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INSCHRIJVINGSPRIJS
I ja a r  3.50 fr .
6 maanden 2 .00  fr .
3 maanden 1.00 fr .
I ja a r  binnen stad 3.00 fr .

Men schrijft in bij de 
D r u k k e r s -U it g e v e r s  

W e A. N O N K E L  &  Z N
K O O R N  M A R K T

en in alle postkantooren.

verschijnende eiken Zaterdag

GODSDIENST, fv \0E D E R TR R L, VRDERLRND 
g e iv \ e e n t e b e l r n g e n

Aankondigingen 0 . 1 5  fr . den regel
Rechterli jke aankondig. 0 . 5 0  fr . » »
Aanbevelingen 0 . 2 5  fr .  » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 
kermissen, prijskampen, enz. waarvan 
plakbrieven, kaarten of programmas 
bij den drukker van dit blad gedrukt, 
worden kosteloos tweemaal in het blad 
overgenomen, alsook de opgegeven 
uitslagen van prijskampen.

LOURDES
V.

Het Godsdienstig leven in Lourdes

Van ’s morgens vroeg, van vóór het krie
ken van den dag, is Lourdes in volle bew e
ging.

Van alle kanten der stad komen de bede
vaarders naarde kerken en bijzonderlijk naar 
de Grotte saamgestroomd.

Vijftien duizend vreemdelingen — op het 
minste gerekend — waren naar de Maria 
stad gekomen en vervulden de kerken en 
bidplaatsen.

Zonder ophouden, aan alle altaren werd 
het H. Misoffer opgedragen, werd de H. 
Communie uitgedeeld.

Doch aan de Grotte is de toeloop onbe
schrijflijk. Het volk verdringt zich ten allen 
kante, en op vele oogenblikken is het u ori- 
mogelijk doorde opeengepakte menigte eenen 
weg te banen.

Eenieder wil daar mis hooren, eenieder 
wil daar ter H. Tafel naderen.

Daar ziet gij, onbewimpeld, vrijen toom 
geven aan de godsiienstigste gevoelens.Daar 
ziet gij het volk, ten gronde geknield, niet 
hert en ziele bidden, den bijstand en de hulpe 
d e r  IJ .  M a a g d  a f s m e e k e n .

*
* *

Van 7 ure voort worden de zieken en 
kranken naar het Heiligdom van Maria ge
bracht.

Ondersteund door Heeren of Jufvrouwen, 
luidop biddend, komen deze die nog kracht 
genoeg bezitten om tot daar te geraken. 
Gevoerd in kleine voituurkes, of gedregenop  
eene matras door vier mannen, brengt men 
de ongelukkigen die hun zelven niet meer 
kunnen verhelpen.

En de bedevaarders omringen de zieken, 
en den paternoster in de hand biddende, da
len zij de straten van Lourdes neder, en l ich
ten zich tot het Heiligdom.

De piscynen worden geopend, en tot elf 
ure ’s voormiddags worden de zieken in de 
badplaatsen toegelaten, en geholpen door 
brankaardiers en ziekenbezorgsters in het bad 
gedompeld.

En daar rond de piscynen, staat het volk 
in dikke groepen saamgeschaard, om sa
men nut de priesters te bidden voor die. on
gelukkige kranken.

* *
Om 9 1/2 ure, om 10 ure en 10 1/2 ure, 

hebben de hoogmissen plaats.
Dan is de kerk van den Roozenkrans g e

stampt vol, dan kunt gij in de basiliek geen 
enkel plaatsken meer vinden. Op het plein 
zelve, onder de linkergaanderij, in de kapel
len die onder de bogen gemaakt zijn, wordt 
er mis in open lucht gedaan. En onder al die 
missen zijn het de beste en gekendste rede
naars, die de bedevaarders onder den in
vloed van hun machtig woord houden.

*
* *

In den namiddag van vóór 2 ure, wor
den opnieuw al de zieken naar de piscynen 
gebracht, om weder hun bad te nemen.

Daar worden zij in het midden van het 
plein vóór de kerk van den Roozenkrans, in 
twee reken gerangschikt, en daar blijven zij 
tot de Processie met het Allerheiligste heeft 
plaats gehad.

Rond 4 ure steltde processie zich in gang. 
De vrouwen gaan in den stoet niet. Zij blij
ven bij de zieken of zij begeven zich op de 
gaanderijen, ve'.en zelven klimmen tct op de 
bergen.

Al de mannen nemen aan de processie 
deel, en met eene brandende keers in de 
hand, stappen zij vooruit, duizenden in getal.

Het Allerheiligste wordt naar de Grottege- 
dregen, de zegen wordt daar gegeven, en de 
priesters gaan voorop.

Traag, traag, langs de rechtergaanderij 
gaat men voort. Langs den boord der Gave 
wederklinkt het gezang. Men slaat in aan het 
beeld der gekroonde Maagd, men volgt de 
gras en bloemparken tot aan het beeld van 
St. Michiel, en dan keert men op zijne stap
pen terug naar het plein.

En onafgebroken wederklinkt hun lied :
Lauda, Jerusalem, Dominum,
Lauda, Deum tuum, Sion.
En ’t volk herhaalt machtig en medesle

pend :
Hosannah ! Hosannah !
Hosannah ! filio David !
En de priester die het Hoogweerdige 

draagt, houdt stil voor eiken zieke, en zegent 
met het H. Sakrament.

En daar binnen het plein is een priester 
die met forsche en machtige stem voorop bidt.

Driemaal herhaalt hij ieder schietgebed, 
driemaal met steeds hooger en luider klin
kende stem wedergalmt zijne bede over het 
uitgestrekte plein, en driemalen met meer 
macht en meer kracht wordt zijn gebed door 
duizenden monden herhaalt.

En wanneer gij drij m alen  a ch tereen  o v e r  
het plein Hoort galm én :

— « Onze Lieve Vrouw van Lourdes ge
neest onze zieken ! »

en dat het volk met volle borst, met be
geesterd herte, driemalen roept :

—  « Onze Lieve Vrouw van Lourdes ge
neest onze zieken ! »

O ! dan loopt eene rilling door uwe le
dematen, dan is het met overtuiging, met 
hoop, met betrouwen dat gij bidt, en dat gij 
uit den grond uwer ziele z e g t:

—  «O  ja, Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
geneest toch onze zieken ! »

En traagzaam, traagzaam stapt de pries
ter die het Allerheiligst draagt voorwaarts en 
zegent.

Maar beziet toch die zieken. Aanschouwt 
die wezens! Aanschouwt hunne van hoop 
stralende oogen.

Ziet dat kind. Het is tien jaren oud. Zijne 
krukken liggen daar nevens hem, ’t heeft 
nooit een stap kunnen gaan. En wat zegt zij
ne kinderlijke bede? « Lieve Jesus, help mij. 
Onze Lieve Vrouw genees mij ! Laat mij ook 
loopen en spelen met de makkers waarmede 
ik in school ben !»

En daar die vrouwe, zij is jaren reeds op 
het ziekenbed uitgestrekt. Alle aardsche mid
dels zijn mislukt. Onze Lieve Vrouw en God 
alleen kunnen haar helpen. Zij heeft haar 
land, haar huis verlaten. Zij hoopt in Lour
des te genezen. Een dierbare echtgenoot, 
teedere kinderen bidden verre van haar, op
dat zij genezen moge terug keeren. En wan
neer de priester haar zegent dan komt haar 
gemoed vol, de tranen ontsnappen hare oo
gen, en zij zucht zoo diep : « O God, voor 
mij niet maar voor mijn man, voor ’t geluk 
mijner kinderen, geef mij de gezondheid w e
der ! »

Daar verder ligt een jonge priester, hij telt 
nauwelijks 26 jaren. De onverbiddelijke 
kwaal die hem heeft aangetast sleept hem 
traagzaam, maar zeker, ten grave. Aan
schouwt dien priester, beziet dat gelaat, die 
oogen, op den stond dat God zelf hem zegent. 
En hoort gij de bede die uitzijn hert opstijgt? 
« Heere, ik ben uw priester. Mijn leven is u 
gewijd. Het is voor u. Als het mij zalig is, 
laat mij genezen ; maar dat niet mijn wil, 
maar de uwe geschiede. !»

En de priester geeft immer den zegen 
voort, altijd voort, aan die honderden zieken, 
geenen eenen uitgezonderd, tot den laatsten

toe.
Dan gaat hij het midden van het plein 

door, klimt de trappen op en onder het zin
gen van den Tantum ergo, zegent hij eene 
laatste maal de knielende menigte en ver
dwijnt in de kerk.

En dan, o dan ! is het volk ongerust en 
nieuwsgierig.

Zijn er mirakelen gebeurd ?

Plotselings, op dm  verst afgelegen kant, 
wederklinkt een schreeuw, een machtige 
schreeuw.

O ! daar is iets gebeurd ! Een mirakel 
heeft plaats gehad !

En dat volk, even zoo stil en zoo rus
tig, kan niemand wederhouden. Op de ber
gen, op de gaanderijen wuift men toe met 
hoeden e,i zakdoeken, men klapt in de han
den, men roept, men tiert, men juicht en ju
belt, van alle kanten komt men afgestroomd, 
komt men toegeloopen, men wil zien wat er 
gebeurd is, men wil er bij zijn, men wil alles 
weten.

En de persoon die zegt genezen te zijn, 
wordt door de brankaardiers, naar het bu
reel der bestatiging geleid, waar de genees- 
heeren hun oordeel zullen strijken.N e m o .

Klein Kleuterke.
Ik lieb een heel liel' broerke. . . 
Ken kleuterke zoo klein ;
Met w itte, vette voetjes 
En pollekens zoo fijn.
En oogskens lijk den hemel 
Zoo schoon, zoo helder blauw ! 
En traantjes in die oogjes 
Lijk zilvren perels dauw.

En sclioone roode wangskens 
Met kleine putjes in  . . .  .
En lichte blonde liaarkens . . .
Een pntteke in den kin !
En lieve kleine oorkens . . . .
Och ! ’k weet niet alinaal wat !
En teere zoete lachjes . . .
O ! ’t is zoo ’n kleine rat !

IIij kan zijn m ollig ai'inke 
Zoo teoder om u slaan,
En in zijn fraaie wiegske 
Zoo waggiend recht dan staan ;
Ilij kan zoo aardig roepen 
Dat alleman verschiet . . .
Ilij kan zoo zoetjes slapen  
Als moeder zingt een lied !

11. V an R ooy .

Viesschkeuringen.
Op 6 november laatstleden is te Cachtem 

overleden de Heer Vermandere, 46  jaren oud, 
beenhouwer en slachter, aangedaan van eene 
besmettelijke ziekte genaamd koolvuur, mil- 
tevuur ; in ’t fransch Charbon bactéridien.

In den nacht van 24  tot 25 october werd 
Vermander gevraagd bij de kinders Stragier, 
te Rumbeke, ten einde er eenen stier te ont- 
vlieschen, die haastig en door onbekende 
oorzaken kwam te creveeren. Terwijl het 
dier in de schuur werd opgetrokken, sloeg  
eene koord in het oog van Vermander ; dit 
veroorzaakte hevige pijnen, en de ongelukki
ge gevoelde de noodzakelijkheid zich het oog 
te vrijven met zijne bevulde en bebloede vin
gers. ’s Anderdaags werd het geslachte dier 
aan de vleeschkeuring onderworpen.

De Heer vleeschkeurder H. Verstraete, 
Rumbeke, de gevaarlijkheid der ziekte be
merkende, vroeg de tusschenkomst van den

toezichter expert-veearts L. Scharlaken, van 
Rousselare, die, niettegenstaande de mis
noegdheid der eigenaars en de kwaadwillige 
beknibbelingen van eenige alweters, kracht
dadig het vleesch en al den afval voor de 
openbare voeding afkeurde — daar de stier 
dood was van ’t koolvuur, hetgeen onweer
legbaar bewezen was door ’t microscopisch 
onderzoek van het bloed en de milt, gedaan 
door den Heer Adriaen, inspecteur-veearts 
te Oostende, — en deed Weghalen door het 
vilbeluik van Thourout. Korte dagen nadien 
begon het oog van Vermander te zwellen, 
daarna zijn hoofd, en de ziekte zette haren 
weg voort, totdat zij-hem teneêr geveld had,

Op zijn sterfbed sprak Vermanderaan een 
zijner vrienden deze treffende woorden uit :
« !k gevoel dat ik ga sterven ! Wreede dood 
« voor mij, voor mijne ziekelijke vrouw en 
« voor mijne 5 minderjarige lieve kinderkens.
« Maar mochte mijne dood voor altijd, aan 
« al de beenhouwers en landbouw er, tot 
« groote en onvergeetbare les dienen ! »

Mocht de ongelukkige dood van Verman
der eens voor goed de oogen openen aan zoo
veel beenhouwers, die, in het uitoefenen van 
hun ambt, met al te groote onvoorzichtigheid 
te werk gaan ; mocht dit geval hun leeren, 
n o o it m eer he t m es waarmede zij vladen tus
schen hunne tanden te nemen, noch m et h u n 
ne besmeurde vingers mond, neusgaten en 
oogen aan te raken, maar wel, wanneer zij 
een verdacht dier ontvlieschen, hunne han
den wel te reinigen en te ontsmetten, alsook 
hunne messen, alaam en kleederen. Mocht 
dit hun leeien, hunne dieren eerlijk aan den 
keurdienst over te laten ; nooit geene 
lichaamsdeelen of ingewanden aan het on
derzoek te onttrekken, om alszoo den keur
der te misleiden, om hem dieren te doen stem
pelen die voor de openbare gezondheid de 
grootste gevaren, de nootlottigste gevolgen  
zouden kunnen medeslepen.

Gij ook, landbouwers, die voor het ver
lies van eene geringe somme geld, maar al te 
dikwijls den keurder-veearts in het uitoefenen 
van zijn ambt tegenover zijn belang, handel 
of clienteel en zijnen plicht stelt, mocht de 
dood van Vermander uwe oogen openen, en 
mochtet gij in het toekomende met goedwil
ligheid de beslissingen der keurders aanveer
den, overtuigd zijnde dat zij uwe dieren niet 
afkeuren uit eigene voldoening, maar wel uit 
plicht.

Gelukkiglijk heeft in dit geval, het zij ge- 
zeid ter eer van wien het aangaat, waar 
plichtbesef doorgeschenen : De heeren Schar
laken en Verstraete hebben immers niets dan 
hunnen plicht ingezien.

Maar veronderstellen wij dat, door plicht
verzuim en uitkooperij, het dier waarvan 
spraak is aan de openbare voeding zou over
geleverd zijn gew eest : welke ongelukken 
zouden erop Rumbeke en.Ouckene nietvoor- 
gevailen zijn ? Hoeveel dooden zouden er 
reeds niet te betreuren geweest zijn ; hoeveel 
huisgezinnen geruïneerd !

Mocht dit eene les zijn voor die alweters, 
die hunne kennissen boven die der keurders 
willen stellen, alles beknibbelen, en met 
hoon en laster beladen deze die, uit plicht, 
eerlijk hunnen dienst uitoefenen.

Het weze eens gezeid voor altijd : Uwe 
kennissen zijn slecht gesteund op oneerlijk 
belang en kwaadwillige hoeveerdigheid I

Mocht die wreede dood in ieders geheu
gen geprent blijven, tot piichtbesef der keur
ders, tot eerlijk ambtbedrijf der beenhouwers 
en landbouwers, en tot grooter voordeel der 
openbare gezondheid.

uit de Volksvriend.



K a m e r  d e r  V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r s
Dinsdag had de opening plaats van den 

wetgevenden zittijd 1912-1913.
Na de benoeming van M. Schollaert als 

Voorzitter en na zijne aanspraak van bedan
king, alsook zijne huldebrenging aan de 
nagedachtenis der overledene kamerheeren 
Leo De Lantsheere en den eerbiedwaardigen 
Aug. Beernaert, met besluit aan de families 
van de twee doorluchtige dooden de innige 
deelneming der Kamer uit te drukken, bijge
treden door M. De Broqueville, minister 
van oorlog, namens de regeering; M. Woeste, 
namens de rechterzijde; M .Nerincx, namens 
de katholieke gekozenen van het arrondis
sement Brussel ; M. Gillès de Pélichy, na
mens de katholieke gekozenen van het 
arrondissement Rousselare-Thielt ; M. H. 
Denis, namens de socialistische linkerzijde, 
en M. L. Huysmans, namens de liberale 
linkerzijde, geeft M. de Broqueville lezing 
van de volgende

M in is t e r ie e le  v e rk la r in g
Mijnheeren,

Getrouw aan de gedragslijn verleden jaar vastge
steld, wenscht de regeering den zittijd te openen 
door verklaringen, die haar van aard schijnen aan 
ieder uwer de uitoefening van de parlementaire ver
antwoordelijkheid te vergemakkelijken.

De verwezenlijking voortzettend van het pro
gramma over twee jaar door de troonrede geschetst, 
onderwerpen wij heden nog aan de mandatarissen 
der natie de wetsontwerpen betrekkelijk de volgende 
punten :

Maatschappelijke verzekeringen betrekkelijk den 
ouderdom, de ziekte en de onbekwaamheid tot 
werken ; verzekering der visschers ; stichting eener 
nationale maatschappij van goedkoope woningen ; 
wijzigingen aan de wet van 13 December 1889, in 
’t vooruitzicht van een langer schoolbezoek ; han- 
delspolicie ; kredieten voor de handelsdrijvers en de 
ambachtslieden en achterstallige intresten ; herzie
ning van titel I van Boek 1 van het burgelijk wet
boek ; wijziging aan de samenstelling der beroeps
kamers en vermeerdering van het personeel der 
gerechtshoven en van zekere rechtbanken ; rechter
lijke policie; landelijke policie ; wet betrekkelijk den 
gezondheidsdienst; samenstelling eener nationale 
maatschappij van waterleiding.

Er komt u een wetsontwerp voorgelegd te worden 
over de inrichting van de postwissels en overdrachten.

Het belang van deze verschillende ontwerpen zal 
niemand ontgaan, ook heeft de regeering de eer u 
te vragen van ze spoedig te onderzoeken.

Het zal niet ongepast zijn hier te doen opmerken 
dat, indien in de bespreking van de budjetten men er 
niet kan aan denken het getal sprekers te beperken, 
de regeling door de partijen van hunne deelneming 
aan de besprekingen, over bijzondere wetsontwer
pen, veel klaarte, bevoegdheid en snelheid aan het 
wetgevend werk zou bijbrengen.

Op dit gebied schijnt de eendrachtige goede wil 
gemakkelijk te verwezentlijken ; inderdaad, het zou 
de groote nationale partijen verkleinen aan hunne 
openbare werking een doel toe te kennen dat vreemd 
zou zijn aan het grootste welzijn van de natie en, 
daardoor zelf, hebben er allen belang bij de weerde 
van hunnen wetgevenden invloed te doen uitschij
nen, dan wanneer zelfs de opstellen, in hunne oogen, 
de volmaaktheid van het ideaal niet zouden ver
wezentlijken .

Mijnheeren, bezorgd om in geweten de plichten 
te vervullen die ons de zorg voor onze onafhanke
lijkheid en de bekommering onzer internationale ver
plichtingen opleggen; zfjn wij ertoe gebracht te 
onderzoeken of de tegenwoordige legerinrichting ons 
toelaat aan de noodwendigheden te voldoen, die zich 
tijdens de laatste maanden hebben veropenbaard. 
Voor deze opzoeking hébben wij de verslagen onzer 
diplom atenen de werken van de bevoegdste vak
mannen tot richtsnoer genomen.

Het zijn de besluiten van de grondige studie, die 
wij gedaan hebben, die wij de eer hebben u mede 
te deelen. Indien wij het doen, dan is het omdat de 
regeering de overtuiging verworven heeft, dat de 
verandering van het internationaal leven en de inter
nationale staatkunde, de opvattingen van het ver
leden in zake van landverdediging onvoldoende 
maken.

Voorzeker komen de beschouwingen over den toe
stand van Europa en over de betrekkingen der 
mogendheden hier niet te pas. Het is nochtans toe
gelaten een feit te bestatigen, onderwerp van wereld- 
landsche bekommeringen. De voorbereiding tot den 
oorlog duurt onophoudend en hevig voort. Verre van 
mij het gedacht aan eene der vreemde regeeringen 
oorlogzuchtige inzichten toe te schrijven. Hunne 
pogingen tot het behoud van den vrede verdienen 
gansch onze erkentelijkheid. Doch de geschillen die 
de vrede in gevaar zouden kunnen stellen worden 
meer dan ooit ingezien, en overal werkt men onop
houdend om voorbereid te zijn.

Wat den aandachtigen opmerker treft, is de plaats 
welke in deze gebeurlijkheden van Belgie toegekend 
is. Het belang van den rol van ons land in een strijd 
tusschen mogendheden van West-Europa, wordt dui
delijker dan hij het ooit geweest is ; het belang 
blijkt namelijk uit de voorbereidingen die strekken 
om den aanval in te richten en hem te voorkomen, 
van het oogenblikaf dat de oorlog zou verklaard zijn.

Zoo is de toestand die door de gebeurtenissen der 
laatste maanden scherper afgebakend geworden is 
en met eene klaarblijkenheid die bij de regeering 
eene gewettigde onrust verwekt.

Hij legt aan Belgie geene nieuwe plichten op, 
doch hij vergroot deze die wij altijd erkend hebben ; 
hij maakt ze stipter, dringender. Wij willen dat

het niemand onbekend weze dat de Regeering beslo
ten heeft voor geene enkele poging achteruit te 
deinzen om die plichten te vervullen.

De wet van 1909 verzekerde aan het land een 
modelleger, beantwoordend aan de noodwendigheden 
die toen konden ingezien worden. Dit leger is stevig 
ingericht, bewapend en bevoorraad ; zijne officiers 
ontvangen eene opleiding van groote weerde. Dank 
aan de wet van 1909 overtreffen de effektieven, 
waarover wij beschikken, grootelijks de vroegere 
cijfers, en iedereen zou den vaderlandschen bodem 
met de traditioneele heldhaftigheid verdedigen.

Doch sinds 1909 hebben de gebeurtenissen zich 
snel voorgedaan en zij hebben aangetoond dat er 
nieuwe maatregelen noodig zijn, indien wij op de 
hoogte van onze plichten willen blijven.

Het is aan de regeering niet toegelaten daaraan 
te twijfelen en, indien zij het u zoo duidelijk zegt, 
dan is het in het volle bewustzijn van de verant
woordelijkheid welke op haar rust. Voorzeker is ons 
vertrouwen in de Mogendheden, die voor onze on
zijdigheid borg staan, onverminderd ; de genegen
heid die zij ons toedragen is v a s t ; zij hebben er ons 
klare bewijzen van gegeven.

Maar men mag niet uit het oog verliezen dat de 
groepeeringen van de mogendheden militaire verbon
den en verstandhoudingen hebben doen ontstaan die, 
in de veronderstelling van een europeeschen oorlog, 
aan de waarborgsverklaring de weerde zouden kun
nen ontnemen, die alleen de onzijdigheid van den 
gewaarborgde verzekeren kan. Het is inderdaad te 
voorzien dat al de mogendheden die voor onze on
zijdigheid instaan weldra oorlogvoeders zouden zijn 
of worden. Ons leger moet talrijk genoeg zijn om de 
plichten te vervullen die het door de omstandig
heden zou opgelegd worden ; onze strategische stel
lingen beheerschen het land en hunne bezetting zou 
aan den oorlogvoeder, die er zich meester van zou 
maken, een voordeel verschaffen dat misschien over 
den strijd zou beslissen ; deze stellingen moeten bij
gevolg uitsluitend bewaakt worden door nationale 
legermachten, voldoende om alle poging te verijdelen 
om er zich meester van te maken en er den grond
slag van krijgsverrichtingen van te maken.

Mijne heeren, wij hadden het recht niet u de 
plichten te verzwijgen, die uit den tegenwoordigen 
politieken toestand van Europa voortvloeien; het is 
daarom dat wij u zeggen : aan eenen nieuwen toe
stand moeten nieuwe en passende opofferingen 
beantwoorden. Het is niet te veel vragen van de bel- 
gische weerdigheid en vaderlandsliefde met deze 
eens te meer de zorg toe te vertrouwen van te 
waken op wat de opperste trots van een volk uitmaakt.

Als gevolg van deze verklaring maakt de regeering 
zich gereed om een ontwerp neer te leggen, dat de 
maatregelen vaststellen zal die opgelegd worden 
door de omstandigheden die ik kom te bedoelen.

De gouvernementeele meerderheid zal begrijpen 
dat zoo het Kabinet dit deel van zijne meedeelingen 
voor gansch het Parlement voorbehouden heeti, het 
uit eerbied is voor de vaderlandsche gevoelens van 
al de leden der Wetgeving. Wij hebben niet gewild 
dat in zulke kwestie er onderscheid gemaakt werd 
tusschen de eenen en de anderen, omdat, de eer 
van de eenen zich hier samensmelt met de eer van 
de anderen.

Mijnheeren, de Regeering heeft u loyaal de waar
heid gezegd ; zij vervult hare plicht, zonder zich 
over ondergeschikte kwesties te bekommeren, en de 
blik gericht op dit vaderland, dat ons alleti zoo 
dierbaar is.

Wij laten aan uw ingelicht geweten de zorg, de 
plichten te beseffen die het door de eer en de veilig
heid van Belgie voorgeschreven zijn. Gij zult, ik

weet het, handelen als fiere en vrije mandatarissen 
van een volk dat terecht aan zijne onafhankelijkheid 
verkleefd is.

Mijnheeren,de schoolkwestie was een der bijzon
derste inzetten van de laatste kiezingen. De regee
ring denkt niet van onmiddelijk bepaalde voorstellen 
te moeten doen, doch zij zal er u in den loop van 
dezen zittijd voorleggen. Haar ontwerp zal namelijk 
strekken om de jeugd sterk te wapenen, dank aan 
een beroepsonderwijs in overeenstemming met de 
noodwendigheden der streken. De regeering oordeelt 
dat het verplichtend schoolgaan niet zou kunnen 
opgelegd worden, indien de wet de vrijheid der 
ouders, der armen zoowel als der rijken, niet vol
ledig waarborgde, om voor hunne kinderen het 
onderwijs te kiezen dat hun past.

De eerbied voor andermans overtuiging blijkt zoo 
overeenstemmend met ons nationaal karakter te zijn, 
dat het tegensteekt te denken dat het akkoord op 
dezen grondslag niet zou kunnen gesloten worden, 
ten rujnste in de middens waar de liefde voor de 
vrijheid geen ijdel woord is.

Mijne heeren, in vergaderingen en in de drukpers 
is er aangekondigd geworden dat er aan de Kamer 
een voorstel zou gedaan worden tot herziening van 
art. 47 der grondwet. In dezelfde voorwaarden, en 
voor dat het mogelijk was er eenig gedacht te kun
nen over uitdrukken, Is  de wetgeving verwittigd 
geworden dat zij gehouden is eene goedkeurende 
stemming uit te brengen, op straf van de stoffelijke 
werkzaamheid der natie opgeschorst te zien.

Dat is een feit zonder voorgaande in de politieke 
geschiedenis van het land.

In waarheid, zulke houding strekt eenerzijds om 
de gekozenen der natie het recht te ontnemen in 
volle vrijheid te stemmen en, anderzijds, om van de 
gevraagde herziening degenen afkeerig te maken 
die, bewust van de verantwoordelijkheid, wenschen 
in den persoon van den gekozene de weerdigheid 
van den kiezer geëerbiedigd te zien.

De regeering zou de wetsteksten die de uitoefe
ning van het kiesrecht regelen niet als onverander
lijk kunnen beschouwen ; de gedachten veranderen 
door den tijd ; de ondervinding opent nieuwe 
gezichteinders.

Doch de eerste plicht van de regeering is van 
niet toe te laten, door de bespreking onder de be
dreiging, instellingen te laten schenden die niet

door eene eenvoudige meerderheid opgelegd zijn, 
maar den uitslag zijn eener overeenkomst tusschen 
de partijen.

Uit hoffelijkheid de in aanmerking neming aan
veerden, zooals zulks gezegd is, zou de oppositie 
zelf in dwaling brengen zijn, zoolang men niet er in 
gelukt is ten minstede voorbereiding tot een akkoord 
vastte stellen over de formulen die men in de plaats 
van de tegenwoordige formulen stellen wil.

Hoe groot ook zijn wensch tot inschikkelijkheid 
is, kan een ministerie dat wijs en loyaal werk 
wil verrichten, niet als een gewoon voorstel aan
zien : een aandrang die de grondwet tot mikpunt 
heeft, wet die onaantastbaar is, zoolang de twee 
derden der leden, in de twee Kamers, de wijzi
ging ervan niet bevelen.

Het is niet aanneembaar dat eene herziening 
gedaan worde onder de bedreiging van openbare 
woelingen, door welke men aan de Nationale 
Vertegenwoordiging een besluit zou willen op
dringen.

De regeering is overtuigd dat het Parlement, 
met de mededeelingen, die de regeering de eer 
heeft te doen, in overweging te nemen, tijdens 
dezen zittijd een werk zal verwezentlijken van 
aard om de partijen te vereeren en het werk door 
allen geleverd in het opperste belang der natie 
vruchtbaar te maken. (Latlgdurige toejuichingen 
rechts).

M . De Broqueville  legt op het bureel der 
Kamer de wetsontwerpen neer, in de Verklaring 
aangekondigd.

M . Vandervelde.  —  De Verklaring van de 
regeering is te gewichtig, opdat wij deze onmid
delijk zouden bespreken. Dat kunnen wij maar 
alleen na de Verklaring gelezen, herlezen, gewikt, 
gewogen en overwogen te hebben. Ik stel de
verdaging der bespreking voor.

Tegelijk heb ik de eer op het bureel der Kamer 
den wensch neer te leggen ten voordeele der 
herziening van art. 47 der grondwet. (Handge
klap op de soc. banken.)

M . de Broqiievillc.  —  Ik sluit mij aan bij 
de verdaging door M. Vandervelde voorgesteld. 
Laat ons de zitdagen dezer week besteden om, 
in de afdeelingen, de budjetten te onderzoeken, 
en dinsdag aanstaande de bespreking over de 
Verklaring te beginnen.

M . de Voorzitter  onderwerpt dit voorstel 
aan de Kamer.

Deze sluit er zich eenstemmig bij aan.
— Na de uitloting der afdeelingen voor de

maand November wordt de zitting ten 5 .3 0  ure
gesloten.

Uit Rousselare
Het Symphonisch Concert, door het Toon

kundig Gezelschap « Die aenhoiidt seghel », 
op Zondag laatst te Rousselare gegeven, is 
met den besten bijval bekroond geworden.

Eenen nieuwen vooruitgang mochten wij 
met vreugde bestatigen bij de jonge Maat
schappij. Van langsom hooger stijgt haar 
kunstvermogen. De volmaaktheid waarmede 
zij de vijfde Symphonie van Beethoven heeft 
uitgevoerd, is daar een treffend bewijs van.

Juffrouw Noël verwierf welverdiende toe
juichingen, vooral bij het uitvoeren van den 
Cherzo van Chopin, waarvan zij de groote 
moeilijkheden meesterlijk overwon.

De 3g Fantasia van Benoit, mochten wij 
echter onlangs op eene andere, en volgens 
ons voordeel, betere manier, alhier in Flan
dria, door eenen kunstminnenden stadsge
noot hooren spelen.

Niet min wierd juffrouw Kalker met her
haald handgeklap begroet bij het voordragen 
van uitgelezen liederen. Immers, zij weet al 
hare buitengewone gaven van bekwame 
Operazangeres uitmuntend te doen gelden.

Alhoewel de solos voor klarinet een weinig 
buiten den kader van zulk een voortreffelijk 
kunstfeest vallen, toch wist de heer Dujardin 
de algemeene oplettendheid te boeien.

Vele Iseghemsche liefhebbers waren in de 
zaal aanwezig : een bewijs dat alhier de 
liefde tot de kunst geen ijdel woord is.

Wij wenschen immer moed en vooruit
gang aan « Die aenhoudt seghet ». 1.

Stadsnieuws
Zitting van den Gemeenteraad

op Donderdag 7 November 1912
( Vervolg')

7C punt:  Werkloozenfonds en vaststelling toelage.
M. de Burgem eester  zegt dat de leden van 

het werkloozenfonds in groot getal zijn aangegroeid. 
In 1911 waren er 977 leden aangesloten ; in dit 
loopende jaar zijn er 1880. Aangezien er 50 cen
tiemen toelage wordt verleend voor ieder lid, en 
aangezien het getal leden zoo hoog geklommen is, 
is er een tekort. Wij doen den voorstel de toelage 
te brengen op 400 fr.

Dit wordt aangenomen, en M. Verham m e  doet 
opnieuw de bemerking dat hij begeert dat de disch- 
genooten zouden deel maken van de vakvereenigin- 
gen, en alzoo tot profijt van de dischgelden, zouden 
genieten van het werkloozenfonds.

De Burgemeester geeft kennis van eenen brief 
hem toegestuurd door het Syndikaat der Werklieden, 
gevestigd ter herberg « Parnassus », waarbij zij 
ook eene toelage vragen voor het werkloozenfonds.

Zij zeggen in hun schrijven dat zij deel maken 
van de Centrale Vereeniging der Houtbewerkers 
van Belgie.

M. Seynaeve  drukt zijne groote verwondering 
uit dat noch hij, noch de leden der minderheid, 
kennis gehad hebben van de brieven gewisseld 
tusschen het Schepencollegle en ’t Syndikaat van 
Parnassus. Hier heb ik eenen brief, zegt hij, mij 
medegedeeld door dit Syndikaat. Daarin zeggen zij 
dat in katholieke steden, zooals Rousselare, Kortrijk 
en Brugge, een hulpgeld wordt gegeven aan de 
werklieden van hunne partij.

M. de Burgem eester.  —  De toelage wordt 
hier alleenlijk geschonken aan wettig erkende maat
schappijen.

M. Verham m e.  — Weet gij dat in de aange
haalde steden hulpgeld gegeven is alhoewel die 
maatschappijen niet erkend zijn ?

M. de Burgem eester.  —  Neen, maar ik weet 
dat er te Kortrijk op dit punt moeilijkheden 
geweest zijn.

M. V erham m e.  — Indien het waar is dat de
ze katholiekegemeenteraden zoo handelen, waarom 
zouden wij het niet doen ?

M . S eyn a eve .  — Allen betalen hun deel in 
de lasten van de stad. Het is maar recht en redelijk 
dat zij op zelfden voet gesteld worden als andere 
maatschappijen van stad. In deze zaken kennen wij 
noch katholieken, noch liberalen, noch socialisten. 
Allen zijn Iseghemnaren.

M. de Burgem eester.  — Aan ’t reglement dat 
hier bestaat brengen wij geene verandering toe.

Eene toelage van 400 fr. wordt aangenomen.

8 e Punt : Voorstel minimumloon openbare 
gemeentewerken.

M. de B urgem eester  geeft lezing van eenen 
brief hem toegestuurd in date van 28 October, 
namens het Verbond der Christene Vakvereeniging, 
geteekend door den Voorzitter Em. Allewaert, 
waarin wij onder andere, hetvolgende lezen :

1) Aanvraag voor het toepassen van den mini
mumloon van al de werklieden die voor de stad 
werken. Al de werken door de Provintie gesubsi
dieerd, moeten uitgevoerd worden aan het loon vast
gesteld in de stad of de streek waar zij gedaan

worden. Onze voorstellen zijn voor volle gasten van 
alle ambachten 40 centiemen ; voor dieners 30 cen
tiemen; voor aardewerkes en vervoerders 35 ct.

2) Verzoeningsraad voor den geheelen bouwstiel. 
Dat zal den strijd verminderen tusschen patroons 
en werklieden, alsook tusschen de patroons zelve, 
waaruit niets anders voortspruit dan doodende con
currentie die uitloopt op den ondergang van eenigen, 
die alsdan niets doen dan schulden nalaten. Wij 
wenschen stappen te zien aanwenden en dien raad 
verwezenl i j ken,  en a 'zoo een d u u rza m e  band te zien  
tusschen patroons en werklieden tot voordeel der 
geheele bouwhijverheid.

3) Aankondiging van een nieuw werk :
« W erkbeurs », waar de werklieden de gelegen

heid vinden hunne diensten aan te bieden en waar 
de patroons zonder moeite en zonder kosten zich 
werklieden kunnen verschaffen. Dit dient ook om de 
werkloosheid te verminderen. De dienst van de 
werkbeurs is kosteloos, zooals de wet het bepaald, 
en geheel geheim gehouden. Een eigen lokaal is 
hiertoe noodzakelijk, welk wij zullen hebben, doch, 
aangezien er natuurlijk daar kosten zullen aan ver
bonden zijn, zoo verhopen wij hierom weder een 
hulpgeld van de stad te kunnen bekomen ».

M. de B urgem eester  vindt dat die cijfers van 
40, 3 en 30 centiemen waarlijk de weerspiegeling 
zijn van hetgeen hier in stad en het gebuurte wordt 
betaald. Hij peist dat er daar niemand eene enkele 
bemerking zal over m a .en, en dat eenieder die 
cijfers zal aanveerden.

M. Seynaeve.  — Ongetwijfeld zijn al de leden 
van den Gemeenteraad het eens om een minimum
loon te aanveerden. Dat princiep zal met eenparig- f  

heid gestemd worden. Maar vooraleer deze cijfers ! 
op te dringen, hebben de patroons toch zeker ook 
wel het recht hun gedacht uit te drukken, te meer 
dat, van morgen af, zoo wij die cijfers goed keuren, 
alle werken, in bijzondere ondernemingen, aan dien 
prijs zullen gesteld worden. Die zaak is dus van 
het allergrootste belang, en vooraleer daarover uit
spraak te doen, vind ik het noodig de bazen bijeen 
te roepen om hunne zienswijze te hooren.

M. de Burgem eester  is verwonderd dat men 
daartegen opkomt. Ten allen kante wordt het 
minimumloon ingevoerd. Het bestaat te Kortrijk, te 
Rousselare, te Brugge en in menige andere steden.

M. Seynaeve.  —  Dat is nu nog wel. Over 
eenige minuten, wanneer er kwestie was van toe
lagen voor ’t werkloozenfonds, telde het niet wat 
andere steden deden. Maar het telt nu. Van waar 
die tegenstrijdigheden in uwe toepassingen ?

M. de Burgem eester.  — Maar M. Seynaeve, 
gij verstaat mij niet.

1XI. Seynaeve .  —  ’k Heb het gepeisd. Als ik 
van uw gedacht niet ben, verstaat gij mij nooit.

Verschillige leden nemen beurtelings het woord.
De heeren Gits, Verhamme, Bral, ■ Vandekerck- 
hove deelen de zienswijze van M. Seynaeve.

M . C. Gits. —  Aangezien er nog eene verga
dering van den Gemeenteraad vóór Nieuwjaar zal 
plaats hebben, en dat het minimumloon, waarvan 
kwestie, maar in 1913 toepasselijk is, zoo is er 
geene haast deze cijfers heden vast te stellen.

M . Seynaeve .  —  Ik stel voor te stemmen :
1 ).over het princiep ; 2) over de verdaging voor
het vaststellen der cijfers.

M . de Burgem eester.  — Mijn voorstel zal 
gedaan worden, en geen andere.

M . Seynaeve.  — Welhoe I lk ben zoowel als 
gij, gemeenteraadslid. Zoowel als gij ben ik hier



gezonden om mijn woord te zeggen. Als ik een voor
stel doe, gij zijt verplicht van hem ter stemming te 
leggen. En indien hier voorstellen ingezonden wor
den, door personen vreemd aan den Gemeenteraad, 
hoe zou ik geen mogen doen ? Ik eisch dat men over 
mijn voorstel stemme.

M . de burgem eester .  — Neen.
M . Seynaeve.  —  Gij zult mij voorstel ter 

stemming leggen ; de wet geeft mij dat recht.
Het voorstel over het princiep van minimumloon 

wordt aanveerd door al de leden. De verdaging over 
het vaststellen van het cijfer is gestemd door de 
HH. C. Gits, Seynaeve, Callens, Vanneste, Ver
hamme, Vandekerckhove en Bral.

De Burgemeester, in minderheid gesteld, maakt 
zich kwaad. Hij kan niet verstaan, zegt hij, dat men 
zoo te werk ga.

De wensch over den verzoeningsraad wordt 
aangenomen.

Aangaande de Werkbeurs, M. C. Gits vraagt 
WAAR die Werkbeurs zal in voege komen.

M . de Burgem eester.  —  In ’t Gildhuis.
M . Seynaeve,  — Ik keur het oprichten der 

W erkbeurs goed, maar ik aanveerd niet dat zij in 
dit lokaal worde ingericht.

M . C. Gits. —  Dat men ze hier in ’t Stadhuis 
inrichte. Moet altijd alles in de Cirkes gebeuren.

M. Seynaeve.  —  Ik spreek voor gansch 
Iseghem. Iedereen moet kunnen vrij naar de aange
duide plaats gaan.

M. Callens. —  Is het wel noodzakelijk dat 
het in het Gildhuis weze.

M . de Burgem eester.  —  Dat gaat ons niet 
aan. Men vraagt eene toelage, en wij geven ze. 
De toelage van 100 fr. wordt aanveerd.

In  ons n u m m e r  van Z a terd a g  toeko
m ende geven wij het vervolg  van het 
verslag.

E r g  ong eluk .

Woensdag namiddag, rond 3 ure, viel er een 
smertelijk ongeval voor in de fabriek der Heeren 
Dupont. Een werkman, Camiel VanCoillie, 22 jaar, 
woonachtig tot Emelghem, en slechts sedert eenige 
maanden gehuwd, wilde zijn mekanieken draaibank, 
(den beer genaamd), invetten zonder stil te leggen. 
Zijne mouw werd door de messen gegrepen, de 
kappe weggerukt, zijn rechter arm doorkorven en 
halfwege den bovenarm afgesneden. De ongelukkige 
verkeerde in eenen erbarmelijken en bedenkelijken 
staat. D' Verhamme diende hem de eerste zorgen 
toe en E. H. Pastor van het H. Hert de laatste 
gerechten. Daarna werd de gekwetste naar het 
hospitaal overgebracht waar Dre Verhamme en De- 
poorter de afzetting van den arm  deden tot op 
’t bovenste derde.

De toestand van Van Coillie is voldoende.

Dezelfden dag tot Bavichove in 'een vlasfabriek 
wilde ook een werkman aan het alaam werken 
binst dat het draaide. Zijne hand werd in het 
raderwerk gepakt en is moeten afgezet worden.

Pas eenige weken geleden is een landbouwer 
tot Wynkel St-Eloy in soortgelijke omstandigheden 
zijn arm afgerukt geweest.

Dat men toch oppasse en op allerstrengste 
straffen verbiede de minste bewerking aan de 
mecanieken te doen binst dat zij in gang zijn ; 
vooreerst en bovenal in ’t belang van den werkman 
zelve, ook in dat van den patroon en de nijverheid 
in kwestie. Bijna alle groote ongelukken in de laatste 
jaren voorgevallen, zijn alzoo gebeurd.

Verv a ls c h s te  melk.
Donderdag werd onverwachts de melk der ver- 

koopers onderzocht. Vijf werden voor vervalsching 
geknipt, waaronder één met 40 °/0 vervalsching 
en twee met afgeroomde melk.

EEN EN ANDER
H e t  ontslag  van den m i n i s t e r  van Oorlog.

Ken geschil is ontstaan tussclien den lieer 
de Broqueville en den m inister van oorlog 
generaal Michel.

Generaal Michel was liet n ieteens met den 
eersten m inister, over de instelling van 
nieuw e korpsen, enz.

Zaterdag avond reeds had generaal Michel 
aan den koning zijn ontslag als m inister van 
oorlog gestuurd. Maandag morgend werd 
een nieuwe ministerraad gehouden, en er 
werd besloten dat de heer de Broqueville, 
die reeds tijdelijk het ambt van minister 
van oorlog heeft waargenomen, er zich op
nieuw  zou moe gelasten en de nieuwe m ilieie- 
w et voor de Kamers verdedigen.

lie t  Staatsblad  van Dinsdag bevat de 
volgende koninklijke besluiten :

H et ontslag uit zijn ambt als m inister van 
oorlog, door generaal-major V. Michel inge
diend, wordt aanvaard.

De heer K. de Broqueville, m inister van 
spoorwegen, posterijen en telegrafen, wordt 
belast m ot‘de portefeuille van oorlog.

Hij wordt op zijn verzoek, ontlast van de 
portefeuille van spoorwegen, posterijen en 
telegrafen.

E r wordt een m inisterie van zeewezen, 
posterijen en telegralen ingericht.

De ambtsbevoegdheid betreffende het zee
wezen, do posterijen en de telegrafen, 
wordt onttrokken aan het departement van 
spoorwegen, posterijen en telegrafen en op
gedragen aan het bij liet vorig lid ingesteld  
m inisterie.

H et huidig m inisterie van spoorwegen, 
posterijen en telegrafen, zal voortaan m i
n isterie van spoorwegen lieeten.

De hoor A. Van de Vyvere, m inister van 
landbouw en openbare werken, wordt 
belast m et de portefeuille van spoorwegen.

Hij wordt op zijn verzoek, ontlast van 
de portefeuille van landbouw en openbare 
w erken.

De heer Joris Ifelleputte, m inister van 
Staat, wordt benoemd tot m inister van 
openbare werken.

I)e heer I’. Segers, lid der Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, wordt benoemd 
tot m inister van zeewezen, posterijen en 
telegrafen.

Een K u n s tr a a d .
Bij koninklijk besluit van 10 November, 

wordt bij de m inisteriën van spoorwegen, 
posterijen en telegrafen, van landbouw en 
openbare werken, en van nijverheid en 
arbeid, een ambt ingericht van kunstraad.

De aan dat ambt verbonden jaarwedde 
beloopt 12,000 fr., waarvan de twee derden 
zullen gedragen worden door liet m inisterie 
van spoorwegen, posterijen en telegrafen  
en oen zesde door elk der beide andere 
departementen.

Aan den titel voerder van dit ambt wor
den reis- en verblijfkosten toegekend, 
volgens de voor de ambtenaren van eersten  
rang der betrokken departementen aan
gekomen basis.

Baron II. K ervyn de Lettenliove, lid  van 
de K oninklijke Commissie van Gebouwen 
en Landschappen, wordt benoemd tot 
kunst aad bij de departementen van spoor
wegen, posterijen en telegrafen, van land
bouw en openbare werken, van nijverheid 
en arbeid.

H e t  m i n i s t e r i e  van Z e e v a a r t .
l ie t  verslag aan den koning o vei- deze 

inrichting, luidt als v o lg t :
Toen Uwe M ajesteit mij de eer aandeed, 

mij het beheer van het departement van 
oorlog toe te vertrouwen, heeft Zij wel 
willen verklaren dat zekere buitengewone 
omstandigheden, bij strikte uitzondering, 
eene afwijking van de tot lieden met recht 
gevolgde regelen rechtvaardigen.

Nationale belangen van de eerste orde 
nopens mij U w e M ajesteit om de inrichting  
van een nieuw m inisterieel departement te 
verzoeken, dat liet zeewezen, de posterijen  
en de telegrafen zou bevatten.

H et departement van spoorwegen, dat in 
gewone omstandigheden reeds zwaar is, 
zal binnen kort in hoofdzaak, gew ichtige  
vraagstukken van princiep op moeten lo s
sen : zelfstandigheid zijner begrooting
eenerzijds, algemeen plan van het net dat 
het nieuwe nijverheidsbekken te bedienen 
zal hebben, anderzijds.

In het eene zoowel als in het and re 
geval, moeten die vraagstukken op den 
keper bekeken worden, want het is nood
zakelijk dat men tot besluiten kome, die 
het voordeeligst zijn voor het algemeen 
belang.

In die omstandigheden zou het aan het 
hoofd van het departement van spoorwegen  
bepaald onmogelijk wezen, aan- de zaken 
van liet zeewezen de richting te geven, 
waarvan grootendeels de econom ische toe
komst van het land afhangt.

De voornaamste hinderpaal voor de ont
wikkeling van de marine on den aangroei 
van het getal zeelieden bestaat in onze 
eigene wetgeving. Deze moet doelmatig en 
met doorzicht herzien worden, ten einde 
onder alle opzichten den wensclielijken  
waarborg te geven.

Het werk is uitgebreid en moeilijk, on 
kan op het oogenblik, zonder meer, de werk
zaamheid van een mensch in beslag nemen.
De koning gede c o re e r d

van de O r d e  van den Kouseband.
Bij zijnen terugkeer uit Canada, na 

K erstm is,zal prins Artliur Van Connauglit, 
onmiddellijk voor eene nieuwe zending 
vertrekken om de Orde van den Kouseband 
aan een vreemden vorst te overhandigen. 
H et is koning Albert, wien die eer zal te 
beurt vallen. P rins Artliur zal waarschijn
lijk eene week te Brussel blijven.
De ve rb in d in g  tusschen de

N o o r d -  en Zui d s ta t i e  te  Brusse l .
De werken dezer verbinding gaan nu 

ieverig voortgezet worden ; tot nu toe 
wordt reeds eene vertraging van vijfjaren  
voorzien in de uitvoering der werken.

De inhuldiging der werken, die eerst be
paald was op 1915 is verschoven tot 1920.

De ma a ts ch app i j  G e n t - T e r n e u z e n .
I)e zesmaandelijksclic koepon der oblga- 

tien Gent-Tcrneuzen is sedert I November 
vervallen.

Do houders van titels waren uiterst 
nieuw sgierig om te vernemen welke hou
ding de Maatschappij, in zake valsclie en 
echte titels, aannemen zou.

Thans vernemen wij, zegt een financie- 
blad, dat zij geen oogenblik voor de oplos
sing van dit vraagstuk geaarzeld heeft : 
niet in staat zijnde om al de koepons te 
vereffenen, die haar zouden aangeboden 
worden, heeft zij eenvoudig weg besloten  
volstrekt niets uit te betalen.

N e s t o r  W i l m a r t .
Een blad verneemt van bevoegde zijde 

dat, in eene der ondernemingen die Nestor 
W ilmart beheerde, er zich een verkleefd  
ambtenaar bevond, die tezelfdertijd van de 
Fransche policie deelmaakte. Nestor was 
heel wel op de hoogte van deze bijzonder
heid en waarschijnlijk zal hij do diensten  
van zijn ondergeschikte te baat genomen 
hebben.

P la a ts ken s ja ch t .
Verleden Zondag had in liet verjarings- 

park te Brussel een wedstrijd plaats voor 
veertig postjes van geagreëerden bij de 
Staatsspoorw egen.

Dit postje wordt betaald 1000 fr. bij liet 
begin en 200(1 fr. bij liet einde der loopbaan.

Doch, ’t gaat hier gelijk in het Evangelie: 
velen zijn geroepen, maar weinigen uitver
koren, want er waren 840 kandidaten.

Dus acht honderd buizen uit te deelen.

Brand te Emelghem
Donderdag nacht is de nieuwe groote 

cliicoreidroogerij van den heer Aug. De- 
raedt-Vandeputte ten prooi der vlammen 
geworden. Dank aan de spoedige hulp der 
geburen, die na veel werken de vlammen 
konden overmeesteren en alzoo liet groote 
magazijn, die er aanpaald, vrijwaarde.

Men schat de schade op 10,000 fr., doch 
ongelukkiglijk is  niets verzekerd.

S T E E K T  W EL DEZE WAARHEID 

IN UW HOOFD.
Eene verw aarloosde valling zet zich over 

van den eenen mensch aan den anderen en is 
gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder
lingen. Daarom moeten wij ons er zoo spoedig  
mogelijk van genezen. l)e  beste, ja  wij mogen 

; zeggen, eenigst.e rem edie die u voldoending  
geelt, is de Sirooj) D cpraelere. D it is een  
wetenschappelijk produkt, dat door de D ok
tors zelfs genomen wordt. P rijs  2 fra n ken , 
in alle apotheken namelijk 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 .

B O T T I E N  E N S T I K S T E R S  terstond 
gevraagd bij E. HERTOGE-STUBBE, Emelghem. 
Goede loon —  Standvastig werk.

Vermakelijkhc d e 11
— Op Zondag 1 D ecem ber. Prijskam p m et do 

Ja sk a a rf ter herberg De S ta d  K ortv ijk , 1.ij 
FRANCOIS SPRIET, K ortijkstraat. 30 fr prijzen.

— Op Zondag 8 D ecem ber Jaarlijkske Prijskamp  
voor het B ieden ter herberg Café Co me ree, bij A. 
SKVEXOO-GOETHALS, R ousselarestraat. 25 fr. 
prijzen.

HO TEL DU C0Q D OR, Groote M ark t ,  Iseghem
Komt allen  zien en hooren naar den wijd- 

vermaarden K a r l y d e n  B r u s s e l n a a r .  kunstzanger  
en sehuifelaar, op Zaterdag 16, Zondag 17 en 
Maandag 18 November, van af 7 ure ‘s avonds tot 
m iddernacht.

— D insdag 11) Novem ber aanstaande, opening  
van een T e n  P i n n e t  B o w l i n g ,  nieuw  aantrekke
lijk en zeer kunstig  spel.

E erstdaags verscliillige prijskampen en uitdee- 
il.ig  van m enige prijzen aan de Damen en Ileeren .

Kom t allen bezichtigen  en beproeven !

T A A R T E B A K
Zondag 17 November, ter herberg V B ru s

selse h Hof ,  bij G. Naert, aan de Vaart.
Zondag 17 November, ter herberg St Louis,  

bij Benoni Van Antwerpen, Gentstraat.
Zondag 17 November, ter herberg De V lam ing ,  

bij Cam. Depreitere-Bosier, Meenenstraat.
Zondag 17 November, ter herberg De Boers 

Linde,  bij Silv. Sejnaeve-Huysentruyt, Paterskerk.
Zondag 17 November ter herberg In  Rum beke,  

bij Aug. Haspeel, Mentenhoek.
Zondag 17 November ter herberg Café B reyd e l , 

bij C. Bourgeois-Wybo, Emelghem-Dam.
Zondag 17 November bij J. Vandommele-Ver- 

straete, W ijngaardstraat.
Zondag 24 November, ter herberg In  de Toe

kom st,  bij Leonard Linseele, Krekelstraat.
Zondag 24 November, ter herberg I)e Postduif,  

bij Em. Vermeersch.
Zondag 24 November, ter herberg In  het H uis  

van Commerce,  bij J. Nollet-Binquet, Kortrijkstr.
Zondag 1 December, ter herberg De Vijf  

W egen,  bijgenaamd « DE KLOEF », bij Jules 
Sabbe-Creupelandt, Hondekensmolen.

Burgerstand van Iseghem
G e b o o r t e n  :

36Ó Cyriel Y ergote, z. v. P etrus en Romanie 
VcH iellè, H oore. — 361 Anna M aelfait, d. v. 
Em ile en Em m a Naert. G entstr. — 363 Martlia 
Laquiere, d. v. Uemi en A lice V ansteenkiste, 
Gentstr. — 363 Michel V ansteenkiste, z .  v. Artlnir 
en E lisa  Ilaeve, Ilondstr. — 364 A ntoinette K este- 
loot, d. v. Jean en Emma Verm ant, Boschinolens.
— 365 M arcella E olcns, d. v. A loïs en E lodie Ver- 
karre, K lein Ilarelbeke. — 366 Suzanna T ytgat. 
d. v. A lplionse cn .ïu lian a  A llew aert, Mol.

OVERLIJDENS :

218 Maria V ansteenkiste, 2 d., d. v. Henri en 
E ulalie Am eye, B oschm olens. — 219 M atliilde 
D eblaere, 51 j., huishoudster, eehtg . v. Eduard 
E ertein, hospitaal. — 220 Rachel Vandewaetere,
3 111., d. v. T heopliile en Marie D ’ecre, Hondstr.

H u w e l i j k e n  :

86 Josef Varrewaere, 23 j., borstelm aker, m et 
G odelieve Duyck, 18 j., bórstelm aakster. — 87 
Joannes B reem eerseh, 42 j., m etser, m et Emma 
D innecour, 48 j., w aschvrouw. — 88 Ju les Claus, 
27 j ., schoenm aker, van Em elghem , m et Leonie 
Brabrant, 29 j., strijkster.

Scheepvaart van Iseghem
van 9 tot 16 November

M orgenster , m et kolen voor F lorent Lefevere, 
.lu les D alle en .1. Callens. — H ortlm nse, m et lijn
zaad voor Constant V andem oortele. — P asse- 
P artout, m et koolzaad voor de Gcbr. Vandemoor- 
tele, Em elghem . — E m ilie, m et kolen voor 
G ustave N aert.

CINEMA-PALEIS
Z aa l  F la n d r ia  - -  Iseghem

Zondag 17 November, om 3 ure, groote familie
voorstelling, met een zoo volledig programma 
als ’s avonds.

Zondag 17 en Maandag 18 November,om 7 1/2 u. 
’s avonds, buitengewone vertooning.
Plaatsen aan : 0 .20, o.3o, o.5o en 1 fr.  

Halve prijs op al de plaatsen voor de Kinderen.

Ge ld leeningen op E i g e n d o m m e n ,  ge
w a a r b o r g d  g e he i m h o ud i ng .  —  S c hr i j v e n  
bureel  van ’t  blad A .  D .

Chocolat Martougin
D E N  B E S T E N

S T A D  I S E G H E M

OPENBARE AANBESTEDING
H et college van Burgemeester en Schepe

nen maakt kenbaar dat er op Z a terd a g  28 
November  1912, ten 11 ure voormiddag, ten 
Stadhuize, zal overgegaan worden tot de 
openbare aanbesteding der werken uit te 
voeren tot liet maken van

E E N E  K A A I
langs de vaart te Iseghem.

Bes tek  f r .  1 7 0 6 7 3 . 5 5
B o r g s o m  f r .  1 5 0 0 0
De aanbiedingen moeten bij middel van 

aanbevolen brieven op zegel geschreven  
gedaan worden.

De brieven moeten op een postkantoor 
besteld worden ten laatsten den W oensdag
20 November 1912.

l ie t  lastonkoliier, begrootingsstaat en 
plans liggen ten inzage op het Stadhuis 
(Bureelen van het Sekretariaat) alsook ten 
bureele van den l ie e r  Debrabandere, Inge
nieur Kanonstraat 84 te Kortrijk.

Prijs van liet lastenboek, 2 Ir.
Van do plans 18 fr.

Iseghem den 25 October 1912.
De S ek r e t a r i s  Burgemees t e r  & Schepenen

A . W erbrouck  L u g .  Carpentier.

Marktprijzen
ISEG H EM
Suikerijboonen  10 N 0 v . 9 Nov.

Beschikbare wagon 18 75 1 14 00
» schip 1-4 — 1 1 4 25

groeite 1918 wagon 15 50 L 1 5 75
» » , schip 15 75 1 10 00

Meststoffen,  10 Nov,
Sodanitraat beschikbaar Oostende 27 25
Z w avel zu ren ani m 011 i ak 87 00

10 November.
Boter de kilo 2 90 8 10
Eieren de 20 8 701 8 80

ROTJSSELAIIE 12 Nov. 5 Nov.
Oude Tarwe 20 — 21 — | 20 — 20 50
Roode 19 — 19 50 1 lil — 19 50

11yz0ZCCCc 18 — IS 50
Haver 21 — 22 — | 21 _9 3 __
Boonen 28 —  24 — | 22 50 23 50
Aardappels 0 —  0 50 | 0 — 0 50
Boter per kilo 8 —  8 20 | O . > — 3 1 0
Eiers per 25 8 90 4 45 | 4 10 4 42
KoolzaadolielOOk. 07 50 09 —

Lijnzaadolie » 08 50 lili —

Viggens 22 — 40 — j 22 — 42
Suikerijboonen

Bosch, wagon 13 75 1 14 —
» schip 1 4 — 1 1 4 25

groeite 1913, wagon 15 50 1 15 50
» » schip 1 575 1 15 75

KORTTITJK 4 Nov. 1 1 Nov.
Tarwe 20 25 | 20 50
Rogge 19 — 1 19 —
H aver 21 50 1 21 50
Koolzaadolie 100 kil. 09 — 1 07 50
Lijnzaadolie » 00 — 1 03 50
Aardappels » 4 50 4 50
Boter per kilo 3 10 1 3 10
E iers per 20 4 — 1 4 50

De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en 
volkomen genezen door den D E N T O G È N E .

Door het gebruik van den D E N T O G È N E  
voorkomt men mondgezwellen en ontsteking van 
het tandvleesch. Geene tanden moeten meer uitge 
trokken worden ; geene pijn meer gevoelt men nog 
onder het eten.

Laat u niet bedriegen door gevaarlijke en ondoel
matige namaaksels. Alleen de D E N T O G È N  E 
is door de geneesheeren aangeraden en aanbevolen. 
Eischt dus de ware

D E N T O G È N E
voor 1 , 2 5  f r .  te  koop in al le ap otheken.

T e  Is e g h e m  :

MM. A. RODENBACH en J. VERHAMME.



WOONHUIZEN
T E  H U R E N

Om aans tonds  in pacht  te komen 
HERBERG : Bloemendael, langs de
vaart.

Zich te begeven b i j :

V E R S T R A E T E - V A N  L A U W E
S t a t i e s t r a a t ,  ISEGHEM.

• II.

Om terstond in pacht  te komen,  
schoon en gerieflijk W O O N H U IS  met 
MAGAZIJN, Noordkaai ,  Iseghem.

Zich te bevragen bij G. NAERT, 
’t Brusselsch Hof, I/S.

R.
English Gentlemen’s 
- -  -  T a i lo r  - - -

O ui !

A. De Bie-Bourgeois
M E E S T E R - K L E E R M A K E R

voor Heeren en Damen

M a r k t s t r a a t , I S E G H E M
Groote keus van Engelsche stoffen

La a is t j  Nieuwigheid —  Genadige Prijzen

Huis van eerste orde 
U O U W K O S T U . M K X  I X  “2 4  U R E N .

Gustaaf Vandeputte
C O I F F E U R

S ta t ie p la a ts ,  I S E G H E M
Beveelt z ich  aan voor het m aken  van 

alle slach van  H A A R W E R K .

Herstelling en Vernieuwing met uitgevallen Haar.

IK 's !
Ses Costumes a

55 fr.
sont des

merveiiles.
Geei\ G r i j s  H a a r

MEER?!!
«D e N ieuw e London»
doet de grijze haren liinnen en- 
Uele dagen verdw ijn en , maakt liet 
Jiaarglanzend en zacht, belet liet 
u itva llen  en neemt de pelletjes  
van liet hoofd w eg.

Eischt op 1 ^  _
d e n  h a ls  :

In flacon s van fr. 1 , 5 0  en fr. 2 . 5 0

Engeischa B a a rd tin c tu u r aan  2  f r .  per flacon

Ijdele Cigarenkistjes
TE KOOP

ten b u re e le  van di t  blad.

Oh! la! la! 
heb ik het vast!

T e  ko o p  b ij A p o th e k e r s  
D ro g is t e n ,  H a a r s n i jd e r s  en  R e u k w in k e is  

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

B.aaatokMia'-.>ri/3g5asa

D i  t \  i  W erk d ad igh eid  zonder
/ V J U x V  w eerS a teg en  zom ersproeten  

en h u id a a n d o en in g en . D e  
H e t  St uk  0 . 7  5  beste  voor h et behoud eener  

_______________________________ fr issch e  gelaa tsk leu r .

Crème D A D A
T u b e  0 . 7 5

O n feilb aar voor de g e n e 
z in g  van  k loven , m aak t de 
h u id  b lan k  IN  E E N  
N A C H T .

PoederDAD A A llerfijn st, en  op ’t ge laa t  
b lijven  ; on on tb eerlijk  voor 
elke to ile tta fe l.De do os  2 . 5 0

W ordt verkocht te Isegliem  
A p o t h e e k  R O D E N B A C H  

C o i f f e u r  V A N  D E N  D R I  E S S C H  E

’s Morgends, met de koffie, neem ik 
m ijn  a llerbest

S T A N D A E R T
( = > l  L .  L E K E N

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

STABÜtERÏ’S BORSTIABLETTEf!
Met deze twee voortre ffe l i jke remediën, 
nooit geen S L IJM , nooit geene GAL 
meer! Ik bekommer m ij niet om 
de besmettelijke ziekten noch het
slechtste winterweer. m

Te Iseghem te verkrijgen in de flpothekerijen 
Rodenbacil en Verhamme.

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

B A L S A M
ZUIVER WIJN OP KINA  

Eet lus twekkend — Krachtherstel lend bij ui tmuntendheid.
M ag in alle Hotels en Herbergen verkocht worden ,  zonder  vergunnings recht

V raag t vooral

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

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

e m i l e  v y n c k e - l o w i e
E l ix i r  d'Anvers —  ROUSSELARE.

n

l )R U K K  ERIJ-BOEIv BIN]) ERIJ

We A. yfoukel é
Koornmarkt, ISEGHEM.

Uitvoering van allerlei PRACHT- en STAOSDRUKW ERKEN, z o o a l s : Spijs-,

Bedankings-, Visiet-, Adres-, Geboorte- en P r i jskam pkaar ten  ; P lakbrieven in k leuren- en 

effen d ruk ,  Omzendbrieven, Fakturen, Rekeningen, Memorandums, Brievenhoofden en Enveloppen 

met adres, Vergaderingsbrief jes, Gelegenheidsdichten, Feestprogrammas, Gedachtenissen, Registers,

enz. enz.

Bureel- ^  Schoolgerief — Stempels in Caoutchouc.

ten
L .  D U  P U  IS , J U M E T .

Indien gij slecht s laapt en dat  uw e  nachten verontrust  zijn d o o r  

bange  droomen ;
Indien gij zenuwacht ig  z i j t ;
Indien uwe maag niet t r e k t ;
Indien eet lust u o n t b r e e k t ;

Indien gij gekweld zijt door  :
Eene bittere mond,
Eene vuile tong,
Een r iekenden adem,
Zuur  en slechte spijsvertering,
Hoofdpijn,  oorgeronk,  duizeligheid,
Brand,  verstopping,  onzuiver bloed en schele hoofdpijn,

Aarzelt niet! Neem ROODE PILLEN
Z i j  z u i v e r e n  z a c h t  h e t  l i c h a a m ;

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

beletten alle ongestel tenissen.

1 . 2 5  Fr .  de doos ; 0 . 7 5  fr .  de halve doos.

T E  VERKRIJGEN BIJ :

J. VEKHAMME en A. RODENBACH,
Apothekers, I s e g h e m .

SUCREMA
De beste 

melasse 
voeders 

voor

Vee

P a a rd e n

V e rk e n s

SUPERCOCO

\  0 0 RI)K ELEN : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A  prik
kelt den eetlust, werkt zeer 
gunstig op de melk en boteraf- 
zondering, mest sp o ed ig ; geelt 
aan de peerden eene maximum  
geschiktheid tot oplevering van 
arbeid, voorkomt de buikkram
pen en darmontsteltenisseu; is 
uitstekend togen den droes.

Gewaarborgd ”2.j tot 2fi eiw it, li tot 7 vet, .40 kokos
koeken, en 00 andere kraclitvoedcrs. Rijker dan de 
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat- 
sten gew icht voor gew icht, en geeft nog betere u it
slagen. Geeft vaste boter.

Gebroeders LAGRANGE, 26-32, Zwijgerstraat, ANTWERPEN
Leveranciers van het Ministerie van L andbouw  en van het Leger.  

Vabricanten  en invoerders van a llerhande voederkoeken en meelsoorten.

Handel in (HICOREIBOONEN
K O L E N  &  K O K S

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

Chicorei, Oliebrood & Sucrema

i r p IN T < l 1TS
Statiestraat, ISEGII EM

T e l e f o o n  2 4 .

ELIXIR CANROBERT
ferrugineux, antichlorotique, tonique apéritif.

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

De E l ix i r  C a n r o b e r t  is zeer aangenaam van smaak,  en wordt  door 
kinders zoowel als door volwassenen,  gret ig en zonder  schade  ingenomen.

De E l ix i r  C a n r o b e r t  is een ui tstekend middel voor het verzachten der  
pijn in de zij, en hertkloppingen,  die den longli jder zeer afmartelen.

De E l ix i r  C a n r o b e r t ,  door zachte doch gedur ig  aanhoudende  w erking
om het bloed te zuiveren en te versterken,  is ook best geschikt  voor  Maagli jders
welke altijd hierdoor eene onmiddeli jke beternis ondervinden,  en bij voortdurend 
gebruik  volkomen genezen worden.

P r i js  d e r  f lesch : 3  f r .  75 .

B A L S E  M P  E R  E L S
Beste geneesmiddel  tegen al lerhande  geheime ziekten en kwalen der

waterorganen.
3 , 0 0  f r .  de doos.

BORSTSIROOP"! T frT  50 de flesch.

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

Xe bekom en b ij JOSEPH apotheker
M a r k t s t r a a t ,  I S E G H E M


