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Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of progratnmas 

bij den drukker van dit blad gedrukt, 

worden kosteloos tweemaal in het blad 

overgenomen, alsook de opgegeven 

uitslagen van prijskampen.

Iets van over dertig ja a r !
Bedenkingen over het maken van een 

N IE U W  S T A D H U IS  met vredegerechtszalen
te Iseghem.

Wij zijn tegenwoordig geweest in de openbare 

zitting van den Gemeenteraad op Zaterdag 14 

Januari 1882, en hoewel de 11 heeren en landbou

wers die daar rond de tafel zaten, moeten aanzien 

worden als de verstandigste van Iseghem, aangezien 

zij onder alle andere gekozen zijn om het welzijn 

van de gemeente te bewerken ; —  iets wat zij 

tijdens hunne eerste kiezing plechtig beloofd hebben;

—  toch nemen wij de vrijheid eenige bedenkingen 

te maken over hetgene wij daar gehoord hebben.

I.

« Het Stadhuis moet op de Groote Merkt staan», 

zegde een der eerste sprekers, « zoo is het overal 

waar er een Stadhuis en eene Groote Merkt is ; 

deze moeten te zamen verbonden zijn gelijk man 

en vronw ; indien zij gescheiden waren, het huis

houden zoude slecht gaan ».

Wij kennen maar eenige steden van Belgie, en 

toch weten wij dat te Brugge en te Gent het Stadhuis 

op de Groote Merkt niet staat ; nog nooit hebben 

wij gehoord dat de Bruggelingen of de Gentenaars 

zich deswegens beklaagd hebben.

Wel is waar in vele andere steden staat het 

Stadhuis op de Merkt, maar het werd er over ver

scheidene honderden jaren gebouwd. In sommige 

plaatsen is dit het oudste gebouw van de Merkt ; 

dus heeft het daar geene moeite gekost om die 

plaats te kiezen.

Als men voorbeelden wil aanhalen, zou men 

moeten gemeenten noemen waar, sedert eene eeuw 

herwaarts, aanzienelijke gebouwen rond de Merkt 

afgebroken zijn om een Stadhuis in de plaats te 

stichten, gelijk men het hier zoude willen doen.

Te Thourout onlangs heeft men vredegerechts

zalen gebouwd : zij staan op de Merkt niet.

Te Kortrijk heeft men over 15 a 20 jaar een 

gerechtshof gebouwd : het staat ook op de Merkt 

niet. Een lid van den Gemeenteraad deed dit Zater

dag geheel wel opmerken, ondanks de domme 

spotternijen van eenige aanhoorders uit het publiek.

U,

Twee of drie sprekers hielden verders staan dat 

te Iseghem de Groote Merkt het center of midden

punt der stad is.

Daartegen beweerde een ander spreker dat de 

Kerk het center van Iseghem is, niet alleen van 

gansch de bevolking, maar zelfs van den binnen op 

zijn eigen genomen. Wederom gelach var. de ver

standige (?) aanhoorders.

Nu het kan bewezen worden bij mate en getal 

wie gelijk had.

Tusschen de kerkdeur en het midden der Groote 

Merkt is men omtrent half wege aan het 5‘le huis 

der Merktstraat, aan het 5de huis der Nieuwstraat, 

aan het 7de huis der Wijngaardstraat, en aan het 

2<ic huis der Kruisdreve.

Ziet hier het getal huizen welke nader het midden 

der groote Merkt zijn :

Het .grootste deel der Merktstraat, met 39 huizen

» » Nieuwstraat, » 18 »

» » Wijngaardstraat, » 51 »

» » Kruisdreve, » 33 »
GpIippI de Hondstraat, » 62 »

» Zwijnsmerkt, » 10 »

• » Statiestraat, » 35 »

» Koornmerkt, » 28 »

» Groote Merkt, » 31 »

» Zottinnestraat, » 4 »

» Ketelstraat, » 6 »

» Kasteeldreve, » 31 »

» Brugstraat, » 61 »

» Baartshof, » 47 »_

Te zamen 456 »

De huizen van den binnen die nader de kerkdeur 

staan, zijn :

Een deel der Merktstraat, met 7 huizen

3» Nieuwstraat, » 10 »

» Wijngaardstraat. » 14 »

» Kruisdreve, » 6 »

Geheel de Rousselarestraat, » 94 »

» Gentstraat, » 92 »

» Kerkstraat, » 11 »

» Kloosterstraat, » 18 »

» Sint Pietersstraat, » 17 »

» Priesterstraat, » 16 »

» Kortrijkstraat, » 118 »

» Meenenstraat, » 92 »

» Slabbaardstraat, » 26 »

p Droogen Janstraat, » 28 »

Te zamen 549 »

Wie had er dan gelijk ?

Er staan 93 huizen meer van den binnen nader

de Kerk dan er zijn nader de Merkt.

Wat den buiten aangaat, het zijn ook menschen 

die daar wonen ; en die menschen moeten zoo wel 

naar het Stadhuis komen als deze van den binnen.

Welnu, van de 834 huizen op den buiten van 

Iseghem, zijn er 18 die nader de Merkt staan, en 

816 die nader de Kerk zijn.

Dus staan er in het geheele 474 huizen van 

Iseghem nader het midden der Groote Merkt, en 

1365 nader de Kerk ; verschil 891.

Deze cijfers zouden wel mogen in aanmerking 

genomen worden door onze stadhuisheeren.

III.

Nog hoorden wij sprekers beweren dat de eigen

dommen rond de Merkten reeds veel in weerde 

verloren hebben door het maken van het nieuw 

kwartier, en dat zij gansch zouden gedeprecieerd 

zijn indien het Stadhuis elders moeste gebouwd 

worden.

Dit is reeds verscheide maal gezegd geweest in 

andere plaatsen en door andere personen.

En nochtans gelooven wij dat noch het eene noch 

het andere waar is,en wij zullen dit blijven gelooven 

zoolang zij geen klaar bewijs geven van hetgene 

zij zeggen.

Noemt eenen eigendom van Iseghem die goed- 

kooper verkocht is sedert het maken van het nieuw 

kwartier.

Zoekt eenen eigenaar die geneigd is zijn goed 

in prijs af te slaan sedert de leste negen maanden.

De waarheid is dat er weinige of geene geschikte 

eigendommen te koop waren, en dat deze die erve 

in het nieuw kwartier gekocht hebhen of 7ullen 
koopen en bouwen, anderzins hun geld in de Spaar

bank of elders werkeloos zouden gelaten hebben.

Is het dan zulk een groot kwaad dat die penningen 

voor den dag komen en werk geven aan metsers, 

timmerlieden en meer andere ambachtsmans en 

kooplieden?

Overigens indien er later eene kleine depreciatie 

kwame op de eigendommen, (iets wat wij geenszins 

voorzien), moet er daarop zoo geroepen worden ?

Hebben de beheerders van Rousselare, Kortrijk, 

Gent, Antwerpen en Brussel zich bekommerd met 

de weerde der eigendommen van de oude straten, 

wanneer zij nieuwe straten openden en in dezelve 

schoone openbare gebouwen stichtten ?

Alles gaat vooruit. Moet Iseghem stil blijven ?

Is de weerde der peerden verminderd sedert dat 

de konvooien op den ijzeren weg loopen ?

IV.

Wij zijn nog van gevoelen dat het Stadhuis geen 

profijt bijbrengt aan de neringdoenden die daarbij 

wonen, tenzij aan den naasten herbergier.

Velen zullen ons niet gelooven.

En nochtans wie koopt er in de winkels ? Meest 

altijd de vrouwen.

Wie gaat er naar het Stadhuis ? Meest altijd de 

mannen, en dat nog met bekommernissen van 

burgerstand, loting, stemming of processen, die 

weinig liefhebberij ingeven om iets te koopen.

De nabijheid van de Kerk, de merkten of de 

statie is goed voor de winkels.

De nabijheid van het Stadhuis is onbeduidend.

V.

Wat dient er dan in acht genomen te worden voor 

het kiezen eener plaats om het Stadhuis te bouwen?

1° Het grootste gemak voor de bevolking :

2° De verfraaiing der stad 1

3° Den goedkoopsten middel om grond te krijgen.

Over het eerste punt hebben wij hierboven 

gehandeld.

Het tweede punt springt genoeg in de oogen der 

Iseghemnaars die niet vooringenomen zijn.

En wegens het derde punt is het vruchteloos te 

spreken aan degenen die eerst eene halve uur lang 

klagen over de schulden der stad, en die dan uit

roepen : « men moet maar exproprieren rond de 

Merkt, het mag kosten zoo veel als het wil, wij 

zien naar geen kosten. »

50,000 franks is maar eene bagatelle voor hun.

Een vierde punt zou nog dienen in aandacht 

genomen te worden door de gekozenen der katho- 

lijken van Iseghem, te weten :

Het heerlijk uitzicht der parochiale Kerk en der- 

zelver toegangen, en het meeste profijt der Zusters 

van Liefde.

Rond de Kerk, het huis des Heeren, zouden 

moeten de schoonste straten en gebouwen prijken,

__gelijk de grootste vernuften en de beste herten

zich behooren te scharen rond de Kerke Christi.

Maar wij vreezen dat, in deze zaak gelijk in nog 

andere, sommigen, misschien zonder het te weten 

of te willen, zich meer laten beheerschen door den 

invloed van den hoek der Groote Merkt dan door 

de liefde tot de Kerk.

Is e g h e m , den 16 Januari 1882.

Wat wilt
W a t w ilt  g ij, o beekje,

W a t w ilt  gij van m ij ?

Ik  lioor u al k lagen 

daar v luchten voorbij.

—  D a t  m odder noch s lijk  in  

m ijn  gronden meer zij.

W a t  w ilt  g ij, o roosje, 

bezocht door de bij ?

G ij hang t daar uw  hoofd je  

zoo droev ig ter zij.

—  ’t Is  avond , zoo even, 

en daarom  ik  lij.

W a t  w ilt  g ij, o zonne, 

en sterren, wat gij ?

G ij sch ijn t m ij zoo droevig 

in  p laatse van b lij.

—  D a t wolke noch nevel 

aan d ’liem e ltrans zij.

W a t w ilt  g ij, o V lam ing , 

van V laanderen  ? G ij 

ge bu ig t u  zoo tr ies tig  

en treu rig , ’t d u n k t m ij.

—  D a t V laand ren  lierleve 

en bloeiende zij.

J e r . N o t e h d a e m e .

Ze telden, samen, 30 zomers....
(De Vaandrig, g Maart.)

’k Weet niet ot wei al onze lezers ner ara- 

matje van Antwerpen over eenige dagen in 

hun dagblad gelezen hebben : een studentje 

van 15 jaar trok bij ’n naaisterke van 15 
jaar, dat, volgens hare verklaringen, reeds 

8 maanden zijne geliefde was, en, om ’n 

beuzeling, uit jaloerschheid , nam hij ’n re

volver en schoot op ’t meisken, dat bloe

dend neerviel....

Niet om de moordpoging —  alle dagen 

gebeuren er, omdat weinigen naar verdienste 

worden gestraft —  maar om den ouderdom 

van hen, de kinderen, die ze bedreven, werpt 

dit dramatje een aardig en bedroevend licht 

over den geestestoestand der jeugd !... Want 

niet alléén het Antwerpsch nieuwsje vulde 

zelfde week de pers, ook uit Duffel verna

men wij dat de Wed. Van Lommeren heur 

nichtje van 14 jaar bekeef, omdat ze te veel 

geld verkwistte aan snoeperijen, en met de 

woorden besloot : ’k Zal « ’t aan uw vader 

zeggen....» De kleine nam daarop een mes, 

stak heur tante 8 maal.... en ging zich naar 

Linth aanbieden als meisen.... Het nichtje 

was 14 jaar !

Te Sottegem stool Zaterdag avond een 15 

jarige knaap, in de statiestraat, den geld

beugel van ’n pas aangekomen Fransch- 

man.... Te Luik schoot een jongen van 16  
jaar zich dood, omdat zijne ouders vonden 

dat hij nog te jong was om met ’n meisje be

trekkingen te hebben.... Enz.... enz.... Dat 

is ’t nieuws maar dat we, vluchtig, op ééne 

week met ’n zwarte streep aanteekenden !...

’t Is verschrikkelijk !

Er zijn nu al tribunalen voor kinderen. 

Heel goed; die instelling heeft iedereen goed

gekeurd ; —  maar is ’t niet erg, dat men ze 

noodig geacht heeft, dat men, in tijds het 

kwaad aan den kiem niet gevat heeft ? Aan 

de jeugd en aan hen, die ze opleiden, moes

ten hunne plichten geleerd, en hun de ge

varen gewezen.

Die kleinen van Duffel en van Sottegem 

zijn geworden wat ze zijn, ’t zij door eene 

slechte opvoeding, ’t zij door slechte gezel

schappen.... Die- kunnen, onder de zorgen 

van den Staat, nog genezen en gered worden.... 

De twee van Antwerpen, die samen dertig 

zomers telden, die niet ! Hun geest is ver

kankerd, de opvatting van hun leven komt 

hen anders voor dan de werkelijkheid.... ze 

hebben te veel gelezen,te veel slecht gelezen!

En hier ligt het kwaad in zijne volle 

naaktheid : de fransche vuiligheid, die hier

vrij en straffeloos in België komt !... Ons 

jonge volk van Vlaanderen, dat we best ken

nen — is niet meer wat het was, wat het 

zijn moet ! Onze jongens en meisjes zijn 

hooger geleerd meer onafhankelijk, meer

« gedistingueerd »__  meer verdorven !...

De kinderen zijn niet meer zooals hunne lief

hebbende ouders ze wenschten en getracht 

hebben ze te brengen —  ze groeien te vroeg 

boven den kop hunner weldoeners ! Ze zijn 

te gauw.... volleerd 1 ! !..

O, er zijn nog oneindig vele brave kinde

ren ook, die ’t geluk zijn hunner ouders, en 

tevens hun eigen geluk bewerken.... Hulde 

aan hen !... Maar nevens hen leven die, 

welke Conscience reeds in zijn « Siska van 

Roosemael » zoo duchtig geeselde, en hoe- 

vele, helaas, komen niet tot inkeer als Siska, 

maar geraken altijd verloren, als hare 

vriendin Hortense Spinael.

En Conscience’s jongens en meisjes had

den nooit op zulken ouderdom zulke ge

dachten als de jongens en meisjes van 

heden...

Die van Antwerpen telden, te gare, der

tig zomers.... ze waren pas 14 jaren, toen 

hunne liefdebetrekkingen begonnen, pas vijf

tien, als de eene de andere moorden wilde....

. Dat leert men in_ de frajasche zedelooze of 
lichte boeken, in soortgelijke romans, die at-

slaan in plaats van op, in de fransche 

« romancen » en « chansonnetten », waar 

al de rijmen dezelfde zijn —  ivresse, mai

tresse ; orgie, folie ; jour, amour ; belle, 

cruelle ; enz....

—  Daar, daarin vervormen en verwringen 

de jonkheden hunne gedachten en hunnen 

geest.... de school der fransche liefde deugt 

voor hen niet !...

Wij hopen gelukkig, dat voor onze ge

achte lezeressen en lezers in ’t gene we hier 

moesten schrijven voor ’t goed en het voor

deel onzer jeugd, geene les te vinden is,

—  maar kennen ze huizen, waar hei kwaad 

broeit, dat ze vrank de remedie aanwijzen, 

die wij hier als souvereine geven : In ’t vuur 

met die fransche vuiligheid ! Dat is de plicht 

van wie zielelast heeft !...

En op den Staat weegt ook die plicht 1 Op 

het oogenblik, dat men den vreemdeling met 

de macht der wapenen uit onze vrije gewes

ten tracht te houden, moet ook door de 

macht der wetgeving, de verderfelijke invloed 

der vreemde letterkunde (?) van onze gren

zen geweerd.... Men houde ons Volk en ons 

Vaderland vrij.... men houde ze ook goed 

en rein 1

Dat studentje van Antwerpen.oKzijn 

meisje telden, samen, 3J1 zyjue*'.

J- P .
---------- :----—---------------------- ----------

D R I N K E N
In een vorig nummer hebben wij reeds 

geschreven tegen het drankmisbruik.

Het is waarlijk opmerkzaam hoe, in onze 

hedendaagsche beschaving, het drinken zoo 

diep is ingeworteld.

Natuurlijker wijze handelende zou de 

mensch maar mogen drinken als hij dorst 

heeft, en hetgene hij drinkt zou maar juist 

mogen dienen om den dorst te laven.

Eene maag die dorst lijdt vraagt niet dat 

er, met den lavenden drank, haar ook 

bedwelmende of ophitsende stoffen ingegoten 

worden.

En wat zien wij ?

Wij hebben den gezondsten, den besten, 

den zuiversten, den verkvvikkendsten drank 

aan onze beschikking. Hij bestaat in over

vloed en kost niets : het water.

Maar neen, onze gewoonten, onze domme



vooroordeelen eischen meer. Het water is 

voor de puiden, zegt men.

Is er nu wel eene dommere spreuk ?

Wij beweren niet dat alle menschen 

moeten geheelonthouders zijn. Maar wij 

stellen vast, dat niemand het water niet 

aanziet als de natuurlijkste en de bestge- 

schikte drank om den dorst te lessclien.

En wat drinken wij ?

Wijn, bier, genever.

Niemand drinkt genever tegen den dorst, 

maar alleen uit drift. Zou er iemand durven 

op hem nemen den geneverdrift te ver

dedigen ?

Wijn en bier beslaan dorst.

Maar benevens die hoedanigheden hebben 

zij andere eigenschappen : hoedanigheden 

en gebreken.

In ’t bier en den wijn is er eenig voedsel. 

Maar wij betalen het voedsel dat er in is aan 

eenen veel te hoogen prijs, als wij drinken 

om ons te voeden. In eiers, melk en broodr 7
vinden wij veel meer voedsel aan veel 

minderen prijs.

Bier en wijn hitsen ook de maag op 

tot eetlust, in sommige gevallen. Maar 

waarom moet eene gezonde maag opgehitst 

worden ? De beste prikkel voor de maag is 

de lichaamsoefening door werken, wande- 

delen, enz.

Dat alles nog in de veronderstelling dat 

bier en wijn van goede hoedanigheid zijn, en 

dat wij zoodanig gesteld, zijn dat wij op 

’t oogenblik dat wij drinken, geen kwaad 

hebben zelfs van iets dat kan goed zijn. 

Bij voorbeeld, als wij reeds genoeg in 

hebben doen het beste bier en de beste wijn 

ons nog veel kwaad.

Maar er is, benevens goed bier en goede 

wijn, veel slecht bier en slechte wijn, echt 

vergif voor de maag, en zooveel te schade

lijker vergif dat zij ingenomen zijn op de 

oogenblikken dat de maag er minst tegen kan.

Zuur bier dat brandt in de keel, ons eene 

krampachtige gesp doet trekken, en, door 

het kelegat gegoten, op de maag ligt te 

wentelen en te waggelen : dat is een keer 

gezond en kloek voor den mensch, niet waar?

En ’t is dan wanneer, zonder daarom

dronkaard te zijn, men, voor de schoone

oogen van eenen baas of eene bazin, zich

zelven verbeest en nog immer drinkt als 
iin.li Mdai voor zijne vijr zinnen ziet aai

men er kwaad van heeft, het is dan dat de 

groote spreuken uitkomen, de' verheven 

beschouwingen worden uiteengezet, d j prin

ciepen worden aangevat en ontredderd, en 

eerbied voor al wat schoon en heilig is 

verzinkt in de swanselarij van de groote 

menigte pinten !

En ’s anderdaags, wanneer de zon heer

lijk in ’t oosten daagt, dat gansch de 

schepping het ontwakingslied aanheft, dat 

de vogelen en de bloemen den mensch tot 

vreugde en blijdschap uitnoodigen, ’s ander

daags wanneer het stille, het aangename, 

het hertverkwikkende dagelijksch werk ons 

toelacht, dan ontwaakt de drinker van gister 

met zwaar hoofd, tot brakenstoe gepraamd, 

lijdend van de pijn, de oogen geel, het 

aangezicht getrokken van de woedende gal. 

Het werk steekt tegen, samenspraken en 

vriendelijke ontmoetingen stegen tegen, eten 

en drinken steken tegen ; het steekt al tegen 

tot dat, door het lossen van het overtollig 

sap, men langzamerhand weder tot de 

mensche|ijke bewustheid terugkeert.

O drank, hoeveel ongemakken en lijden 

hebt gij reeds aan den mensch niet be

rokkend ? WELDOEN.

H A N D E L S V E R K E E R
W e lnu , lijk  wij hooger vast gesteld 

hebben ’t i s  in  het m idden van d ie familie 
d a t we de bron  van den handelsstroom  
moeten opzoeken.

Zekerlijk , in  de ontledende beschrijv ing  

die we zoo trouw  m oge lijk  van liet wezen 

en het leven van die familie ge trach t hebben 

op te m aken, zal men te vergeefs, dunk t 

ons, andere mensclie lijke betrekk ingen 

opsporen dan die van schenking , d ienstbe
w ijs, u itleen ing  oi' terug leening .

H oop  in  verkoop, im m ers, v in d t men 

h ie r n iet. N ijverhe id  en hande lskap itaa l, 

leen- en benuttig ïngsfonds waren nog onbe

kend. H ie r  was noch prijs , noch prijs , noch 

in terest, noch rente met u itzondering  m is 

schien van het opkomen van den landpach t 

noch h uu r noch loon . E n  bijgevolge ook, 

was er noch ondernemer, noch loonarbe i

der, noch kooper, noch verkooper, noch 

hande laar, noch ne r ing doene i. De eerste 

steen van het reusachtig  arsenaal van onze 

verkeers- en betrekk ingsm idde len , moest 

nog aangelegd worden, M ark ten  en beurzen 

trei.t men te m idden  de bosschen en in  het

opene veld gew oon lijk  n ie t aan . E n  zelfs de 

voornaam ste fak to r van het handelsverkeer 

liet om loopgeld, ro lde nog over de groote 

tafel n ie t van den kasteelheer, en k lonk  

ook nog n ie t in de zakken van den armen 

buitenm ensch.

E u  toch, h ier en daar, door de tussclien- 

spleten van die ruwe beschaving, werd liet 

s tilaan  gegeven de eerste beweging- o ! nog 

zoo schuchter en b ijn a  onzich tbaar van het 

handelsleven gew aar te worden. O nge tw ij

feld gaat dit n ie t zonder een stuk  vergroot

glas ! M aar heeft men dan geen m ikroskoop 

nood ig  om de m ikroben  te ontdekken in  een 

w aterdruppe l ? Men moet de aarde open- 

scliarten, w il men de k le ine k iem en der 

p lan t b loot leggen.

M et de u itb re id in g  van den veldarbeid 

en den aangroei van zijne p roduk ten , moest 

men ook naar geschikter verkeersm iddelen 

u itz ien . H e t alaam  en de voertuigen werden 

sterker en hand iger gem aakt, en begonnen 

a ldus een voortdurend werk te leveren aan 

dezen die er speciaal in  u itm un tten ; 

’t werden de eerste smeden en wagenm akers.

De wegen, die naa r liet veld le idden, 

werden p la t gestreken of opgevoerd; zelfs, 

met het oog op toekom stige krijgstochten , 

werden breede en w ijd loopende heirbanen 
dw ars door het land heen aangelegd, en 

verschaften dus bezigheid en onderkom en 

aan de eerste straatleggers en kassij werkers.

Meer nog, langs diezelve wegen kozen 

de boevers en de vêldarbe iders, die naar de 

verst afgelegene akkers u itgezonden waren, 

eene zelfde nabijgelegene woonste u it, w aar 

zij des m iddags rond lietgemee.izaam  patteel 

nieuwe krach ten opdeden, en tegen den 

nacht op een bundel stroo, eene welver

diende ru s t konden genieten; ’t waren de 

vroegste gasthoven of herbergen.

De hoedan ighe id  keuren, en liet getal 

berekenen van de vergoedingen die de 

bu itenm ensch ja a r lijk s  aan zijnen grondheer 

moest u itkeeren, kon zeker doorgaans geen 

al te zwaren las t opleveren. M aar hoe ver

sch illend moest het n ie t gesteld z ijn , in  die 

tijden , om de gestalte of het gew icht van 

het meerderendeel d ier vergoeding te schat

ten ? De k leu r van eene stoffe kan  men 

met het oog waarnemen; de koppen beesten 

kan men op zijne v ingeren tellen , Doch 

lioevele m aten z ijn  in  dien graanhoop , in 

da t w ijnvat; of hoe zw aar is dezen koperen 

k lom p ? Z iedaar twee vrageu die het 

gezicht en de tastbaarhe id  m aar m oe ilijk  

zullen oplossen.

E n  noclithans, ind ien  de grondheer er 

alle be lang bij had, n iet te w e in ig  te on t

vangen; had  de bu itenm ensch er zeker niet 

veel m in , n ie t te veel te moeten geven, De
r p n . h f . v f i P i r r H o ' l i m r l  A is n l i t . p .  / I n e  \ro » \ \ T ? a n v n i r n ..
ten, om n iem and  geen schade te berokken, 

eene afdoende proef, en deze werd n a tu u r 

lijk  en vroeg reeds u itgedacht; ’t was de 

maat om de gelieelte, de schaal 0111 het 
gew icht te nieten.

De eerste middelen die het hande lsver

keer zouden bevoordeeligen waren u itge 
vonden.

H e t gebeurde dan ook a l, dat eene vroeg- 

jaarsclie  vlege den v lasscliaard van een of 

ander landm an  verhagelde, dat eene over- 

stroom ing  z ijn  hooi deed ro tten , da t het 

vuur zijne schelven in  ascli legde, of dat do 

veeziekte zijne stallen leeg achter haren 
door tocht lie t liggen.

Onze landbouw ers weten genoeg welken 

wreede, welk een verpletterende tegenslag 

d it  is. M aar met hoeveel meerdere angst en 

w anhoop moest de onge lukkige u it die 

vroege tijden zijne maehtelooze arm en in 

den lu ch t n ie t sm ijten ? W a t zal er dan zijn 

persoon zelve niet te w achten staan, moet 

hij up ’t einde van ’t. seizoen, met ijdele 

handen, voor zijnen onmeedoogenden 
dwingeland verschijnen ? ’t W as de slaver

n ij, zooniet de e llendigste dood, die hem 

als een u itgehongerde roofg ier afspiedde.

D och , ge lukk ig lijk  is de zam entlijke  nood 

a ltijd  de leerrijkste school geweest van de 

naastenliefde, en zoo vond de getrooste bij 

zijne geburen w e llich t den onderstand 

en de hu lp  die hij van doen had , met 

vooru itz ich t, dat ook h ij, in latere ge lijk 

aard ige om standigheden , hun  dienzelt'den 
-toestand n ie t zou ontzeggen.

D it heet, met andere woorden, goederen 

uitleenen tegen toekomende- en n iet meer 

enkel tegenwoordige diensten.

M aar tot h iertoe , in  die verscheidene 

voorbeelden en andere meer die men zou 

kannen  u itp lu izen , lag er ook noch profijt- 

berekening, noch speculatie, noch winst- 

pach t. Ook dezen, zouden n ie t lang  meer 

teil achter b lijven , en ju is t  in  het lieereühof 

zelve treffen w ij er p rim itieve  vorm en van 
aan.

A llengskens, in de perioden van on tspan

n in g  w aarin  het werk s labbakt, zal de ho f

m eier zijue lijfe igenen aan de naburige  

grondheeren beg innen u it te leenen, m its 

zij h un  kost en onderkom en bezorgen, en 

aan hem zelve eenige maten w ijn , een stuk 

spek, een ko rf eieren, een koekebrood, een 

koppel k iekens of anders wat ten presente 
geven. A llengskens, op de dagen van  

dringend veldwerk, zal hij zijne gespannen 

en zijn  a laam  ten dienste stellen van de 

overlaste land lieden , die hem u it dankbaar

heid een voerken van hunnen oogst zullen 

weer medebrengen. A llengskens nog, zal 

hij aan diezelfde land lieden , tegen een 

verbru iksrech t of accijns, toelaten op a f

w achting  da t een tijd  kom en zal dat ze ertoe 

zu llen gedwongen worden liun graan op den 

hol'molen te kom en m alen en hun  brood in  

het bovenbuur van het kasteel te komen 

bakken.

W a t later nog zal ook de mangel in  voege 

kom en. Deze w iens oogst goed gerijp t heeft 

zal zijn overvloed koren u itw isselen tegen 

den overvloed w ijn van dezen w iens w ijn 

gaard  bonke druiventrossen gedragen heeft. 

Deze die een peerd of een os k an  m issen, 

zal ermede een wagen aanwerven bij den 

gebuur w iens land , dat meer u itgestrek t is 

dan het zijne, een peerd of een os meër van 

doen heeft. Deze die een linnen  doek gewe

ven heeft, zal ermede het zout en den hon ing  

koopen voor zijne tafel, of de arm banden 

en oorbe llen  voor den opsm uk  van zijne 

vrouw . (H e t vervolgt) Ben .

De Algemeene Werkstaking
Volgens de laatste berichten meenen wij dat de 

algemeene werkstaking, welke door de socialisten 

op touw wordt gezet tot het bekomen van het 

algemeen stemrecht, op verre na zoo gevaarlijk niet 

zal zijn als men het wel zou vreezen.

Te Gent hebben de stadswerklieden besloten van 

op 14 April aan de werkstaking gèen deel te nemen, 

alhoewel zij voorbehoud doen op hetgene later 

mocht gebeuren.

Heer Coppieters, socialistische senator en alge

meene schatbewaarder van de Tentoonstelling, heeft 

door den raad der socialisten doen besluiten dat de 

werklieden, gebruikt aan het opmaken der Tentoon

stelling niet in staking moeten gaan.

Te Antwerpen is de toestand als volgt :

De dokkers, 40,000 in getal, zijn veelal menschen 

die buiten Antwerpen wonen. Uit vrees voor 

onlusten zullen die menschen van de gelegenheid 

gebruik maken om thuis te blijven en menigeen zal 

zich wat bezig houden met landarbeid. De dokkers 

binnen de stad wonende, zijn op verre na niet allen 

socialisten. De christene syndikaten komen een 

dagorde uit te geven waarin zij hunne leden melden 

dat er van geen werkstaking onder hen mag 

spraak zijn.

Wat aangaat de werklieden gehecht aan de 

electrische inrichtingen, zooals desluis Royers, het 

is zeker dat aldaar het werk niet zal onderbroken 

worden.

In de streek van Charleroi zien de bazen de 

werkstaking zonder groote vrees te gemoet. Zij zijn 

overtuigd dat het meeste getal hunner werklieden 

aan hunnen post zullen blijven, indien hunne vrij

heid tot het werk beschermd wordt. Misschien 

zullen er velen den eersten dagen niet aanwezig 

zijn op het werk, niet uit reden van staking, maar 

wel om eens een luchtje te scheppen, en, uit 

nieuwsgierigheid, eene wandeling te gaan doen 

om te weten hoe de zaken staan.

Om alle troebels te beteugelen heeft de gouver

neur van Henegouwen de hulp ingeroepen van 

2000 soldaten voetvolk komende van Gent en 

Antwerpen, —  alsook van een escajiron ruiterij en 

gendarmen. De burgerwacht zal maar in tijd van 
nood binnengeroepen worden,

Te Mechelen bij de meubelmakers is het werk 

zeer verslecht : de bestellingen voor het binnen

land zijn zeldzaam geworden ten gevolge der vrees 

door de dreigende werkstaking veroorzaakt. Voor 

het buitenland zijn de commanden zoo druk als 
voorheen.

Te Brussel zijn er maatregelen genomen opdat 

namentlijk de Noord- en Zuidstatiën zouden zoo 

regelmatig als voorheen verlicht worden.

Ziehier ten anderen, de schikkingen genomen 
door den ministerraad :

Al de troepen der hoofdstad en van Henegouw, 

die naar het kamp moesten trekken om er schiet

oefeningen en manceuvers te doen, zullen hun 

vertrek uitstellen tot na de werkstaking. Daar het 

troepeneffectief thans onder de wapens, nogalsterk 

is —  de klas van 1911 is, gelijk men weet, nog 

niet in onbepaald verlof gezonden—  is er geen 

enkel besluit genomen voor wat de binnenroeping 
van andere klassen betreft.

Vanaf Za!erdag avond zullen afdeelingen troepen 

te voet en te peerd ter beschikking gesteld worden 

van de burgemeesters der nijverheidsstreken, onder 

andere in Henegouwen en in de provincie Luik. De 

gouverneurs der provincies hebben last ontvangen 

zich te verstaan met de arrondissementskommis- 

'sarissen, de gendarmerieoversten, de bevelhebbers 

der troepen en al de plaatselijke overheden voor het 

behouden der orde. Al de gendarmeriebrigades der 

streken waar geen onlusten te vreezen zijn, zullen 
manschappen naar de steden en nijverheidsmiddens 

sturen, om er de gendarmerie te versterken. Deze 

gendarmen zullen in hunne gemeenten, ten minste 

waar zulks mogelijk is, vervangen worden door 

soldaten. In de dagelijksche ronden der gendarmerie 

zal een soldaat altijd vergezeld zijn van een gen

darm. De gendarm zal de proces-verbalen opmaken 

en de soldaat zal het proces-verbaal teekenen.

De minister van bitjnenlandsche zaken zal, zoo 

noodig, de niet werkzame burgerwachten oproepen 

in de streken waar onlusten zouden uitbreken.

Krachtdadige maatregelen zullen genomen wor

den in gansch het land, om de vrijheid van den 

arbeid te verzekeren aan de werklieden, die niet 
zouden willen staken.

De Lock-out te Rousselare
De lock-out is ongetwijfeld op een punt gekomen 

waar de gemoederen min of meer aangevuurd zijn. 

Voor velen, de niet vereenigden bijzonderlijk, wordt 

de toestand onuithoudelijk ; voor de burgerij wordt 
hij erg lastig.

Die toestand heeft eenige burgers, met uiterst 

loffelijke inzichten bezield, samen met den heer 

Burgemeester —  die sedert den werkstilstand nog

niet opgehouden heeft alle middels te beproeven 

om tot eene oplossing te geraken — het gedacht 

doen opvatten eene uiterste poging te doen bij de 

bazen en de christene vereeniging om eene over

eenkomst te bekomen. Vele besprekingen, loopingen 
en nieuwe besprekingen werden gehouden. Eindelijk 

Dinsdag avond hadden de beslissende vergaderingen 

plaats. Iedereen verhoopte voor des anderdaags 

eenen blijden zonopstand. Helaas ! De pogingen 

waren nogmaals mislukt.

Dit heeft nochtans deze lofweerdige heeren niet 

ontmoedigd, en nieuwe onderhandelingen zullen 

heden nog plaats grijpen.

Uit vaste en zekere bron mogen wij melden dat 

hieronderstaande voorwaarden vastgesteld zijn om 

bepaald tot eene overeenkomst te leiden :

1) De patroons herkennen voor het toekomende 

ten volle alle vereenigingen van werklieden, zoo 

christene, als socialistische of andere ;

2) De patroons aanveerden volkomentlijk aan 

alle volslagen werkman van 20 tot 55 jaar oud, 

eenen loon te betalen van 18 fr. te week, indien 

hij bekwaam is in zijn vak en ertoe geschikt ;

3) De fabrikanten-wevers aanveerdende loonen te 

betalen die in de fabriek Moerman gewonnen wor

den volgens het tegenwoordig tarief ; daarenboven 

staan zij eene verhooging toe van J*fr. per .ug.tk.igm 

de daghuurwerkers, op den loon van 1 Juni 1912;

4) De fabrikanten-vlasspinners zullen alle andere 

gegronde vraag tot verhooging goedwillllg onder

zoeken, zoohaast de nijverheid het toelaat ;

5) De fabrikanten-jutespinners oordeelen dat, 

gezien de algemeene verhooging van 5 °/0, toege

staan op verzoek van het werkvolk zelf, die dagen 

vóór de staking, zij voor den oogenblik geene nieuwe 

verhooging kunnen toestaan ; maar dat zij bereid 

zijn eene verhooging te geven van 5 °/0 aan de 

leerjongens en werklieden, die van 12 tot 18 fr. 

per week winnen en die sedert de werkstaking bij de 

firma Moerman geene verhooging bekomen hebben.

6) De volslegen voddenwerkers (daghuurwerkers) 

zullen 2 fr. per wte'c meer ontvangen dan vóór 
de staking.

7) Het werk kan op die voorwaarden hernomen 

worden Vrijdag morgend, om 6 ure.

8) Bij het hernemen van hel werk, zullen geene 

slachtoffers zijn, en geene der strijdende partijen 

zal zich uitgeven als overwinnaar.

Het is hoogst wenschelijk dat deze nieuwe voor

stellen door beide partijen konden bijgetreden 

worden, en dat wij eindelijk het geluk mochten 

hebben een einde te zien komen aan den zoo 

droevigen toestand waarin deze stad sedert zoo 
lange weken verkeert.

EEN EN ANDER
Een huis als pos ico l i  v e r z o n d e n .

Die eigenaardigheid moet alweer in rekening 

komen van de Amerikanen, natuurlijk. Een huis 

verzenden per post, daar zal een Europeaan in de 

verste verte niet aan denken.

Er dient bijgevoegd dat het huis waarvan kwestie 

in 25,000 stukken werd verdeeld, in evenveel 

postpaketten gesloten en naar de tentoonstelling 
van het Coliseum te Chicago gezonden. Daar zal het 

opgesteld worden en de eerste prijs uitmaken van 
de tentoonstelling-loterij.

Na de uitloting zal het huis afgebroken worden 

en andermaal als postpaket aan het adres van den 

gelukkigen winner worden verzonden.

Goede r e k l a a m .
De brieven in den post te Brussel besteld, worden 

gestempeld met de woorden : « Gent Tentoonstel
ling. —  Gand Exposition ».

Reeds 2 1 0  dooden.
Het vliegsport heeft reeds 2*10 slachtoffers 

geëischt, waaronder niet zijn inbegrepen 87 die 

door een vliegtoestel zijn gedood, doch alleen zij 

die vliegers zijnde door een val bijv. om het 
leven kwamen.

Het eerste slachtoffer was de Amerikaansche 

luitenant Selfridge, passagier van Orville Wright, 

op 17 September 1908. In 4 jaar tijd hebben 209 

anderen door ’t vliegsport ontijdig den dood ge

vonden. Selfridge was het eenig slachtoffer in 1908. 

Op 17 September 1909, dus juist een jaar later, 

viel Lefebvre dood. Er waren in 1909 vier slacht

offers ; in 1 91 0, 29 ; in 1 9 11, 79 ; in 191 2 is het 

aantal reeds tot 101 gestegen. Waar moet dat heen?

Onder de 210 verongelukte zijn er vijf Belgen. 

Frankrijk leverde het meeste getal slachtoffers, 

zijnde 58. Vijf vrouwen, behoorende tot verschillige 

nationaliteiten, zijn ook in deze treurige lijst begre

pen en vielen als slachtoffers van hunnen moed.

Zo t te n  of groot e  v e rs t an d en .
De zotte trekken van een aantal groote schrijvers 

worden door Hyacint Stiavili in de Pensicro 
moderno aangeteekend. De vermaarde Goethe, 

miek zijne verzen in open lucht terwijl hij rondliep 

opgewonden als een zinnelooze. Paesicllo aanriep 

de musen binst dat hij in zijn bed lag, gedekt binst 

den winter met negen, binst den zomer met zes 

sargiën. Met voorkeur schreven ook Thomas en 

Rossini in hun bed. Cimarosa daartegen had liefst 

eene levendige samenspraak. Wanneer Meyerbeer 

in vollen dag wilde werken sloot hij de venster

luiken en stak het licht aan. Schiller alvorens te 

schrijven stak de voeten in een ijskoud bad, (het

gene ook de oorzaak geweest is van zijne dood). De 

kloosterling Anfossi, om zich tot het componeeren 

op te hitsen, deed zich zeven of acht gerechten, 

voorzien van gebraden kiekens, verkensvleesch en 

dampende worsten, opdienen. Haendel kon maar 

werken als wanneer hij in staat van dronkenschap 

was. Nog zeldzamer was de politieke schrijver 

Antonelle ; wanneer hij aan ’t werken was, stond 

altijd een stapel plats voor hem op tafel, één na één 

zette hij deze op ’t vuur en naarmate ze verwarmd 

waren sloeg hij ze binnen : zoo dacht hij de uit

wasemingen van zijne hersenen te verkoelen. Cre- 

billon schreef, omringd van arlekijnen die zijne 

vijanden verbeelden. Eindelijk Ibsen plaatste altijd



op zijne werktafel eene vaas versierd met houten 

figuren, waaronder een beer, drie katten, konijnen 

en eenen duivelken met hoorns en steert, zonder 

deze was het hem on mogelijk te schrijven.

Eene k iezersreklaam.
’t Is nut stemmingen en kiezingen dat men niet 

zelden de zonderlingste reklamen en de epateeren- 

ste manifesten in ’t daglicht ziet te voorschijn komen. 

Men moet daarom niet denken dat zulks maar op 

onze dagen voorenvalt ! Getuige van het tegenover

gestelde is aldus de oproep dien in 1848, A. Du- 

mas, vader, aan de werklieden toerichte. Ziehier : 

« Medeburgers ! Ik stel mijne kandidatuur voor den 

raad en verzoek uwe stemmen. De zes jaren die ik 

gestudeerd heb, de vier jaren van mijn notariaat, 

de zeven jaren van mijne werkzaamheid in de buree- 

len, daar gelaten, heb ik twintig jaren lang 

gewrocht, aan tien uren daags, ’t zij 72,000 uren. 

In die 20 jaren heb ik 400 romans en 35 dramas 

geschreven. De 400 boeken, uitgegeven in edities 

van 400 afleveringen en verkocht aan 5 fr. het 

stuk, brachten 1 1,853,600 fr. op ; de 35 dramas, 

ieder 100 malen opgevoerd, brachten al te samen

6.360.000 fr. op. Mijne boeken verschaften als 

winst : aan de. samenstellers 264,000 franken ; 

aan de drukkers 528,000 ; aan de papierverkoo-
^ a n  de boekbinders 120,000 ; aan 

‘■«de boekhandelaars 2,000,000 ; aan de voortver- 

koopers 1,600,000; aan de verzenders 100,000; 

aan de leeszalen 4,583,000 ; aan de teekenaars 

28,600: samen 1 1,853,600 fr. Mijne dramas 

brachten op, voor de impressarios 1,400,000 fr. ; 

voor de spelers 1,255,000 ; voor de kunstschil

ders 210,000; voor de kleermakers 140,000; 

voor de theaterbezitters 700,000 ; voor de com- 

parsen 350,000 ; voor de toezieners en de pom

piers 70,000 ; voor de houthandelaars 70,000 ; 

voor de kleermaaksters 50,000 ; voor de petrol- 

verkoopers 515,000 ; voor de papierfabriekanten

60.000 ; voor de muziekanten 257,000 ; voor 

de schulpten 80,000 ; voor de armen (door het 

zoogezegd recht voor de armen) 630,000 ; voor 

de schoenmakers 20,000 ; voor de verzekerings

maatschappij 600,000 ; van de kontroleurs en 

toegevoegden 140,000 ; voor de machinisten

150.000 ; voor de coiffeurs 93,000 ; te samen

6.360.000 franken.

Het dagloon op 5 fr. berekend en de werkdagen 

in het jaar op 300, verzekerden mijne boeken werk 

aan 692 personen, binst 20 jaren. Mijne dramas 

lieten in Parijs 347 personen binst 10 jaren leven 

en driemaal zooveel in de provintie ; dit is 1041. 

Voegt daarbij de stoelhouders, de betaalde « klak- 

kers» koetsiers, in getal rond de 70 ; samen 1458. 

Dramas en boeken zullen in middelmate het werk 

betalen van 2160 personen, zonder de herdruk- 

kingen in Belgie, en de vertalingen in het buiten

land, in rekening te brengen ».

En zeggen dat niettegenstaande dit alles, 

A. Dumas nog mislukte. O rechtveerdigheid !!!

SAWYER.

Voedsel der dieren aangetast door 
MOND- en KLAUWZEER

gene besmettelijke ziekte, vgn de ergste soort, 

namelijk het mond- en klauwzeer, heeft (zooals 

men weet) het vee aangetast; landbouw en nijver

heid lijden er ten zeerste door, het wordt ook een 

gevaar voor de openbare gezondheid.

Mond- en klauwzeer is eene ziekte die door 

mikrobe wordt voortgezet; zij is besmettelijk en 

treft voornamelijk het rundvee, schapen, geiten en 

zwijnen aan, ja, de mensch ook is er vatbaar voor.

Men kan de ziekte erkennen aan de etterpuisten 

die zich vormen, hetzij in den mond, hetzij op den 

nier, hetzij op de pooten. Soms treft men ze 

tegelijkertijd aan op deze drie plaatsen, soms 

achtereenvolgens op elk lichaamsdeel ; ongelukkig

lijk geeft men dikwijls niet de minste aandacht op 

de voorteekens der ziekte.

De ziekte begint met koortsen, die men gemakke

lijk erkent aan het treurig uitzicht der koe, de 

achterblijvende eetlust, het moeilijk herkauwen, de 

vermindering der melkopbrengst, de rillingen over 

het heele lichaam en de verhitting der huid : de 

muil is droog en warm. De eigenaar bemerkt de 

ziekte gewoonlijk eerst dan, wanneer het dier begint 

te zeeveren, veel speeksel aan het uiteinde der 

lippen verliest. Soms gaat de koei moeilijk of mankt 

zelfs ; dit is een teeken dat de ziekte reeds eenige 

dagen hare werking doet gevoelen. Na dit begin, 

kan men den uitslag waarnemen door blaasjes die 

zich in het slijmvlies voordoen, op den binnenkant 

der kaken en op de tong. Die blaasjes zijn verschil

lend in vorm en grootte. Sommige zijn zeer klein, 

andere rond en groot, ja, zij kunnen zelfs de grootte 

van een duivenei bereiken. Het vliesje dier blaasjes 

heeft eerst eene grijze kleur, daarna witachtig, berst 

eindelijk open en de groote zweren ontstaan en 

worden zichtbaar. Het zijn die zweren die het kauwen 

en het doorhalen van het voedsel zeer pijnlijk maken.

Qemakkelijk is het te begrijpen dat die blaasjes 

het muilvlies zeer sterk prikkelen, wat eene oorzaak 

is van speeksel verlies of zeeveren waarvan wij zoo 

even spraken.

Men verstaat ook dat die breede zweren beletten 

het hgrd en vezelachtig voedsel te kauwen en dat die 

dieren op de weide het harde gras niet meer zullen 

aanraken. Ze staan daar met den muil omhoog, 

vatten toch van tijd tot tijd een mondsvol van het 

malsche gras, doch laten het door pijnen gedwongen, 

onmiddelijk ontmoedigd, weer op den grond neer

vallen.

En gedurende geheel dien tijd vermagert het dier, 

zijn weerstandsvermogen vermindert en de ziekte- 

teekens zijn zichtbaar en blijvend geworden.

De longtering, de gewrichtsziekte en het ver

werpen of misbaren zijn de gewone verwikkelingen 

die de kudde treffen, wanneer zij uitgeput zijn door 

de ziekte.

Wij zullen de aandacht van den landbouwer trek

ken op de noodzakelijkheid eene sterke, maar tevens

gemakkelijk opneembare en verteerbare voeding 

aan de zieke dieren toe te passen.

Zulke dieren worden gewoonlijk gevoed met 

voedingsrijke dranken, gekookte wortelen, jeugdig 

gras, in een woord, met voedermiddelen die weinig 

of niet dienen geknauwd te worden.

Onder de voeders die aanbeveling verdienen, 

tijdens het ontstaan der besmettelijke ziekte, is 

vooral de SUCREMA N° 1 voor het vee op de 

eerste plaats. Dit voeder vervaardigd door de firma 

Lagrange & CJ van Antwerpen, is een voedermiddel 

dat, door zijne samenstelling aan het hoofd van al 

de krachtvoeders staat, doordien het rijk is aan 

eiwit en andere voedende stoffen, ’t Is een voedsel, 

gemakkelijk te nemen en te kauwen, dat, dank aan 

den suiker den eetlust der dieren aanwakkert, den 

muil zuivert en de pijnen, door de zweren veroor

zaakt, in ruime mate verzacht, ’t Is ook een voedsel, 

gemakkelijk verteerbaar dat, door de groote 

hoeveelheid lijnmeel die het bevat, ’t lichaam 

zuivert en de verhittingen tegenwerkt.

Want hier valt rekening gehouden te worden van 

het feit, dat de zieke dieren, zeer onderhevig aan 

darmverstoppingen, zonder buikzuiverende midde

len, onvermijdelijk tot den dood gaan, terwijl het 

tegendeel bestatigd wordt, wanneer het lichaam in 

tijds eene zuivering ondergaat.

Wij bewijzen dus een goeden dienst, genoemd 

voedsel aan de landbouwers in wier stallen de ziekte 

bestond, te doen kennen en aan te bevelen, omdat 

alle dieren de « Sucrema » met veel gemak en 

smaak aannemen. Geene ernstige gevallen kregen 

. wij te bespeuren bij dieren, die regelmatig 3 a 4 kg. 

Sucrema daags te eten ontvangen. Men mag echter 

het merk « Sucrema » niet verwarren met andere 

gelijkaardige produkten van mindere waarde.

In een woord welk ook het voedsel moge wezen 

dat men verkiest, hoogst noodig is het, aan het vee 

een krachtig en verteerbaar voedsel te geven, niet 

enkel gedurende het bestaan der ziekte, maar ook 

vóór den tijd dat zij zich kenmerkt.

De ondervinding in de laatste maanden opgedaan, 

heeft ons geleerd dat deze ziekte ernstige verwoes

tingen bij zwakke en slecht onderhoudene dieren 

veroorzaakte, terwijl zij veel minder ernstige gevol

gen had, bij goed onderhoudene dieren.

A. DEMBLON,

Veearts, Soheil-Tinlot (Luik).

C I N E M A - P A L E I S
WORDT

CINEMA PATHÉ
Zaal F landr ia  - -  Iseghem

ZONDAG AVOND 13 APRIL GEEN CINEMA

N I E U W S  ! N I E U W S  !
Het bestuur van den Cinema laat aan het geacht 

publiek weten dat zij van Zondag 2 0  Apr i l  
voort al de vertooningen zullen geven nitslnite- 
lijk  met gewaarborgde Films van het wereldver

maard en gekend huis P A T H É .
Om deze uitnemende schoone en verzorgde films 

zoo klaar en duidelijk mogelijk en in de beste 

voorwaarden te kunnen weergeven heeft het bestuur 

van den Cinema niet geaarzeld den grooten onkost 

te doen van zich een GANSCH NIEUW TOESTEL 

te bezorgen welke thans in eene afzondere gemetste 

Cabine, met de laatste verbeteringen, zal geplaatst 

en ingericht worden.

Deze veranderingen vragen veel werk en kunnen 

voor Zondag toekomende niet voltrokken worden.

Het geacht publiek neme dus wel in acht dat er 

Zondag i3 April geene cinema-vertooning 
zal plaats hebben, maar wel van af Zondag 2 0  
en Maandag 21 Apr i l ,  met een buitengewoon 
PROGRAMMA PATHÉ.

Tot Zondag en acht dagen dus l Komt allen 

zien, het zal een bezoek weerd zijn !

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

126 Yvonne Buyse, dv Ephrem en Romanie 

Viaene, Mol. —  127 Julien Verstraete, zv Camiel 

en Cel na Anseeuw, Boschmolens. —  129 Leslie 

Dupont, zv Achiel en Philomena Colpaert, Neder

weg. —  130 Valère Lecluyse, zv Alberic en Marie 

Matton, Steenputje. —  131 Renault Grymonprez, 

zv Camiel en Louise Dupont, Lendeledestraat. — 

132 Marcel Vermeulen, zv Petrus en Adronie Vens, 

Krekelstraat. —  133 Bertha Spillebeen, dv Hector 

en Maria Geldhof, Boschmolens. —  134 Alois 

Julien Houthoofd, zv Retr.i en Irma Raes, Kortrijk- 

straat. —  135 Paula Spillebeen, dv René en Laura 

Beernaert, Rousselarestraat.

OVERLIJDENS :

75 Michel Strynck, 3 m., zv Achiel en Pharailde 

Vansteenkiste, Baertshof. —  76 joseph Depreitere, 

3 j ., zv Julien en Julia Vanbesien, Dweersstraat. — 

77 Natalia Vandewalle, 55 j., huishoudster, echtg. 

van Jean Descheemaeker, Sloore. —  78 Simonne 

Vierstraete, l j . ,  dv Petrus en Elisa Decoopman, 

Lendeledestraat. —  79 Godelieve Verfaillie, 15 d., 

dv Camiel en Zulma Decroix, Rousselarestraat.

H u w e l ijk e n  :

20 Camiel Declercq, 22 j., borstelmaker, met 

Anastasia Vermaut, 20 j . , huiswerkster.

Scheepvaart van Iseghem
van 5 tot 12 April 1913

De Eenigheid, met kolen voor Constant Gits. 

—  Laiirent, met kolen voor Gustaaf Naert. — 

Graciale,met steenen voor de gebr. Demeulenaere.

Le Choisy, met steenen voor Gaspard Vanden- 

bogaerde. —  August end e Jonge Marie, beide 

met lijnzaad voor Alfons Dassonville, Lendelede. —  

Thaler, met koolzaad voor Constant Vandemoor- 

tele. —  Leon-Marie, met ciment voor Frangois 

Décaigny. —  De D rij Gebroeders, met bloem 

voor C. Vandemoortele en Henri Pattyn. —  Elk  
zijn gedacht, met kolen voor de W e C. Verstraete.

Vermakelijkheden
Te versmijten op den TEERLINGBAK, eene  

k o e rsm ach ie n , ter herberg De Reisduif, bij 

Jules Delaere, Gentstraat.

EMELGHEM. —  Zondag 4 Mei, te versmijten 

op den TEERLINGBAK een schoone en gansch 

vernieuwde Velo, met alle toebehoorten, ter her

berg liet Boldershof, bij Alois D e b a c k e re , 

Vijfweegstraat. —  De loten worden verkocht aan : 

3 voor 25 cent. —  7 voor 50 cent. — 1 5 voor 1 fr.

WERELDTENTOONSTELLING VAN GENT 

Afdeeling : Oud Vlaanderen, Groote Markt, 20

— Bij G É R A R D  —
Bierhuis — Koffiehuis —  Vermakelijkheden 

Koude Spijzen - Eerste Keus 

S P E C I A L  S T I F T S  B R A U  T U S S C H A N K
A a n h o u d e n d  M u z ie k c o n c e r t .

Chocolat Martougin
DEN BESTEN

S T E E K T  W E L  D E Z E  W A AR HE ID  

IN UW HOOFD.

Eene verwaarloosde val 1 iny zet zicli 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. De beste, ja  wij mogen 

zeggen, eenigste remedie die u voldoending 
geeft, is de Siroop Depraetere. D it is een 

wetenschappelijk produkt, dat door de Dok

tors zelfs genomen wordt. Prijs 2 franken, 

in  alle apotheken namelijk te Iseghem b ij‘ 

MM. A. Rodenbach en J .  Ve rhamme .

M O T O G Y C L E T T E  te koop, merk Alcyon, 
2 peerdenkraclit, in zeer goeden staat. 

\dres ten bureele van ’t blad.

M
en vraagt goede B O T T I  E N S T I  K S T E R S

om t ’h u is  te werken ; vast werk 

en goed loon verzekerd. Z icli te bevragen 

bij J E A N  A S C I IL  & C°, sclioenfabrie- 

kan ten te T liie lt.

G
oede S n i j d e r s  w orden gevraagd bij 

J e a n  A s c ii l  & C°, T liie lt. V ast werk 

en goed loon.

S
c h o e n m a k e r s  w orden terstond 

gevraagd bij E . H E R T O G E - S T U B B E , 

voor vrouw w erk met lederen talons , extra 

kous. —  Buitengewone liooge loonen. — 

S tandvastig  w erk.

M O T E U R  E L E C T R I E K  A .  E .  G.
I ”  240 Volts, T/2 paardekracO t 4 m aan 

den gewerk, te koop aan lia lve waarde bij 

Esr. N A E R T , E lec tr ic ien , O . L . Vrouw- 

straat, Iseghem ;

O
o s te r l y n c k - d ’ H a es e  brengt het pub liek  

ter kenn is da t hij een B r o e i m a c h i e n  
bezit die hij ter besch ikk ing  stelt van het 

pub liek  voor liet bebroeden van eieren.

Bij hem zijn  ook te bekomen, aan den 

prijs van den dag, k iek jes u it de b roe i

m achien kom ende.

V E L E  M E N S C H E N  KLAGEN dat zij geene 

goede SCHEERZEEP meer kunnen 

krijgen. Zij zijn mis. Bij L. Lemiere-Jansseune,  
St. Pieterstraat, 8, vindt men eene nieuwe 

soort zeep, goedkoop, duurzaam en beter dan 

alle tot hiertoe gekende kostelijke merken.

D
E beste m aande lijksc lie  módeboek is 

de C hi c  de P a r i s ,  ten allen tijde 

ten bureele van ’t b lad  te verkrijgen per 

abonnem ent of enkel num m ers. O ok  te 

bekomen num m ers en abonnem enten aan 

fabr iekprijs  met w aarborg  van regelm atige 

aflevering, op alle modeboeken, illustraties, 
tijdschriften en boeken.

- GEVRAAGD BIJ

J. ROYON & A. DEVOLDER
Oud Huis B E N O IT  P A R E T

GOEDE TR EK K ERS
voor H a i r ,  F iber  en Chiendent

S T A N D V A S T I G  W E R K .

Marktprijzen
ISE G H E M

Snikerijboonen 12 April 5 April 
Beschikbare wagon 14 25 | 13 75

schip 14 50 | 14 00
groeite 1913 wagon lli 00 | 15 50

» » schip 16 25 | 15 75

Meststoffen, 12 A] ril.

Sodanitraat beschikbaar Oostende 29 50
Zwavelzuren ammoniak 37 00

12 April.
Boter de kilo 3 10 3 20
Eieren de 20 2 10 2 20

RO U SSE LA R E  I April 8 April

Oude Tarwe 19 — 20 — | 20 — 21 —
Roode 1X 50 18 50 | 19 — 19 50
Rogge 10 — 16 50 j 16 50 17 —
Haver 20 — 21 — j 20 50 22 50
Boonen 22 50 23 50 | 22 — 23 —
Aardappels 0 50 7 — j 0 50 7 —
Boter per kilo 3 10 3,30 | 3 10 3 20
Eiers per 25 2 10 2 20 | 2 10 2 20
Koolzaadolie 100k. 07— | 67 —
Lijnzaadolie » 56 50 | 56 50
Vigg§ns . „ 25 — 45 — I \'k

\Snikerijboonen 
Bescli. wagön 14— | 14 —

» schip 14 50 | 14 50
groeite 1913, wagon 15 50 | .16 —

» » schip 15 75 | Ki 25

K O R T R IJK  3i Maart 7 April

Tarwe 20 — | 21 —
Rogge 17 — \ 16 50
Haver 20 — j 20 50
Koolzaadolie 100 kil. 6 8 — | 67 —
Lijnzaadolie » 56 — | 56 50
Aardappels » 4 75 | 4 25
Boter per kilo 3 20 | 3 30
Eiers per 26 215 | 210

_  44

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 ,  ISEGHEM 
Groote keus van Engelsche stoffen

Laatst; Nieuwigheid —  Genadige Prijzen

Huis van eerste orde
RO U W K OST U M EN  IN  24 UREN .

R .

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

Beau Ohoix de

TISSUS ANGLAI8
Haute Nouveauté pour la 

Saison d’Ëté.
Vente au mètre.

COSTUMES et 
PARDESSUS
en tous gen res  

a des prix modérées. 

C O U P E E T  FAQON T R E S  S O IG N É E S

Gu s ta a f  V a n d e p u t t e
COI FFEUR 

Stat iep laats ,  I S 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 Haar.

Wilt Gij ter goede trouwe

Rookersgerief
Wend U altijd tot het oud hu;s

W e R. N0NKEUDEJ0NGHE
Éi . i 
Koornmarkt, IS E G H E M

Vermakingen, herstellingen en ver

nieuwingen aan Pijpen & Porte-Cigares

SUCREMA
De beste 

melasse  
voeders 

voor Verkens

SUPERC0C0

V O O R D E E LEN  : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A  prik- 

Vee kelt den eetlust, werkt zeer
gunstig op de melk en boteraf- 

Paarden zondering, mest spoedig; geeft 
aan de poerden eene maximum 
geschiktheid tot oplevering van 
arbeid, voorkomt de buikkram
pen en darmontsteltenissen; is 
uitstekend tegen den droes.

Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, 6 tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en 60 andere krachtvoeders. Rijker dan de 
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat- 
sten 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.



Tandpijn
De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en 

volkomen genezen door den D E N T O G E N E .
Door het gebruik van den D E N T O G E 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 E N E  
is door de geneesheeren aangeraden en aanbevolen. 

Eisw.t dus de ware

DENTOGENE
voor 1 , 2 5  f r .  te  koop in al le apotheken.

Te Iseghem  :

MM. A. RODENBACH en J. VERHAMME.

Geetv Grijs Haar
M E E R »!

« D e  N ie uw e  London»
doet de grijze haren binnen en
kele dagen verdwijnen, maakt het 
haar glanzend en zacht, belet het 
uitvallen en neemt de pelletjes 
van het hoofd weg.

d é n 'h a l* :

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

Engelsche Baardtinctuur aan 2 f r .  per flacon

Te koop bij Apothekers  
D rogisten , H aarsn ijders en Reukwinkels 

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

la! la!
vast!

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

S T A N D A E R T
P I L L E K E N

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

STAND&ERT’S BORSTTASLETTEft
Met deze twee voortreffelijke remediën, 
nooit geen S L IJ M , nooit geene GAL 
meer! Ik  bekommer mij niet~o"m 
de besmettelijke ziekten noch het 
slechtste winterweer.

Te Iseghem te verkrijgen in de Apothekerijen 
Rodenbach en Verhamme.

EtIXIR D’RNVERS
Goed van smaal< <$!£> Goed voor de maag

BALSAM
ZUIVER W IJN  OP KINA

Eetlustwekkend — Krachtherstellend bij uitmuntendheid.

Mag in alie Hotels en Herbergen verkocht worden, zonder vergunningsrech

V ra ag t  vooral

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

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

EMILE VYNCKE-LOWIE
Elix ir d flnvers R OU S S ELA RE .

Handel in (HICOREIBOONEN
KOLEN Sc KOKS

Magazi jn  van alle slach van L A IM D V E T T E N

Chicorei, Oliebrootl & Sucrema

CONSTANT GITS
Statiestraat, ISEGHEM

T e l e f o o n  2 4 .

Schoonheid
Zeep

Dada
Het stuk 0.75

C r è m e

Tube 0.75

Poeder

Dada

Dada
De doos 2.50 
De 1/2 doos 1.50

Werkdadigheid zonder 
weerga legen zomersproe
ten en huid aandoeningen. 
De beste voor ’l behoud 
eener frissche gelaats
kleur.

Onfeilbaar voor de 

geneezing van klovt \; 

maakt de h u id  blank 

,N e en  NACHT.

Allerfijnst en op  *1 
gelaat blijvend:ononlb«ef- 

lijk voor elke loikttaflel

Voor alle Drukwerken

wend u ter 

B O EKDRUKKERIJ

Ï'SMHHZ'
Koornmarkt, ISEGHEM

Zeer verzorgde uitvoering, 

ópoedige bediening.

gematigde 9r ijzen.

_ I E _ K O O P _ j - N _ A L L E _ G  O  E  D  E  H U I Z E M  ■

Wordt verkocht te Iseghem Apotheek Rodenbach en Coiffeur Vandendriessche

ELIXIR CANROBERT
ferrugineux, antichlorotique, tonique apéritif.

Pri js  der  flesch : 3  f r .  75.

BALSEMPERELS
Beste geneesmiddel tegen allerhande geheime ziekten en kwalen der 

waterorganen. _________  3 i 0 o fr .  de doos.

BORSTSIROOP: I fr. 50 de flesch.
Zenuwpoeders tegen tand- en hoofdpijn

1 f r .  5 0  de doos.

Xe bekomen bij JOSEPH Vt^RHRfv\NX^, apotheker
M a rk ts t ra a t ,  I S E G H E M

flank van $teussdare=2hielt
N AAM L( OZE M A A T SCH A PP IJ

TE ROUSSELARE
Bijhuizen te THIELT & ISEGHEfl 

ïiyetiïschap der ”  óoeiété générale de fie lghfiie „ te Brussel.
Krediet openingen en loopende rekeningen.

Vooruitbetaling en inning van wissels, clièques, enz. op België en ’t vreemde. 
Aflevering en uitbetaling van clièques en kredietbrieven op de voornaamste plaatsen van 

’t buitenland.

Uitwisseling van vreemd geld en vreemde bankbriefkes.
Voorschotten op titels of andere waarborgen.

I itvoering van Beursorders, betaling van coupons, uitkoering van uitge,lotte titels, enz.

GEL D P L AA T S I N GE N
aan zeer voordeelige intresten, op zicht of op termijn terugbetaalbaar zonder eenige kosten.

De stortingen mogen door tiissclienkomst van het Postbureel gedaan zijn.

Verhuring van Brandkoffers (Coffres-forts)
De Bank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebrtiike 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 : voorzichlige lieden

vergenoegen zich op onze dagen niet meer met eenen brandkoffer in huis, maar huren, mits 

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 

het slot passen van zijnen koffer en sluit dan nog dien koffer met een geheim dat hij kan 

schikken naar zijne beliefte,

IN  B E W A A R N E M IN G  VAN A L L E R H A N D E  W E E R D E N
I>e Bank aanveerdt ook, in bewaring, mits een klein jaarlijkscli loon, alle soorten van 

weerden, acties, obligatiën, stadsloten, enz.

De in bewaring gegeven weerden zijn op tijd nagezien, de coupons aïgesneden, de 
trekkingen onderzocht, enz. ; op die manier heeft de eigenaar zicli om niets te bekommeren ; 
de Bank zelve doet al het noodige in zijn plaats, dit zonder verantwoordelijkheid van harentwege.

Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der Bank of in hare 
Bijhuizen te TH IELT  en ISEGH EM .

De Bank is beheerd als volgt :

Beheerraad : AA el Ed. lieer Graaf de SMET (le NAEYEU, Staatsminister, Bestuurder der Société Génér 
de Belgique te Brussel ; —• M. .J. .1. J . MATTHIEU, Grondeigenaar te W ijnendaele en Bankier 
Brussel ; — M. CONSTANT VAN ACKEKE, Advokaat te Kortrijk ; — M. JAN  MAIIIEU-LIEBAEI 
Volksvertegenwoordiger, Burgemeester der stad Rousselare; — M. .!. I)E  MEESTER-MASEL 
Groothandelaar en Schepene te Rousselare ; — \\'. FRANZ LOONTJENS, Advokaat te Tliielt.

Raad der C o m m i s s a r i s s e n  : M. FLORENT DEN YS-CARLIER. Grondeigenaar te T liielt ; — M. JUL 
M ISSIAEN , Nijveraar te Isegliem ; — M. EU GÉNE LEGE IN-MOERMAN, Nijveraar te Rousselare : 
M. HYP. DUYVEWAARDT-VAN B IERV LIET , Groothandelaar te Rousselare.

B e s t u u r d e r ;  M. JU LES BAGAGE.

ale 
te 

IT, . 
IS,

ES

Onze twee nationale remediën :
i° B O R S T P IL L E N  2. B L O E b P IL L E N

van F. Vergauwen,
A p o th e k e r te Brussel, 

tegen hoest, verkoudheid , a am 
borstigheid , b ronch ie t en alle 

zjeKten van luchtpijpen en borst.
be doos: I fr  50 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.

Gedeppneerd. Eischt welden naam van F . Vergauwen voorde echte pillm  te ontvangen.

Borstpiiien en Bloedpillep van F. Vergauwen genezen ieder jaar vele duizende menschen!

van F. V^rgauw^n,
A p o th e k e r te  Brussel, 

tegen v ers to p th e id , m aag ziek 
te n , h oo fd p ijn , rh um atism , 
keeren der ja ren , enz.

U l o e d p l l l e u  v u i l  F .  V K I t l i  A U  W E S I  
z i j n  l a n s  l e v e n »  p i l l e n  

be doos : I fr. 50 in al de goede apoth.

Te Iseghem 

te bekomen bij 

de Apothekers 

J. Verhamme 

en

A. Rodenbach.

Roode Pillen
I— DUPUIS, JU MET.

Indien gij slecht slaapt en dat uwe nachten verontrust zijn door 
bange droomen ;

Indien gij zenuwachtig z ijt ;

Indien uwe maag niet trekt;

Indien eetlust u ontbreekt;

Indien gij gekweld zijt door :

Eene bittere mond,

Eene vuile tong,

Een riekenden adem,

Zuur en slechte spijsvertering,

Hoofdpijn, oorgeronk, duizeligheid,

Brand, verstopping, onzuiver bloed en schele hoofdpijn,

Aarzelt niet! Neem ROODE PILLEN
Zij zu ive ren  zach t  het  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 ongesteltenissen.

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

TE VERKRIJGEN BIJ :

J. VERHAMME en A. RODENBACH,

Apothekers, I s e g h e m .


