moeten gelooven, dan zou het
ontwerp de Yperlee aan de Leie te ver
binden, reeds in 10(57 to Yp-ir ontstaan zijn.
Doch alhoewel de verschillende Staats
besturen, die Vlaanderen opvolgentlijk
beheerden, zich mot die zaak bekommerden,
kwam men toch nooit tot geen eindbesluit.
Eerst in ' de tweede helft der 19e eeuw
zouden er ernstige pogingen aangewend
worden tot het verkrijgen van die vaart.
Men zag nu eindelijk in van welk groot
belang het zou zijn voor handel en nijver
heid, de Leie- en Sclieldekom, — dus gansch

worden kosteloos tweemaal in het blad
overgenomen,

alsook de

opgegeven

uitslagen van prijskampen.

het Moorden met zijne belangrijke nijverlieidsstreken en zijne uitgebreide kool
m ijnen, alsook Henegouwen dat onder
opzicht van nijverheid en koolontginning
aan F rankrijks Noordergouw niets te be
nijden had, te verbinden door eenen water
weg met de Yzerkom, dus met de Noordzee
langs Nieuwpoort, de eenige natuurlijke
kusthaven van ons land, en verder met
Engeland... Zulke ontzaglijke voordeelen
eiscliten het graven van een vaart die slechts
eene lengte van 18 kilometers bedroeg.
Een kinderspel voor onze mannen van
den W aterstaat, zou men meenen.
Op I Mei 1859 drukte het Yperscli
gemeentebestuur daarvoor eenen wenseh
uit, bekrachtigd door den Gouwraad van
West-Vlaanderen op 17 J u li, en naar de
Regeering gestuurd op 24 J u li. D it was
liet begin dor pogingen die eene eerste
bekroning te gemoet gingen : immers in
1802 werd het maken van de vaart van
lioogerhand beslist. Doch, ’t was enkel op
23 Januari 1864 dat de uitvoering toegekend
werd aan de firm a Buclier en Y an Eecke.
Als eene eigenaardigheid mag aangestipt
worden, dat een gedeelte van die '18 k ilo 
meter lange vaart « overdekt » moest b lij
ven. Einde 1804 was men reeds bezig aan
het boren van dien 700 meter langen
tunnel, die de vaart, dwars door den
« grooten teen » van West-Vlaanderen’s
do heuvelen reeks1 dié"BeSrd8 S l fÏPJ\.Y O .< '.t,.v a n
ten berg, den scherpenberg, den Kemmelboi’g, de Catsberg, enz., on dio do Yzerkom
van de Leiekom scheiden, moest leiden.
De werken duurden negen jaren ; doch
de moeilijkheden die men onvoorziens ont
moette, waren zoo talrijk en zoo groot dat
de ondernemers het werk onvoltooid lieten
liggen, nadat zij er gansch hun vermogen
aan verspeeld hadden.
Twee jaar later — na dien gedwongen
stilstand — herbegon weer op 9 September
1975 het lastig spel van aanvragen, smeek
schriften en onderhandclingen met de
hoogerc besturen, dat zes jaren lang zou
duren om te eindigen met oen verdrag
begonnen op 31 December 1881 en gesloten,
vijf jaar later eerst, op 9 Mei 1880, door
de goedkeuring van een K o n in klijk besluit.
In 1887 herbegonnen eindelijk weer de
w erken : de tunnel werd voltooid op 9 J u n i
1892 en heel de vaart voleinigd op het einde
van dat ja a r.... Eilaas, zeven maanden
later reeds, op 23 J u li 1893 — een dag van
verstomming en wee voor ’t W estland
stortte de tunnel in !...
Men gaf echter de moed niet op.
In 1890 werden er nieuwe voetstappen
aangewend
’t kostte moeite, men kan net
wel denken, om de regeering weer in gang
te krijgen. M aar toch ’t ging : in 1902 werd
eene eerste som van 200,000 fr. door den
Staat beschikbaar gesteld om voorafgaande
studiën te beginnen. In 1910 werd de lieivoltooiïng van de vaart gestemd en de
werken toevertrouwd aan de firm a Monnoyer.
Dezen keer werden de plannen lieelemaal
veranderd : geen tunnel meer, maar een
waterweg in open lucht op gansch den
doortocht : dit zou eenige sluizen mee'
vragen. Op 3 November laatst deed m£
met behulp van 4000 kilos T urpin ’s on
ploffingspoeder, den gebarsten tu’nlieelemaal uiteen springen... E n nu is
nieuwen moed v o o ru it: do vaart geg»
on verdiept, sluizen gebouwd, bikosgelegd, on de glooiingen versterk; de
gewapend beton... Helaas, enkele \aatgeleden geraakten weer meer dan 1 .
kubieke meters arrde in beweging :
eene lengte van 300 meters werden df.
sterkingen in gewapend beton ver Ir. W
Die lijdensgeschiedenis, dio reek
1 ukken kennen al een en zelfde
de bovenste grondlaag is dooi.
de ondei'sto integendeel schier om
baar, zoodat het water, in dei

door de bovenste laag sijpelend, blijft staan
op de onderste grondlaag ; en, gelijk in liet
liedje, de bovenste « gaat aan liet zwemmen»
alles verbrijzelend onmeedoogend wat op of
in liaar staat of steunt.
Iedereen hoopte dat de prachtige on
reusachtige brug van Ilollebeke aan het
gevaar ging ontsnappen, zoo machtig sterk
was zij opgebouwen.
Helaas ! in den loop dezer week is de
brug, onder een ijselijk gedruisch, gansch
verbrijzeld ton gronde gestort.
Meer dan een half millioen franken zijn
verloren.
D r I I. A.

Overkomst
(SCHETS)
Alles was in rep en roer bij vriend Frederik.
Zijn huis was tot in de minste hoeken gescheurd
en gekuischt ; de gordijnen waren versch gewasschen en de stors die hongen in den salon waren
vernieuwd van frinjen.
Op de logeerkamer was alles in regel gezet.
Het stof was zorgvuldig afgevaagd van lampet en
andere porseleinen toebehoorten, en een nieuw
stuk sunlight zeep prijkte in een te klein potteken.
Wollen dekens lagen in voldoende getal op het
bed bedekt met eene nog tamelijk nieuwe sprei, en
in de kleerkas hingen de haken te blinken gereed
om het kleedsel van de toekomende schoonmoeder
te wege op te houden.
Want ja bij vriend Frederik was de oudste
zoon, sedert eenigen tijd te Antwerpen als genees
heer geplaceerd, aldaar in kennis gekomen met een
lief net jufferken, en de dag was aangebroken
waarop Hendrik zijne Elvire aan zijne ouders zou
voorstellen.
De trein kwam de statie binnengereden, en
Hendrik en Elvire voorop, de ouders van Elvire
daarna, kwamen van den wagon gestapt.
Vriend Frederik was hen ter statie komen afhalen
en had zich gelast met de eerste kennismaking.
Hij en zijne vrouw waren deftige nederige lieden,
die in den kruideniershandel eenen schoonen stuiver
hadden bijeen verzameld, en thans met hunne
dochter, sinds het vertrek van Hendrik, alleen het
ouderlijk huis bewoonden.
Nooit hadden zij zeer ingenomen geweest met
hoofsche manieren of hoogdravenden klap, en niets
ontzagen zij zoo zeer ajs volk te ontvangen. Immers
dan gevoelden zij zich geen meester meer in hun
eigen huis. Dan dachten zij zich verplicht veel
betere tafel te houden dan die welke zij gewoon
waren, en die burgerlijk goed was. Dan ook waren
zij als belemmerd in hunnen gewonen omgang en
hunne alledaagsche bezigheden.
En ’t juist alzoo met de overkomst die Hendrik
medebracht.
<ie "stad gewoon, het hoedje kon naar den wind
hangen, ferme vaderen en moederen, en toch met
een bevallig spotlachje neder zag op de ouderwetsche meubels, zeden en gebruiken der brave
dorpelingen !
En de ouders er van ! Men hadde gezeid het is
kasteelgoed. Gekleed en gereed gelijk een rouwen
ajuin, mijnheer met de gouden of de vergulden
ketten op den buik bedekt met eenen gilet met
vogels op, en op den kop eenen versch opgestreken
buishoed, madame met eenen pluimen boa om den
hals en gecoiffeerd gelijk eene parisienne !
Wat zagen vriend Frederik en zijne vrouw af
binst de twee dagen dat zij dat volk in huis hadden.
Fransch spraken zij maar gebrekkig, en van het
Antwerpsch vlaamsch verstonden zij bijna niets.
Ook is niets zoo ongemakkelijk of altijd te moeten
hervragen : « Wat belieft er u ! Wat wilt gij
zeggen ! » t’ Einden raad gebaart men te verstaan
hetgene de andere verhalen, en men trekt een
gezicht dat men denkt overeen te stemmen met het
gevoelen van dezen die de vertelling doet, al kon
men niet juist aaneen knopen wat de verteller wel
bedoelen mag.
Niets ook breekt zoo de hertelijkheid dan te
moeten, om den tijd dood te doen, spreken over
zaken die geen het minste belang hebben voor
iemand anders. Maar wat gedaan ? Men kan toch
niet altijd spreken over ’t schoon of slecht weder,
over natte en droogte. En wanneer de opvoeding
en het midden waarin twee met elkander sprekende
menschen leven, gansch verschillig zijn, dan wordt
de samenspraak een ware last.
Ook was het met eene onuitsprekelijke vreugde
dat vriend Frederik en zijne vrouw de overkomst
zagen vertrekken. Zij zeiden hun veel : tot wederziens, maar ’t was slechts met de lippen, en niet
met het hart. En wanneer de trein schuifelde die
Hendrik met zijn volk Antwerpwaarts terugvoerde,
was het alsof het den dorpelingen een groot pak
van het hert viel. Frederik trok terug zijne wekedaagsche broek en vest aan, zijne vrouw vatte met
gretigheid den voorschot vast die zij had van kante
geleid, en het alledaagsch leven herbegon met zijnen
aangenamen eenvoud en zijnen stillen gang.
De overkomst was weg.
SALUT.

B R IE F W ISSE L IN G
'ij ontvangen den volgenden brief:
Iseghem, den 10 Juni 1913.

Wdt<Jl!leCr de UitS ever van « Boos Iseghem »
k heb met belangstelling uw laatste nummer
zen, en het is inderdaad gelijk gij schrijft; dat
'ijf leden der minderheid van den Gemeenteraad
'ijk alles gedaan hebben wat de bond der
" '’den van hun vroeg.
’iij toe u eens mijn gedacht te zeggen over
voordigen toestand.

I'

Ik ben er niét tégen dat de werklieden zich
vereenigen, maar ik vraag mij af tot waar de syndi
katen ons zullen leiden.
Iedereen weet dat ons land leeft van den uitvoer,
en dat het aan onze fabriekanten, namentlijk de
Iseghemsche, onmogelijk is nog op het vreemde de
concurrentie te doen, indien zij voor hen het voor
deel niet hebben van minderen loon te moeten
betalen dan in andere landen. Indien de syndikaten
d ; loonen willen brengen op den tarief die in andere
landen betaald wordt, wat zal het gevolg zijn ?
Dat onze fabriekanten in die landen niet meer
zullen kunnen leveren.
Indien men dus niet begere dat de fabricatie voor
den uitvoer ten niete ga, er moet zeer voorzichtig
te werke gegaan worden in het eischen van gedurige
loonsverhooging.
Ik weet wel, Mijnheer de Uitgever, dat die regels
niet zullen bevallen aan een deel uwer lezers ; maar
dat men mij weerlegge, ik zal de tegenspaak met
dankbaarheid aanveerden, en ik zou blijde zijn kon
men mij overtuigen dat ik ongelijk heb.
En ook vraag ik mij af : waar gaat dat eindigen ?
Het doel der syndikaten is eerst van het getal
hunner leden te versterken. Zou het daarom niet
een weinig zijn dat de werkstakingen zoo gemakke
lijk uitbersten ? Dan immers kan men aan de
onvereenigden doen gevoelen dat zij in zulke geyallen alleene staan, en noch op onderstand noch op
hilpe mogen rekenen. De werkstakingen zijn de
beste propaganda voor het leger der gesyndikeerden
te vergrooten.
En wanneer nu al de werklieden zullen vereenigd
zijn, en dat de kasse van het syndikaat goed voorzien
is, waartoe zal dit geld dienen ? Bijna uitsluitelijk
om werkstakingen te ondersteunen. Het zal werk
stakingen regenen, nu eens hier, dan eens daar, en
nooit zal daar een einde aankomen, omdat de kas
altijd regelmatig door de bijdragen der leden zal
gevuld worden.
De bazen van alle nijverheden zullen dus steeds
van langsom meer verplicht zijn duim te leggen voor
de eischen der syndikaten, omdat die van langsom
talrijker en ijjaphtiger zullen worden. De hoofden
der syndikaten hebben er natuurlijk persoonlijk en
eigen belang bij dat het getal hunner leden
aangroeie.
Wat is daaraan te doen ?
Zoolange of dat de bazen kunnen meer geven,
zijn wij er niet tegen dat de werklieden eene behoor
lijke daghuur verdienen. Maar eens de paal over
schreden, zal de nijverheid die met den uitvoer
moet leven, in gevaar gebracht worden. En om dit
te beletten is er volgens mij maar een middel.
Het is dat al de bazen van al de nijverheden van
stad één syndikaat zouden vormen, om gezamenthjk
te kunnen strijden voor hun bestaan. Zoolange, of
dat de kas der syndikaten maar ééne grève moet
, ondersjteiinen kan zij dat met alle gemak volhouden.
Maar, eer de zafcei) te verre komen, eer dat de
nijverheid den doodslag krijgt, dient bovengemelde
midd?lvjn \
tawerkiPesJi?ld ^ e ^ ^ e ^
verplichtten malkaar te helpen, ten prijze van gelijk
welke opofferingen, dan zou er kunnen met hoop
gestreden worden tegen dezen die zienling onze
: nijverheid in gevaar brengen.
In zake van strijden voor het bestaan, even als
in oorlogen tusschen de volkeren, vraagt men niet
wie er gelijk of ongelijk heeft. Het is deze die wint
die gelijk heeft, en qn) tg winnen moet men de
sterkste zijn.
Wie vereenigt de bazen ?
Aanveerd, Heer Uitgever, mijne ware groeten.
B urger.
★

Aan onzen achtbaren briefwisselaar moeten wij
doen opmerken :
1) dat wij aannemen dat even als de werklieden
de bazen wel het recht hebben zich te vereenigen ;
2) maar dat de lock-out, waartoe bovenbeschre
ven stelsel noodlottig zou aanleiding geven een
uiterst middel is dat altijd veel slachtoffers zou
maken. Er zullen inderdaad altijd een groot getal
werklieden te vinden zijn die niet beter vragen dan
voort te werken in geval van staking, en door den
lock-out alzoo aan onverdiende ellende zouden
blootgesteld worden.
Boos Iseghem.

HANDELSVERKEER
III.
3.

OPGANG
De

Markt.

Moeilijk zou men zeker eene duidelijker
voorstelling van eene zoogezegde doode
stad kunnen aantreffen, dan in de lioutene
mannekens, huizekens en boompjes, die
het kleine kind uit zijne Sint-Niklaasdoosf
op de speeltafel, in eene beweeglooze orde
rangschikt.
W a t anders zijn, in werkelijkheid, onze
ingetogene
begijnhoven,
heimnisvolle
droomsteden van onze mystieke dichters
en schrijvers? Wat anders de naakte puinen
van Pompei, N inivië of wat andere eeuwen
oude ruinenstad, waar niets de doodsche
stilte stoort dan den eentoonigen pikslag
van den opgravenden archeoloog, of het
akelig gekras van een rond fladderenden
nachtuil ? W a t anders nog de dumstere en
melancolisehe straten van onze eenzame en
bezadigde rentenierssteden ?...
Geene koopwarentreinen komen hier de
netaangelegde spoorhalle, met dampend
gedruisch, binnengestoomd ;
maar de
enkele personen die do voorbijsnellende
luxuswagens, nu en dan,hier afwerpen, zijn
niets dan kommerlooze speelreizigers, op
zoek naar eene vreedzame rustplaats of

naar eene of andere platonische kunstaanbiddingi Geene voorbijzeilende schepen
komen hier de druiling stooren van de
mijmerende zwanen op de ingesluimerde
kanalen. Geene helderstralende vitrienen
gieten licht en leven in de schemerduistere
en verlatene stratsn, waar niets dan
menschen wonen o. met de bel aan de
deur ». Slenterende wandelaars en flink
uitgedorschene zwierders zijn de zeldzame
wezens die m arkten en openbare plaatsen
komen bevolken__ soms, bij guren w inter
avond, zou men er niets dan oen ijskoud
standbeeld, treurend in zijne eenige eeniglieid, kunnen aantreffen.
Roering, beweging, verkeer, gedruisch,
leven : al dit is van hier verbannen gewor
den. H ier heeft de slaap zijne loodzware
sprei over de zwijgende daken gesponnen :
want hier heersclit de handel, hier bloeit
de nijverheid niet !
W elnu ziet daar den letargisclien staat
waartoe ook de middeleeuwscke gemeente
onvermijdelijk zoo gedoemd geweest zijn,
liadde zij de m arkt en het marktverkeer
niet gekend.
Zekerlijk, qp onze dagen, is de oude
openluclitige m arkt, nauwer en nauwer,
door de moderne Beurs o Verwelf»! en over
weldigd geworden. Hoe zelden nog zijn de
krameniers en marktventers van voorheen,
in eene onmiddelijke en rechtstreeksehe
betrekking met hunne kalanten kunnen
blijven? Sinds lang heeft een machtig
gemobiliseerd leger van reizigers, commissionarigsen, wissejagepten en anderp tusschenpersonen zonder tal, den voortbrenger
van den verbruiker, verder en verder af,
verwijderd. J a ! I n hoevele handels- en
nij versheidstakken is de oude m arkt niet
,eene onbekende of overbodige zaak gewor
den 1 De liande} die, in den beginne, ter
plaatse zelve, op de m arkt, ijqoijdeljngs,
wat later ook schriftelijk geschiedde, streeft
meer en meer pm £fcli van allo plaatselijk
gebied vrij te maken, vooral sedert den dag
dat spreek- en sneldraad, om zoo te zeggen,
allen afstand onderdrukt l)ebl}en.
H ierin }igt niets dat ons buitenmate
verbazen moet, en ja» wien zou het dan
ook verbazen kunnen ? Of weten wij dan
misschien niet dat de handel, dank zij den
machtigen aanstoot van den modernen ontdekkingsgeest, lang reeds in do puinen
gevallen poorten van onze oude steden
onverlet is doorgebroken, om op de vleugels
van onze gelouterde mekanische verkeers';aa
(' . O '
1-- 1 *-'■*• 1 ^ . TTfin r/nn
over te wieken, en tot in de verst verdokene
gewesten de zege vlag te gaan hijsschen van
zijne triomfeerende opperheerschappij ? De
handel, op onze dagen, is wereld!andscli,
is internationaal geworden !
Maar daartegen, hoe verschillend, hoe
oneindig verschillend kwam het niet voor
in do opwassende gemeenten uit de
middeleeuwen ?
H ie r strekte de horizons der zintuigen en
der waarnemingen van den jong beschaaf
den burger of poorter, maar . zeer weinig
verder uit, dan liet begrensd landtafereel
dat hij van boven op de stadsmuren, met
eigene oogen, overkijken kon ; en dusdanig
bleven zijne behoeften en begeerten even
als zijne handelingen en gansch zijne be
drijvigheid, binnen denzelfden cirkel nauw
afgelijnd en opgesloten.
He wereld voor den oermensch, was de
aanlokkende en wilde vallei geweest, waar
hij zich tijdelijk op zijne zwerverstochten
neêrvleide. De wereld voor den grondheer,
was de patriarkalo hoeve waar gansch zijne
familie rondom hem leefde en bewoog. Do
wereld voor den burger uit de twaalfde en
dertiende eeuw, was de versterkte moeder
stad gepaard met hare onmiddelijke landoingeving.
W a t daarbuiten gelegen was en bestaan
mocht, al dit was den middeleeuwsclien
burger onbekend en onverschillig, en diensvolgens ook onbegeerd en onbemind. Zoo
zijn de koters of liuisduiven die niet verder
hunne zwaarwiekende uitvlucht nemen, dan
tot de aanpalende gebouwen of de nabijgelegene velden. Zoo is de traagtredende
huisscliildpad, die geen uitgebreidere ronde
zal maken dan deze langs liage en m uur die
liet hoving omzoomen. E lke stad was, in
zekeren zin, eene soort van landelijk eilancjeken, van oasis, wiens bevolking — lijk
Robinson Crusoï op zijn verlaten strand
midden don woesten Oceaan — op haar
eigen gansch haren behoeften voorraad
moest opdoen en verbruikte, en die liefde,
in den beginne ten minste, afgescheiden
van de overige wereld, verwijderd, zooniet
vijandig van alle nabvrige landen en steden.
{Het vervolgt)
BEN.

Waar naartoe ?
—
Bij G ÉRARD, Hotel du Coq d ’Or, Groote
M at kt, Iseghem, een lekker glaasje Stifts Brliu
drinken en eene aangename partij Bowling spelen,
die altijd voort zulken grooten bijval heeft.

DE KAM ER
NAMIDDAOZfTTING VAN 11
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Voorzitterschap van M. Schollaert.

De Legeruitgaven.
M . LEVIE (minister van geldwezen). — Art. 15
van de wet op de boekhouding machtigt ons de
r.oodige kredieten te vragen aan Kamer en Senaat
voor het dekken der uitgaven voortspruitend uit de
nieuwe legerwet welke onlangs gestemd werd.
De nieuwe legerwet zal voor gevolg hebben dat
ons leger zal vermeerderen met 125 opperofficieren,
925 officieren, 2000 onderofficieren en 160 duizend
soldaten.
Wij vragen als gewone kredieten 27 miljoen voor
de gewone uitgaven van kleeding, bewapening,
ammunitiën, slaping, paarden, enz.
Er zullen in het geheel 185 miljoen 105 duizend
frank noodig zijn van 1913 tot 1917.
Wij zullen moeten overgaan tot leeningen met
een aflosbaar termijn van 25 jaar.
De voorziene uitgaven voor kazernen en gebou
wen bedragen 70 miljoen en 18 miljoen voor de
onderrichtingskampen.
Tusschen dit en 2 jaar zullen wij 284 miljoen
moeten ontleenen, iets wat eenen jaarlijkschen last
van 12 miljoen 105 duizend frank zal medebrengen.
Dit loopende jaar zullen wij vermeerdering van
5 a 6 miljoen inkomsten moeten hebben.
Ik leg qp het bureel der Kamer vijf wetsontwer
pen van fiskalen ^ard neer ;
P Hervorming der patent in belasting qp dp
wezenlijke winsten der naamlooze vennootschappen <
2e Invoering eener nisuwe belasting op de auto
mobielen ; 3e Invoering eener belasting op de
einemas ; 4e Wijziging van de rechten voor enregistrement-, successie-, zegel- et} hypotheekrecht ;
5? Verhoaging der bejasjing op den alkoql.
Die nieuwe belastingen zullen óns minimum 29
miljoen en maximum 40 miljoen opbrengen.
Ik noodig de Kamer en den Senaat pij
5 nieuwe wetsontwerpen te stemmen bij hoogdrinr
gendheid, doch vooral het nieuw wetsontwerp op
den alkool, welk ik de eer heb uiteen te zetten als
volgt :

Nieuw wetsontwerp op den a lk o o l
Minister Levie legt het volgend wetsontwerp
neer waarbij de accijnsrechten en de inkqmrechten
op den alkqql vermeerderd \y9rd@fl i
Sterke dranken in tonnen van 50 graden ten
minste, fr. 225 per hektoliter in plaats van 175 fr.
In tonnen yoqr elkgn graad, tjqvpn (Je 50 ö/ot
450 fr. per hektqliter, in plaats van 350 fr,
Likeuren, zonder onderscheid van graden, 450 fr,
per hektoliter, in plaats van 350 fr.
Andere likeuren, minstens in alkool 20 per hon
derd behelzend, 90 fr. per hektoliter in plaats van
70 fr,
Meer dan 20 per honderd en min dan 50 per
honderd, fr. 225 in plaats van fr. 175 : En meer
Ho., sn ° ju — fr
jn piaats van fr 350.
Daarenboven wordt een accijnsrecht geheven op
de sterke dranken in Belgie gestookt, van *r„ 200
in plaats van fr. 150,
Voor het wetsontwerp der nieuwe belastingen
vraag ik de hoogdringendheid voor de bespreking
en de stemming.
M. VANDERVELDE. — Het ontwerp moet naar
eene kommissie verzonden worden.
M. DE VOORZITTER. - Ik stel voor de zitting
te schorsen voor eenige minuten en het voorstel van
overgangswet door eene kommissie te laten onder
zoeken.
De zittjng wordt opgeschorst.
Na eene schorsing welke een uur duurde wordt
de zitting hernomen ten 5 1/2 ure.
Na eene korte bespreking van artikel 4, waarbij
de schikkingen op de privaat alkool stapelhuizen
worden herzien, wordt het wetsvoorstel de regeering
gestemd door 87 stemmen tegen 67 en 3 ont
houdingen.

Neerlegging van een wetsvoorstel
M. BERRYER (minister) legt een wetsontwerp
neêr aangaande de bezoldiging der milicianen.
De zitting wordt om 6 1/4 ure geheven.

Hulde aan Hugo Verrijst
Op Zondag 17 Augusti aanstaande, zal te
Ingoyghem grootsche hulde gebracht worden aan
Pastor Verriest, den fijnen letterkundigen Vlaming,
den onovertroffen voordrachtgever.
Ontelbare vrienden en bewonderaars van den
hooggeachten en welbeminden priester zullen op
dien dag in Inoyghem samenkomen ; zeer vele
muziek- en letterkundige maatschappijen zullen
deelnemen van den stoet ter zijner eere opgericht.
Uit Iseghem zal de kunstkring « De Albreeht
Ilodenbachsvrienden » aldaar ook vertegen
woordigd zijn ; vele leden er van hebben reeds
ingeteekend voor het feestmaal waartoe, mits 3 fr.,
eenieder kan inschrijven in Flandria, of rechtstreeks
bij den schrijver van het feestsomiteit : M. Styn
Streuvels, Ingoyghem.
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Eene verwaarloosde v a llin g zet zicli over
\au den eenen mensch aan den anderen en is
gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder
lingen. D aarom moeten wij ons er zoo spoedig
m ogelijk van genezen. De beste, j a wij mogen
zeggen, eenigste remedie die u voldoending
geelt, is do Siroop Depraetere. D it is een
wetenschappelijk pro duk t, dat door de D o k 
tors zelfs genomen wordt. P rijs 2 franken,
in alle apotheken n am e lijk te Iseghem bij
MM. A. Rodenbach cn J . V e r h a m m e .
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Burgerstand van Isegliem
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door de vermaarde 1TALIAANSCHE TROEP

A a n de b e t e r h a n d .
Wij zijn gelukkig te vernemen dat de toestand
van Mijnheer Van Naemen-Vanden Bogaerde, ge
wezen schepen onzer stad, welke in de laatste dagen
onrustwekkend was, thans veel gebeterd is, en wij
denken de tolk te zijn van al onze medebnrgers met
jiem eene spqedige en volkomene herstelling te
wenschen,
Gedecoreerd.
— Mijnheer Leon Weustenraad, vrederechter
van het kanton Iseghem, is gedecoreerd als ridder
der Leopoldsorde. Alle Iseghemnaren zullen met
vreugde en genoegen dit blijde nieuws vernemen.
Boos Iseglicm, biedt aan den achtbaren vrede
rechter zijne beste en hertelijkste gelukwenschen.
I ngezonden.
Is e g h e m ,

den

11

Juni

1913.

Geachte Heer Uitgever,
Gelief de vriendelijkheid tp hebben het valsch
gerucht, alsdat ik mijne fabrikatie te Iséghem in
’t kort zal uitscheiden, te logenstraffen.
Ik heb eene Naamlooze Maatschappij gevormd
en zal nog eene mekanieke schoenfabriek stichten
in een ander center, maar ik heb geenzins het inzicht
mijne fabriek van Iseghem te laten varen, dit ware
geheel en al het tegenovergestelde van mijne intresten.
De snoode zinspelers wijden mij alle slach van
domme inzichten toe, omdat ik uitbreiding aan mijne
zaken kan geven waarvan zij niet eens het gedacht
kunnen opvatten, dat gaat hun begrijp te boven.
Ik heb medelijden met deze kleingeestigheden
(die hfjt noqdig apfyten tjeze middels te gebruiken om
mij rnijn werkvolk te onttrekken.
Aanvaard, 'beste Heer, de uitdrukking mijner
achting en dank.
E.

H

ertoge

-S t u b b e ,

Schoenfabriekant, Emelghen-Iseghem.
C r è m e a la gl a c é .
Eiken namiddag is het in stad volle muziek.
De menschen, neerstig aan hun werk bezig,
hooren plotselings de toonen wedergalmen van een
soort militair muziek, ze loopen naar deur of
vensters, en... ’t is een karreken met crème
a la glacé.
Niet min dan vier karrekens in de schitterendste
kleuren opgesmukt, en door een peerd voortge
trokken, doorkruisen standvastig de straten der
stad. En ’t moet zijn dat zij hier betere zaken doen
dan elders, aangezien men ons deze lekkernij aan
biedt uit vreemde steden, zooals Kortrijk en Meenen.
Gaan de Iseghemnaren zich nu bekend maken
als crème a la glace-eters ?
Diefstal.
Dinsdag morgend, rond 6 ure, kwam eene
30jarige onbekende vrouw in den winkel van
H. Yandenberghe-Hochepied, Statiestraat. Zij vroeg
twee frankstukken te willen uitwisselen in nickelstukken van 10 centiemen, het jaartal dragende
1901-1902. Men voldeed bereidwillig aan haar
verzoek, trok de lade open en zocht er, met behulp
der onbekende vrouw, de gevraagde stukken, waar
voor het meisje 10 centiemen kreeg. Na het vertrek
der vrouw bestatigde men dat ongeveer 23 frank
verdwenen waren. Klacht werd ingêdiend en onmid
dellijk werd een onderzoek ingesteld.

EEN EN ANDER
Georges

C a r p e n t i e r op h e t t o o ne e l .

De bokser Georges Carpentier heeft een kontract
geteekend voor 8 weken, om op te treden in het
Opera van Londen, waar thans een revue-tooverspel
wordt opgevoerd. Daarin zal een bijzonder tooneel
worden gelascht, waarin de overwinnaar van Bombardier Wells moet voorkomen met zijn gangmaker
Max Ludo, en waarin dn Fransche tooneelspeelster
Polaire eveneens zal optreden.
Carpentier

is

verbonden

tegen

400 pond

(10,000 frank) per week en behoudt zich het recht
voor zijn kontract, na de eerste weekte verbreken,
voor het geval hij zijne gangmaking zou moeten
hernemen met het oog op een nieuwen kamp.
Bevolkingstatistiek.
Volgens de laatst opgemaakte statistieken, zou de
bevolking van Europa op 433,900,000 bewoners
moeten geschat worden. Voorop komt Rusland met
117 miljoenen inwoners; daarna Duitschland met
64 ; Oostenrijk-Hongarie met 51 ; Engeland met
45 ; Frankrijk met 39 ; Italien met 34 ; Spanje met
19 ; Belgie en Rumeniën met 7 1/2 ieder ; Europeesch Turkije met 5 ; vervolgens Holland, Zweden
en Bulgariëen met 4, Zwitserland met 3, Serbiëen,
Denemaiken,
Griekenland en Noorwegen met
2 miljoenen elk.
In vergelijking met de andere werelddeelen komt
Europa, in bevolkingsdikte, op het voorplan met
44 inwoners per vierkante kilometer ; daartegen
staat Azie met 20.6, Amerika en Afrika met 4.5 en
Australië met nauwelijks 0.8 per vierkante km.
Wanneer men dezelfde vergelijkingstabel opmaakt
voor de landen van Europa, komt Belgie verre
vooraan met 286 inwoners per vierkante kilometer;
en Noorwegen met enkel 8 inwoners per vierkante
kilometer komt op het achterplan. Tusschen beide
uiteinden staat Holland met 177; Engeland met 146
Italië met 120; Duitschland met 112; Zwitserland
met 91; Oostenrijk met 76; Frankrijk met 74; en.
Rusland met 23 inwoners per vierkante kilometer.
Wat het getal geboorten aangaat, Rusland beroept
zich op de eerste plaats met 44 geboorten per 100
inwoners. De andere landen volgen in $eze orde :
Hongarie 35.6, per duizend inwoners; Italië 32.9;
Oostenrijk 32.4; Duitschland 29.8; Holland 28.6;
Zwitserland 25.2; Zweden en Engeland x24.8;
Belgie 23.7; Op zeer verren afstand komt Frankrijk
met slechts 197 geboorten per duizend inwoners.
E e n t r e i n m e t zeven j a r e n

retard !

Hoe onwaarschijnlijk deze tijding ook wel moge
voorkomen, ten minste volgens eene draadmare uit
New-York, is ze volstrekt echt. Ziehier het gevaarte
van dien trein die ter bestemming is aangekomen
met eene vertraging van... zeven jaren ! De trein
samengesteld uit een machien met vier wagens op
gepropt met reizigers verliet Beaumont in den Texas
om naar Port-Bolivar te stoomen, den 8 September
1906, om 11.30 ure in den voormiddag. Regel
matig moest hij om 13.55 ure te Port Jïolivar aan
komen. Binst de dertig eerste kilometers ging alles
om ter best, maar te High-Island aangekomen woed
de een vreeselijk orkaan en eene o/verstrooming
kwam den ijzerenweg op tien kilometers langs voren
en langs achter van den trein vernielen, zoodat hij
beweegloos om zoo te zeggen op een eiland bleef
stilstaan. Na den storm toen de zee achteruit trok
was er geen spoor van riggels meer waar te nemen,
tenzij onder den trein zelve, waarin de reizigers
meer dood dan levend opgehouden waren. Met vele
moeite gelukten zij er nogthans in. door het water
en het slijk, het vaste land te bereiken, en daarmee
bleef de trein verlaten op zijne riggels staan. Dit
duurde zoo zes jaren. De spoorwegmaatschappij
immers doorstond een groote financieele crisis,
maar ten slotte gelukte zij erin zich weer op te
helpen en als gevolg daarvan werden de riggels tot
aan den ouden trein opnieuw aangelegd. Aldus
miek men het voornemen den « verlatene » naar $e
naastgelegen statie over te brengen, toen {le oude
mecanicien, na de lokomotive gnderzóght te hebben
zich bereid verklaarde zonder hulp den trein naar
zijne oude bestemming aan te brengen. Zoo onder
het handgeklap eener talrijke menigte die ter plaatse
was toegestroomd en in tegenwoordigheid der oude
reizigers, hernam de trein zijne onderbrokene reis,
onder de leiding van zijnen vroegeren mecanicien
en kwam triomfantelijk te Port-Bolivar aan, met een
retard van zeven jaren. Men beweert dat dees een
stelt in treinvertragingen.

R O O K T enkel de goede nieuwe engelsche cigaretten merken S T A T E S M A N ,
W E S T M IN S T E R ,

O ve rlijd e n s :

119 Rosalie Vantorre, 67 j., huishoudster, wed.
v. Constant Leenknecht, Statiestraat. — 120 Jean
Vanmellaerts, 4 m ., z. v. Joseph en Emilienne
Eeckhout, Krekelstraat. — 121 Christina Rebry,
77 j., z. b., Papestraat. — 122 André Mestdagh,
11 m ., z. v. Alfons en Stephanie Vermeersch,
Slabbaerdstraat.

COMMANDER.

Alleenverkoop voor Iseghem :
V T A. N 0N K E L-D E J0N G H E ,

Koornmarkt.

IS E G H E M

Suikerijboonen

14 J u n i
7 Ju n i
13-—
| 13 —
13 25
| 13 25
14 25
[
14 00
14 50
| 14 25
Meststoffen, 14 J u n i.
Sodanitraat beschikbaar Oostende
29 50
Zwavelzuren am m oniak
37 00
14 J u n i.
Boter de kilo
2 90
3 00
Eieren de 2li
2 25
2*30
R O U S S E L A R E 10 J u n i
3 Ju n i
Oude Tarwe
20 — 21 - I 21 — 21 50
Roode
19 50 20501 20 — 20 50
Rogge
17 — 17 50 | 1 7 — 17 50
Haver
20 — 21 — I 21 — 22 —
Boonen
23 50 24 — | 23 — 24 —
Aardappels
8 — 8 50 | 8 — 8 50
Boter per kilo
2 90 310 | 2 80 310
Eiers per 25
2 25 2 35 | 2 20 2 30
Koolzaadolie 100k. 72 50
70 50
Lijnzaadolie
»
5(5 50
1 58 50
Yiggens
1 1} — 40 — | 19 _ 3 9 _
Beschikbare wagon
»
schip
groeite 1913
wagon
»
»
schip

Suikerijboonen
Bes«li. wagon
»
schip
groeite 1913,
»
»

Scheepvaart van Iseghem

MÜZIEKCONCERT

onder de leiding van Juffer Minne di Flacido.

Stadsnieuws

201 Raphaël Deschryvere, z. v. Joseph en Alida
Hoorelbeke, Rousselarestraat. — 202 Frans De
jonghe, z. v. Jules en Emma Van Haelewyn,
Ommegangstraat. — 203 Roger Vanrenterghem,
z. v. Arthur en Sidonie Lefever, Rousselarestraat.
— 204 Elisa Vandendriessche, d. v. Hugo en
Emelie Oosterlinck, Wijngaardstraat. — 205 Gerard
Vandendriessche, z. v. Remi en Mathilda Callens,
Zevecote. — 206 Camiel Samoy, z. v. Petrus en
Romania Grymonprez, Heye. — 207 Euphrasie
Callens, d. v. Camiel en Maria Codron, Rousse
larestraat. — 208 Paula Neyrinck, d. v. Magdalena Neyrinck, Kortrijkstraat. — 209 Ivonne Vanpachtenbeke, d. v. Eugeen en Elisa Cools, Mol.
— 210 Ivonne Vandeputte, d.v. Valère en Eleonora
Timmerman, Molenweg.

Marktprijzen

van 7 tot 14 Juni 1913
Le Globe, met ciment voor de W e Alidor Vandewalle. — N'énuphar , met kokes voor Constant
Gits. — La Bonne Espérance, met kasseisteen
voorde kaai.— Les Qnafres Frêres, met kolen
voor Joseph Seynaeve. — De Drie Gebroeders,
met lijnzaad voor Alfons Dassonville. — Deux
Frères, met hout voor de gebroeders Verstraete.
-— De Drie Gebroeders, met bloem voor Const.
Vandemoortele en Henri Pattyn.

13 —
13 50
14 —
14 50

wagon
schip

K O R T R IJ K
Tarwe
Rogge
Haver
Koolzaadolie 100 kil.
Lijnzaadolie
»
Aardappels
»
Boter per kilo
Eiers per 26

2 Ju n i
22 —
17 21 —
70 —
58 50
5 50
2 80

2 20

| 13 25
13 50
| 14 50
14 75
9 Ju n i
| 2 2 __
1721 —
70| 58 50
| 5 50
| 2 80
i
2 20 '

Chocolat Martougin

A. De Bie-Bourgeois

DEN BESTEN

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

U i t t e r hand te koopen
Omtrent 300 vierkante meters bouwgrond,
dicht bij de stad ; met eene breedte van 10 meters,
langs de straat (voor 2 huizen), aan 4 .8 0 fr. den
vierkante meter, prijs die nergens meer te bekomen
is rond onze stad.
b)
Omtrent 700 vierkante meters erve gelegen
langs de groote baan, dienstig voor boomplein,
bleekplein, hovenierland, hangars, stalling, remiserie, enz., in de nabijheid van statie en markten.
Prijs 2 .5 0 fr. de meter,
a)

Ziel} Ie

bevragen

ten

bureele

M a r k t s t r a a t , I SEGHEM
Groote keus van Engelsche stoffen
Laatsta Nieuwigheid

—

Genadige Prijzen

Huis van eerste orde
ROUW KOSTUM EN

IN

24

UREN.

R. SCHOÜPPE

van

English Gentlemen’s

<? Boog Iseghem ».

- - - T a ilo r - - -

in schoenen en sloefers der
■»
provincie Antwerpen, verlangt te
reizen op °/0 volgens overeenkomst met
g oe d e k l i ë n t e l en a b o n n e m e n t in provin
cie Antwerpen, L im burg en omstreken.
Schrijven onder de letters G. G O F F Y N ,
Boortmeerbeeck, provincie Antwerpen.
Ö E IZ IG E F ?

Beau Choix de

TISSU8 ANGLAI8
Haute

Nouveauté pour la
Saison d’Été.

Vente au mètre.

E R P A C H T E N aan zeer voordeelige
TE Vprijs,
gedeeltelijk huis met groote

COSTUMES et
PARDESSUS

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

en t ous g e n r e s
KOOP
Tabakmacliien, in goeden
■ staat bij D e c o c k Broeders en Zusters
Rousselaarstraat, 52 Iseghem.
TPE

K O O P E N of T E
H U R E N , met
15 October aanstaande, eene f a b r i e k
met schouw voor stoomtuig, dienstig voor
alle nijverheid; lioveniershof en drie woon
huizen daarmedegaande. Zich te bevragen
ten bureele van d it blad.

a
COUPE

TPE

*

beste maandelijksche modeboek is
de C h i c de P a r i s , ten allen tijde
ten bureele van ’t blad te verkrijgen per
abonnement of enkel nummers. Ook te
bekomen nummers en abonnementen aan
fabriekprijs met waarborg van regelmatige
aflevering, op alle modeboeken, illustraties,

tijdschriften en boeken.
beste

Rookersgerief
Wend U altijd tot het oud huis

W e F\. N0NKÉL-DE J0NGHE
Koornmarkt,

IS E G H E M

Vermakingen, herstellingen en ver
nieuwingen aan Pijpen & Porte-Cigares

Gu staa f V a n d e p u t t e
COIFFEUR

U

om rauw te eten, blijven altijd de
welbekende merken « J E M M A » , «L A T T A »
« Q U A T R E G O U T S », der
M A R T O U G IN , Antwerpen.

De

SUCREMA

FAQON T R E S S O IG N É E S

W ilt Gij ter goede trouwe

S t a t ie p la a t s ,

en s m a k e l i j k s t e C h o c o l a d e n

Chocoladefabriek

ET

des prix modérées

beste

melasse
voeders
voor

SUPERCOCO

IS E G H E M

Beveelt zich aan voor het maken van
alle slach van H A A R W E R K .
H a a r s t r e s s e n van a f 2 fr.

Herstelling en Vernieuwing met uitgevallen H aar.

Vee
Pa a rd en
V er kens

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 
kelt den eetlust, werkt zeer
gunstig op de melk en boterafzondering, most spoedig ; geeft
aan de poerden eene m axim um
geschiktheid tot oplevering van
arbeid, voorkomt de buikkram 
pen en darmontsteltenisseu; is
uitstekend tegen den droes.

Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, 6 tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en 00 andere kracht voeders. Rijker dan de
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laatsten gewicht voor gewicht, en geeft nog betere u it
slagen. Geeft vaste boter.

Gebroeders LAGRANGE, 26-32, Zwijgerstraat, ANTWERPEN
Leveranciers van het Ministerie van Landbouw en van het Leger.
Fabricanten en invoerders van allerhande voederkoeken en meelsoorten.

flank van $icusselare=9hielt

Tandpijn

N A A M L O O Z E M A A T S C H A P P IJ

TE
De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en
volkomen genezen d o o re e n

Bijhuizen

DENTOGÈNE.

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.

ISEGHEM

&

DIXMUDE

K rediet openingen en loopende rekeningen.
Vooruitbetaling- en inning van wissels, elièques, enz. op België en ’t vreemde.
Aflevering en uitbetaling van elièques en kredietbrieven op de voornaamste plaatsen van
’t buitenland.
U itw isseling van vreemd geld en vreemde bankbriefkes.
Voorschotten op titels of andere waarborgen.
U itvoering van Beursorders, betaling van coupons, uitkeering van uitgelotte titels, enz.

Laat u niet bedriegen door gevaarlijke en ondoel
is door de geneesheeren aangeraden en aanbevolen.
dus de

te T H IE L T,

ylgentsehap der ” óceiété générale de fielg iq ue „ te ftrussel.

matige namaaksels. Alleen de D E N T O G È N E
Eisu.t

ROUSSELARE

ware

DENTOGÈNE

GELDPLAATSINGEN

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

aan zeer voordeelige intresten, op zicht of op termijn terugbetaalbaar zonder eenige kosten.

T e I se g h e m :

De stortingen mogen door tusschen komst van het Posibureel gedaan zijn.

M M . A. RODENBACH en J. VERHAMME.

Morgends, mei de koffie, neem ik
mijn allerbest

STANDAËRT

Geen. G rijs Haar

P IL L E K E N

M E E R »!

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

« D e N i e u w e London.»

STANDAERT’S BORSTTABLETTEï!

doet (le grijze haren Linnen en
kele dagen verdwijnen, m aakt het
haar glanzend en zacht, belet het
uitvallen en neemt de pelletjes
van het hoofd weg.
E is c h t o p
d e n h a ls :

In flacons van fr.

Met dezetweevoortreffelijkeremediën,
nooit geen S L IJ M , nooit geene GAL
meer! Ik bekommer mij niet
de besmettelijke ziekten noch
slechtste winterweer.

£
1,50 en fr. 2 . 50

om
he'

Engelsche Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon
T e k o o p b ij A p o t h e k e r s
D r o g i s t e n , H a a r s n ijd e r s e n R e u k w in k e ls
In ’f groot: Parfumerie Dr SaJp, Wacbtebeke (BelgJe)

Te

lseghem

te

verkrijgen

in

de

Apothekerijen

Rodenbach en Verhamme.

flIX lR

Goed voor de maag

BALSAM
Z U IV E R

W IJN

OP

K IN A

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

’t is den besten en bestkoopsten.
wend

EMILE

U tot den algemeenen agent der Vlaanders

VYNCKE-LOWIE

________________________________ E lixir d a n v e r s

Handel in

—

van

slach

van

LANDVETTEN

Statiestraat,

Sucrema

ISEGHEM

Telefoon

Crème

TE

KOOP

m

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

Tube 0.75

Onfeilbaar v o o r de
geneezing v a n k lo v ti;
maakt de h u id blank

Poeder

,N e e n NACHT.

D e doos 2.50
De 1/2 doos 1.50

ALLE

Aarzelt niet! Neem ROODE PILLEN
Voor alle Drukwerken
wend u ter
B O E K D R U K K E R IJ
re *

M flllT E T T iT

Spoedige bediening.

H U IZ E N

feiTiigineux, antichlorotique, tonique apéritif.
P r i j s d e r flesch ; 3 f r . 7 5 .

BALSEMPERELS
allerhande

BORSTSIROOP:

geheime
L

ziekten en kwalen der
3 j0 0 f r de doos

I fr. 50 de flesch.

Zenuwpoeders tegen tand- en hoofdpijn
1 f r . 5 0 de doos.

Xe bekomen bij JOSEPH V^RHRNlfvU;, apotheker
M arktstraat,

IS E G H E M

z u iv e r en

z a ch 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 ;

0 . 7 5 fr. de

halve doos.

TE VERKRIJGEN BIJ :

J . VERHAMME en
Apothekers,

A. RODENBACH,
I

seghem

.

gematigde Grijzen.

ELIXIR CANROBERT
tegen

Zij
Zij
Zij
In
beletten

O 1711

Zeer verzorgde uitvoering.

W ordt verkocht te lseghem Apotheek Rodenbach en Coiffeur Vandendriessche.

Beste geneesmiddel
waterorganen.

JUMET.

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,

Koornmarkt, ISEGHEM

Allerfijnst en op ‘I
gelaat blijvend ononlbcerlijk voor elke toilettaffel.

G O ED E

Roode Pillen

2 4 .

choonheid
Dada
Dada
Dada

B e s t u u r d e r : M. JU L E S B A G A G E . — B e h e e r d e r van ’t A g e n t s ch a p l s e g h e m : M. P u. V E R B E K E .

Indien eetlust u ontbreekt ;

CONSTANT <ï ETS

Het stuk 0.75

Raad de r C o m m i s s a r i s s e n : M. F L O R E N T D E N Y S - C A R L IE R . G rondeigenaar te T hielt ; — M. JU L E S
M IS S I VEN'. N ijveraar te Iseghem ; — M. E U G È N E LEGE1N-M OERM A N, N ijveraar te Rousselare ; —
M. H Y P . D U Y V E W A A R D T - V A N B IE R V L IE T , G roo thandelaar te Rousselare.

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

KOKS

Chicorei, Oliebrood &

Zeep

De Bank is behoord als volgt :
B e he e r r a a d : W ol Ed. lieer G raaf de SMET de N A E Y E H , Staatsm inister, Bestuurder der Société Générale
de Belgique te Brussel ;
M. .J. J . J . M A T T IIIË U , G rondeigenaar te W ijnendaele en B ankier te
Brussel ; — M. CONSTANT VAN A C K E R E , A dvokaat te K o rtrijk ; — M. JA N MA 111EU-L1EBAERT,
Volksvertegenw oordiger, Burgemeester der stad Ilo u s s e la re ; — M. J . D E M E E ST E R -M A S EL IS ,
G roothandelaar en Schepeiie te Rousselare ; — M. E R A N Z L O O N T JE N S , A dvokaat te T hielt.

L_, D U P U IS ,

C W C O R E IB O O M E M

alle

ALLERHANDE WEERDEN

I)e Bank aanveerdt ook, in bewaring, mits een klein jaarlijksch loon, alle soorten van
weerden, acties, obligatiën, stadsloten, enz.
De in bewaring gegeven weerden zijn op tijd nagezien, de coupons afgesneden, de
trekkingen onderzocht, enz. ; op die manier heeft de eigenaar zich 0m niets te bekommeren ;
de Bank zelve doet al het noodige in zijne plaats, d it zonder verantwoordelijkheid van
harentwege.

ROUSSELARE.

KOLEN &
Magazijn

IN B E W A A R N E M IN G VAN

vooral

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

De Bank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebruike van het publiek ; deze brand
koffers zijn opgericht in onderaardsche, gebetonneerde en met stalen platen geblindeerde kelders
en leveren de volledigste waarborgen op tegen brand of diefstal : voorzichtige lieden
vergenoegen zich op onze dagen niet meer met eenen brandkoffer in huis, maar huren, mils
eenen kleinen pacht, een der brandkoffers in de Bank, waarin zij, in alle gerustheid, hun geld,
weerden, juweelen, enz. kunnen verbergen. De huurder bezit de twee eenige sleutels die op
hef slot passen van zijnen koffer en sluit dan nog dien koffer met een geheim dat hij kan
schikken naar zijne beliefte.

Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der B ank o f in hare
Bijhuizen ie T IIIE L T , IS E G H E M en D IX M U D E .

D’RNVERS

Goed van smaal<

Verhuring van Brandkoffers (Coffres-forts)

Orvz^ twe^ nationale remediën :
1» B O K S T P IL L E N
van F. Vergauwen,
flp o th e K e r te B russel,
hoest, verK oudheid, a a m 
borstigheid, b ro n c h ie t en alle
zieKten van lu chtpijpen en borst,
tegen

b e d o o s : I fr. 5 0 in al de goede apoth.

2°

Te lseghem

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

te bekomen bij

flp o th e K e r te B russel,
tegen v ers to p th e id , m a a g zie k 
te n , h o o fd p ijn , rh u m atism ,
Keeren d e r ja re n , enz.
IC I o c i l p l I l e n v a n F . V E I I G A U W B N
z ijn
le v e n s ( illle n
be doos : I fr. 5 0 in al de goede apoth.

Elke doos Is franco verzonden mits 16 postzegels van 10 centiemen aan M. F. VERGAUWEN,
apotheker, 160, Anspachlaan, Brussel, te zenden.
Gedeponeerd. Eischt we! den naam van F . V ergauwen voor de echte pillen te ontvangen.

Barstpillen en Bleedpillen m F. Vergauwen genezen ieder jaar vele duizende menschen!

de Apothekers
f. Verhamme
i

en

'A . Rodenbach.

