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CACHTEM OMGANG
Ik wist maar al te wel, helaas !

Dat Nardjes droevig lijden 

Het teergeliefde knaapken ging 

Weldra ten grave leiden.

En toch vroeg ik mijn zelven steeds 

Of er geen middels bleven 

Om aan ’t beminde kindjen nog 

Het leven weer te geven.

Want Nardje was mij duur aan ’t hert 

Om zijn lieve englen trekken,

Om zijne golvend haren die

Zijn schouders kwamen dekken ;

Maar meest nog om den mannen moed 

Waarmede ’t wist te strijden 

Te kampen met de schrikbre kwaal 

Pie ’t dag en nacht deed lijden.

En 's morgends richt ik eerst van al 

Mijn stappen door de velden,

Nieuwsgierig hoe mijn lieveling,

Mijn Nardje, ’s nachts het stelde.

En als ik aan zijn sponde zat 

Dan las men op zijn wezen,

Wat moed en kracht in ’t knaapken stak,

Wat hoop van te genezen.

En eens —  och eens ! —  het had mijn hand 

Gesloten in de zijne,

En onbeweeglijk bleef zijn oog 

Gevestigd op het mijne,

En ’t sprak : « Doktoor, zoo schriklijk lang 

« Lig ik hier reeds te treuren,

« O gaat die onbeschrijfbre pijn 

« Dan eeuwig blijven duren ?

« Weldra gaat ’t Cachtem omgang zijn 

« En vreugde voor de kinderen,

« O zal ik dan genezen zijn ?

< Zal mij dan niets meer hindren ?

« En zal mij lijk verleden jaar

« Door ’t gras der malsche weiden 

« Mijn moeder naar den ommegang 

« Met mijne broerkens leiden ? »

—  « Ach, Nardje, ja, o zeker, kind,

« Dan zijt gij reeds genezen,

« En met uw broerkes zult gij ook 

<f Dees' jaar te Cachtem wezen »

Zqo sprak ik, magr ik dook mij om 

De tranen af te drqogen,

Pi© bij des knaapjes woorden mij 
Opwelden uit mijn oogen.

’t Was omgang, ’t was qmgang, en vrqqlijke scharen 

Vertraken naar Cachtem langs Mandei en Vaart,

’t Was qmgang, ’t was qmgang, en vreugdevql waren 

De kinders qp weg rqnd hun ouders geschaard.

Toch bleef een huis —  een enkel maar,

Waar geene vreugde was,

Waar men op ’s kinders wezen wreed 

De sombre droefheid las ;

Want ’s morgens waren zij al vroeg 

Naar ’t kerkhof heen gegaan 

En hadden er een kruis geplant 

Al storten menig traan.

Want Nardjen had niet langer aan 

Zijn lijden wederstaan,

En ’t was naar d’ hoogen Hemel om

Zijn ommegang gegaan. Ne m o .

ANGST
Voorzeker zijn er weinigen onder u, beste 

lezers, die nooit angstige oogenblikken 

hebben doorgebracht.

Wie immers was ten minsten niet eens in 

’t geval dat de vrees zijn hert beklemde, dat 

het zweet benauwelijk op het voorhoofd 

Kwam uitbreken, dat hand en voet onzeker 

sloegen, dat uit den mond onredelijke ge- 

zegdens vloeiden.

Het is meest wanneer onverwachts slecht 

nieuws ons zonder omzichtigheid wordt 

medegedeeld, — of dat wij plotselings voor 

een nakend en dreigend gevaar staan, —  

ook nog wanneer wij half slapend half 

wakker zijn, dat angstbeelden onzen geest 

verontrusten.

In die oogenblikken hebben wij geen 

klaar gedacht van onzen werkelijken toe

stand, wij overdrijven veelal de belangrijk

heid van het ongeluk, en vooral de onzeker

heid waarin wij ons bevinden nopens den

afloop van de gebeurtenis, helpt om onze 

gemoederen te ontstellen.

Voor sommige lieden is het genoeg dat 

zij het bezoek ontvangen van eenen policie- 

agent opdat hun hert aan ’t kloppen ga, 

het is genoeg dat zij voor eene lichte over

treding voor den rechtbank gedaagd worden, 

om aanstonds voor hun ontrusten geest 

gendarmen en gevangen te zien opdagen ; 

het is genoeg dat zij vernemen dat er van 

hun eenig kwaad te rechte of ten onrechte 

wordt gesproken, of zij verschieten geweldig, 

veranderen van kleur, en zouden willen het 

onmogelijke aanwenden om den mond van 

de menschen te stoppen.

Zeker moet men niet onverschillig zijn 

aan het behouden van eenen goeden naam, 

aan verliezen of winsten in den handel, aan 

ziekte of gezondheid. Maar tusschen redelijk 

de zaken opnemen gelijk of zij overkomen, 

en van eenen wind eenen donderslag maken 

bestaat nog een groot verschil.

Vele menschen ja, zijn bovenmate bekom

merd voor zaken wier gelukkige of ongeluk

kige oplossing afhangt van de omstandig

heden. Weken lang hebben zij gestoord 

geweest in eten en drinken, in hunne alle- 

daagsche bezigheden, in hunnen slaap ; en 

naarmate de noodlottige dag nadert worden 

zij ook meer gejaagd, zij vermageren zienling, 

zij letten maar half meer op naar hetgene 

zij hooren of op hetgene zij zeggen, zij 

zouden Jan en alleman willen doen belang 

stellen in hunne zaak. Voor hen ziet de 

wereld er niet meer uit gelijk of hij plocht; 

in menigeen zien zij vijanden, alhoewel men 

hun gansch onverschillig is ; alle pogingen 

alle gedachten alle wendingen dragen den 

invloed van de groote bekommernis.

Intusschen lijdt de ongelukkige geweldig, 

en gansch het huisgezin leeft in eene droeve- 

rige gemoedstelling. Het is alsof eene groote 

ramp nakende ware : de vrouw, gewoonlijk 

kalmer dan haar man, tracht het schrikbeeld 

uit zijn gedacht te verdrijven, en poogt 

zijne belangstelling op andere zaken af te 

keeren. De kinders begrijpen niet wat 

gebeurt; zij gevoelen dat er in de huis- 

betrekkingen iets ongemeens omgaat, en 

hunne blikken vragen naar uitleg; maar 

spreken doen zij niet. Vooral wanneer het 

onverwachte nieuws een belangrijk geld

verlies voorspelt wordt de gevoeligheid 

grooter, en het schijnt als of er eene 

onrechtveerdigheid, een onverdiend leed, 

het bestaan van het huishouden bedreigt.

En toch, de angst is teenemaal nutteloos 

om een ongeluk of eene ramp te verminderen 

of te vermijden.

Waarom zich zoo ontstellen ? Zullen de 

zaken daarom te beter gaan ?

En zoo er werkelijk een groot onheil op 

’t spel is, het is de angst niet die de licht

straal der góede gedachten en der uit te 

voeren besluiten zal verwekken. Integendeel, 

hoe zenuwachter men is, hoe min helder de 

toestand ons voorkomt, hoe moeilijker men 

den weg zal vinden om te redden hetgeen 

men nog zou kunnen redden, ware men zoo 

niet gejaagd.

Maar hoe dikwijls meer gebeurt het niet 

dat men zich angstig maakt voor ware 

beuzelarijen, voor zaken die men als groot 

aanschouwt, en die eenige weken naderhand 

zullen vergeten zijn. Oprecht kinderachtig 

zijn sommige menschen. Voor een niet zijn

* zij hunne kalmte kwijt, terwijl zij aan 

ernstige zaken,bijvoorbeeld aan het behouden 

der gezondheid, niet denken. Een verlies 

van eenige franken doet hunne haren te 

berge rijzen, en zij denken niet eens op de 

winsten die zij zouden kunnen doen waren 

zij meer werkzaam of hadden zij meer 

bekwaamheid. Zij verschieten geweldig bij

een begin van brand of het huilen van een 

dier, en zij peizen er nooit op dat al het 

goed en geld, dat zij in angst en zweet ver

zamelen, na hunne dood hier zal blijven, en 

misschien eerder nadeel dan voordeel zal 

brengen aan het geluk hunner kinderen.

Laat ons ernstige zaken met kalmte over

wegen, en aan mindere feiten maar het 

belang geven dat zij verdienen. Wezen wij 

niet uiterst bekommerd om den klap van 

de menschen of om het welgelukken van 

zaken van kleine aangelegenheid.

Nihil admirari, zegt Horatius : maak u 

voor niets kwaad noch angstig, verschiet in 

niets : het is veelal de moeite niet weerd 

en nooit voordeelig. SALUT.

Riekt dat ook aangebrand ?
Het Iseghemsche Volk, dat te Kortrijk 

wordt gedrukt — zeer waarschijnlijk omdat 
de Iseghemsche drukkers te veel werk 
hebben — kan niet verkroppen dat de 
drukkers van Boos Iseghem nog iets te 
doen hebben.

Zij vinden het aardig dat er nog menschen 
zijn die daar het een of het ander te 
drukken geven.

\ Men kan klaar en duidelijk tasaolion do 
tegels lezen wat zij begeeren en willen. Nog 
een persoon die moet vervolgd en ten onder 
gebracht worden.

Maar wij van onzen kant ook vinden de 
doeninge der mannen van het Iseghemsche 
Volk niet een klein beetje, maar schrikkelijk 
geweldig aangebrand. En op onze beurt 
gaan wij ons toelaten — als dat met de 
goedheid van die heeren overeenkomt — 
eenige zeer kleine vraagskens te stellen.

Rook het ook aangebrand wanneer de 
Peter Benoits Kring een liberaal vaandel 
aan den voorzitter der Katholieke Jonge 
Wacht onzer stad bestelde, en dat die 
groote katholiek zich over van geluk 
toonde dat hij zulk werk mocht aanveer
den, en geld winnen aan liberale gilden ? 
En gedurende verschillige dagen werd dat 
vaandel ten toon gesteld in zijne vitrien 
bij de kerkornementen.

Rook het ook aangebrand wanneer de 
socialisten een lokaal bouwden langs de 
vaart, en dat het hout geleverd werd door 
den katliolieksten onzer houthandelaars en 
de steenen door zijnen schoonbroeder ?

Rook liet ook aangebrand wanneer een 
onzer katholieke voormannen — groote 
actionnaris in den bank Delaere & Cie — te 
Rousselare, den lof uitbazuinde van den 
heer Delaere ?

Riekt het ook aangebrand wanneer onze 
katholieke en bevoegde brouwers bier 
mogen leveren in liberale herbergen van 
stad, waar het door liberalen graag wordt 
uitgedronken ?

Riekt het ook aangebrand wanneer schat
rijke katholieken — millioenen bezitters — 
hunne huizen verpachten aan mannen die 
niet alleenlijk een klein zierken liberaal 
zijn, maar die nooit geenen voet in de 
kerke zetten ?

Daarover weet het Iseghemsche Volk 
niets, ’t blijft in zijne rol : zoo stom, zoo 
dom, zoo doof als een karpel, en altijd 
voort even fanatiek.

★
* *

Over veertien dagen hebben wij eenen 
artikel opgenomen ; Politieke Zelfverdediging.

Deze artikel heeft op de mage blijven 
liggen van de mannen van ’t Iseghemsche 
Volk, en zij hebben hem in ’t gcheele niet 
kunnen teren.

Ook zwichten zij hun wel iets te zeggen 
over het grondgedacht van dien zeer juist 
geschreven artikel. Zij weten dat alles wat 
geschreven werd aan de waarheid en de 
echtheid der zaken volkomen beantwoordt,

En wat doen zij ?

Zij spreken van hij alhier, van hij aldaar 
van hij alginder. Zij bekennen, dat is waar, 
dat op de wipplank zij voor eeuwig van 
onder zitten, en dat er nooit geen gedacht 
meer is voor hun nog boven te geraken, en 
zij eindigen met te spreken van politieke

eerzucht. Dat laatste is ongetwijteld op 
M. Carpentier niet toegepast.

En als wij dat lezen denken wij op den 
sclirij velaar van 1911, tijdens do gemeente- 
kiezingen, ’t is dezelfde toon, dezelfde 
zeever, dezelfde grootspraak !

En wij die meenden dat die zeeveraar 
sedert verschillige maanden onze stad 
verlaten had.

W ie  had da t gepeisd ? I I .  Y s t .

Brouwers Burgemeesters.
Het Iseghemsche Volk heeft ons gevraagd 

waarom zekere herbergen van stad tot 2 ure 
’s nachts en nog later drank mochten be
stellen.

W ij moeten eenvoudig bekennen dat wij 
het niet weten, maar dat, zoo wij er iets 
konden aan doen, de herbergen wat vroeger 
zouden gesloten worden.

Maar dat is aardig dat het Iseghemsche 
Volk aan ons die vrage stelt.

In  Iseghem is de Burgemeester of de 
dienstdoende burgemeester officier van 
politie. Hij en hij alleen is gelast met de 
politie-reglementen stipt te doen naleven 
en uit voeren.

Het Iseghemsche Volk weet dat zoo wel 
als wij. Maar het vraagt liet aan ons.

Waarom dat niet gevraagd aan M. Car
pentier, die tot over korten tijd burgemeester
w a s ^ o f  a a n  M .  l i o n e o o l  d io  n u  d i o n e t d o o n d o
burgemeester is ?

En mogen wij aan ’t Iseghemsche Volk 
bij deze gelegenheid vragen, of het de 
woorden van den Minister goedkeurt, 
wanneer hij, om redens ons onbekend, zegt: 
Zoo weinig mogelijk brouwers benoem ik 
Burgemeester? P .

H A N D E L S V E R K E E R
I I I .  OPGANG

3 .  D e  M a r k t .

Op sociaal en politiek gebied, zooals wij 
liooger vastgesteld hebben, beeldde de 
middeleeuwsclie gemeente eene absolute 
en zelfstandige eenheid u i t ; maar zeker 
niet min op ekonomiscli terrein was zij in 
een beperkten kring opgesloten geweest. 
Met uitzondering voor enkele vroeg wijd- 
beruclite zeehaven — zooals Brugge en de 
andere noordsclie hansasteden — en de 
traditionneele foire of jaarlijksche feeste 
daargelaten, is het vast en zeker dat niets 
van al hetgene binnen de vestingen opge
daan en voortgebracht was, onverhinderd 
de strengbewaakte stadspoorten mocht 
uitgevoerd worden ; maar niets ook van 
al hetgene buiten dienzelfden murenkring 
opgedaan en voortgebracht werd, kwam 
tolvrij diezelfde poorten binnongevoerd.

Hier kan dus maar bitter weinig van 
internationaal, zelfs van een nationaal han
delsverkeer spraak wezen. Integendeel ! 
De handel in de middeleeuwsclie gemeente 
is, vooruit en vooral, en noodzakelijk als 
het gemeenteleven zelf, een plaatselijke 
handel gebleven, en daarom juist zullen 
zijne kramen en toogbanken hunne plaats, 
hunne klienteel en gansch hun aftrek, op 
de lokale markt moeten vinden.

De markt, volgèns zijn natuurlijk begrip, 
bestaat eigenlijk in het te samen treffen 
van een zeker aantal koopers en verkoopers, 
op bepaalden dag en uur rond eene zelfde 
vastgestelde plaats. Het is de kunstmatig 
gekozen plek,waar producenten consument, 
waar voortbrenger en verbruiker met 
elkander in aanraking komen, om handel 
te drijven ; dit is, om te koopen of te ver- 
koopen, om waren aan te bieden of naar 
hunnen prijs uit te vragen.

Hedendaags, wel is waar, zijn wij eenig- 
zinds, of liever grootelijks van liet oor
spronkelijk concept der markt afgeweken. 
Men moet geen opgeleerde marktvos zijn 
om tot de bestatiging te geraken dat, sedert 
jaren en jaren, een lieele zwerm kooplieden, 
groot- en kleinhandelaars, agenten en 
andere comparsen, nog eene eigene plaats, 
om niet te zeggen het overwicht, benevens 
en boven den primitieven voortbrenger en 
verbruiker op onze markten veroverd heb
ben. Van jongs af zijn wij daarmede 
bevriend geworden, en late varen dat zulks



ons vreemd zou kunnen  sch ijnen, het tegen

overgestelde zou ons veeleer als eene ver- 

eeuwde en onm oge lijk  gewordene zaak te 

voor kom en.

Zoo lang , inderdaad , de lokale producent 

een toereikenden verbru iksvoorraad  voor 

z ijn  eigen zelven, en een voldoenden over

vloed voor zijne zeldzame afnemers, voort

brengen kon , ziet men m aar las tig  in , 

wolken ro l een beroepstand van handelaars 
en kooplieden tusschen hen zou komen 

spelen. Op de k le ine  beek, op de ondiepe 

r iv ie r , dio men zonder moeite of gevaar 

overschrijden of doorwaden kan , ware het 

vo lkom en nutte loos, haast be lache lijk , eene 

p lan k  te werpen of door oen overzetboot 

beide oevers m et e lkaar te w illen  ve rb in 

den ! E n  meent gij dat het in  het handels

verkeer er anders toe gegaan is ? Zeker 
n ie t. E e rs t wanneer i3e gem eentebevolk ing 

onbekw aam  w erd, met eigene handen en 

k rach ten , in  haar behoud en hare opkom en

de weelde te voorzien, en door dien onder

stand en hu lp  van andere gemeenten en 

streken inroepen en aan veerden moest, dan 
eerst, en vroeger n iet, kon de tussclien- 

persoon, sim pele voerm an m isschien in  den 

beg inne , m aar naderhand  meer on meer 

rondre izend koopm an of gevestigde w inke 

lie r, zijne gansch aangeduide p laats innem en 

en versterken. Toen sloeg het u u r  da t brug  

en overzetboot als een a llezinds gewenscht 

en nu ttige  hu lpm idde l op den aangroeienden 

stroom van het handelsverkeer geworpen 
werden.

(liet vervolgt) B E N .

Eene Bemerking
Bij het overdrukken van onderstaand artikel 

moeten wij eene bemerking maken.

Boon Iseghem is geen vakblad, ’t is ook geen 

klassenblad.

Wij verdedigen niet uitsluitelijk de belangen der 

werklieden, niet uitsluitelijk de belangen der land

bouwers, niet uitsluitelijk de belangen der burgers.

i  Wij zijn het orgaan niet van een deel der samen- 

| leving, maar wij verdedigen, in de mate van ons 

^vermogen, de belangen van de gansche samenleving.

Zoo treft men in ons blad artikels aan die volgens 

tijd en omstandigheid, spreken ten voordeele van 

de eene of de andere klas der maatschappij.

Artikels nadeelig voor de eenen of de anderen, 

schrijven wij nooit.

Maar zoo is de klassenstrijd nu ingericht, dat 

wanneer gij de belangen eener klas verdedigt, gij 

\den schijn hebt eene andere klas te benadeeligen.

Wij zeggen den schijn, trouwens wetens en 

, willens, zouden wij nooit iemand willen benadeeligen.

Alle artikels ons ingezonden, cn die de bclmigcn 

van ee?t deel der samenleving verdedigen, die op 

hoffelijke en heusche wijze zijn geschreven, en zoo 

daar geen misbruik wordt van gemaakt, zijn bij 
ons welkom.

Verleden week heeft een burger in ons blad zijne 

zienswijze uiteen gedaan; het gedacht van eenen 

werkman drukken wij gereedelijk over, alhoewel 

wTj Betreuren dat de schrijver hier en daar wat te 

ver gaat, en op den toon niet blijft van het eerst 

opgenomen artikel.

Op het artikel van verleden week « Burger » 

geteekend, heeft onze opstelraad zelf voorbehou- 
dingen gedaan.

Zulke manier van handelen, hopen wij, zal ons 
niemand kunnen ten kwade duiden.

*
¥ 4-

Iseghem, den 17 Juni 1913.

Mijnheer den Uitgever van Boos Iseghem,

Getroffen zooals er velen zijn door uw artikel 

« Briefwisseling » in uwe gazet van zaterdag 14 

Juni, en op aanvraag van vele werklieden die terecht 

verontweerdigd zijn over dit artikel onderteekend 

« Burger » bid ik U dees artikel als antwoord te 

willen opnemen, daar de schrijver ervan zegt :

« maar dat men mij weerlegge, ik zal de tegenspraak 

met dankbaarheid aanveerden, » ter zake dus :

Doelende, namentlijk op de Iseghemsche Fabri- 

katie, is de schrijver van oordeel dat, om op den 

vreemde nog aan de concurrentie te kunnen mede

doen, met onze nijverheids productien, (hier bedoeld 

de schrijver wel borstels en schoenen voornamelijk) 

de patroons moeten het voordeel hebben van mindere 

loonen aan hunne werklieden te betalen, dan in 

vreemde landen !

Neen, daar is ’t niet dat ’t paard gebonden staat; 

moet den schrijver nu van werklieden op de hoogte 

gebracht worden, wat hier in onze nijverheid man

geld, en bijzonderlijk voor de borstels, (voor 

de schoenen is dit reeds wat verbeterd) en dit is :

1) Te trachten wat min Ramelot te leveren, want 

vele patroons verzenden veel borstels, maar 

weinige mogen borstels genoemd zijn, 
’t gevolg ervan : men geeft kleine prijzen 
ervoor ! een uitwerksel van het stukwerk ontegen

sprekelijk. 2) Andere patroons zenden hun goed 

weg zoo zwart als eene kool, en dan klagen zij geen 

commanden te ontvangen, ze worden op den hoop 

toe nog verscheidene per honderd afgetrokken, en 

klagen geen geld te winnen, wanneer een hunner 

werklieden eene gegronde opmerking maakt, ze 

kenren hun wat te groot als patroon, ze weten ’t best 

en den werkman zend men naar den weerlicht!

3) Nog patroons zijn er, die zich ontzien hun 

materiaal in te richten volgens de laatste noodzake

lijkheid, en daardoor verliezen zij aanzienlijke 

sommen geld. 4) Maar bovenal wordt er weinig 

gedaan om de vakkennis der werklieden naar den 

modern stijl in te richten, en dit is de grootste 

schuld dat de concurrentie met vreemde landen niet 

kan volhouden worden, want daar zijn nogthans de

loonen meestal veel hooger dan hier, maar daar ook 

verwaarloozen ze den vooruitgang van den stiel niet, 

zooals hier in Iseghem. Bewijs : alle nieuwe model

len komen uit vreemde landen, en heel dikwijls

< staan er de Iseghemsche patroons op te zien als nen 

hond op een zieke koe; dat daaraan gedacht worde, / 

; en de heilzame uitwerkselen zullen zij niet wachten « 

{ van voort te doen.

De schrijver vraagt zich ook af, waar dit zal 

eindigen, daarmede bedoeld hij; 1) De bazen van 
alle nijverheden zullen dus verplicht zijn van langs 

om meer den duim te leggen voor de eischen der 

syndikaten, omdat die van langs om talrijker en 

machtiger zullen worden. 2) De hoofden der syn- 

dikaaten hebben er natuurlijk persoonlijk en eigen 

belang bij dat het getal hunner leden aangroeie.

Daarbij eene vraag. Wanneer nu al de werklieden 

zullen vereenigd 2ïjn, en hunne kassen goed voorzien 

zijn, waartoe Zal ct̂ tyggld dienen ? en hij antwoord 
daarop zelve, bijna uitsluitelijk om werkstakingen te

o idersteunen.

Heele bladen zouden wij er kunnen over schrijven 

(indien de redactie van Boos Iseghem het toelaat, 

ben ik ’t akkoord, Winneer de schrijver het aanneemt 

ervoor te polimikertm in 10 artikels, b. v. eiken 

zaterdag eene kolom win ieder van ons) nu een kort 

antwoord ervoor: 1) tw  de patroons beginnen met 

loonen te betalen, met dö*yereischte tijdsomstandig

heden,en de eischen der syndikaten zullen zoo talrijk 

niet meer zijn; 2) hoe meer leden hoe beter,dat er zijn 

die er persoonlijk belang bij hebben is gedeeltelijk 

waar daar waar de feitelijke hoofden (bij de christe

nen) door de leden niet gekend zijn, en waar de 

dagelijksche leiders maar tusscheiïpersonen zijn, 

elders niet, want daar zijn het de leden zelve die er 

belang bij hebben sterk te zijn in getal; 3) Dit geld 

zal dienen, ten eerste, om de leden bij te staan die 

in nood zijn door ziekte, werkloosheid enz. enz. ten 

tweede, om de leden op te voeden als menschen 

die bewust en eerlijk hun bestaan willen verdedigen 

en hun te onderwijzen; ten derde; om zich te verde

digen met volle recht tegen instellingen waarvan de 

schrijver « Burger » in zijn artikel gewaagd, en die 

volop den klassenstrijd wil voortzetten, nog akeliger 

en onmeedoogender dan ooit, en op welker weg gij 
de werklieden, schouder aan schouder, hand aan 

hand zult ontmoeten, die hunne rechten zullen be

komen, trots alles, en hunne kas met eigen centen 

gevuld zullen verdedigen tegen den inval van lieden 

die alles behalve liefde tot hun evenmenseh 
koesteren, en die zich niet volgens eigen beken
tenissen zouden ontzien den strijd tegen de werklie

dente verklaren, al ware het dan nog onrechtvaardig.

Aanveerd, Heer Uitgever, mijne beste groeten.

Ve r it a s .

De vergoeding aan de milicianen
In de toelichting, die het niaiiw wetsontwer; 

voorafgaat —  dat onderteekend is door MM. de 

Broqueville, minister van oorlog; Berreyer, minister 

van binnenlandsche zaken, en Levie, minister van 

financies —  wordt uitgelegd dat toen de wet van

5 Juni 1870 de vergoeding in miliciezaken invoerde, 

deze vergoeding beschouwd werd als eene vergoe

ding aan den miliciaan toegestaan, die, onder het 

stelsel de milicieloting en de plaatsvervanging, 

persoonlijk zijnen krijgsdienst vervulde.

De wet schonk aan den soldaat een persoonlijk 

genot dezer vergoeding, onder den vorm eener lijf- 

rent, met in genottreding op 55jarigen ouderdom.

Dit stelsel van vergoeding duurde evenwel niet 

lang. De wet van 3 Juni 1870 werd door deze van

1 April 1875 gewijzigd in dezen zin : dat de ver

goeding aan de ouders van den miliciaan ten goede 

kwam, ten einde deze te vergoeden voor het gemis 

aan dagloon, dat het gevolg was der onder de 

wapening van hunnen zoon. Dit stelsel duurde 

voort tot in 1896. Toen werd er aan den miliciaan 

eene vergoeding van 30 frank per maand toege- 

staari : de helft dezer vergoeding werd onmiddelijk 

aan de ouders uitgekeerd, en de andere helft werd, 

op den naam van den miliciaan, aan de Spaarkas 

toevertrouwd.

In 1902 werd door de Kamer het genot dezer 

vergoeding uitgebreid tot al de vrijwilligers van 

beroep, en zulks met het doel de aanwerving van 

het leger, bij middel van vrijwillige dienstnemingen 

te bevoordeelen.

De regeeering oordeelt nu dat eene vergoeding 

aan de milicianen geene reden van bestaan meer 

heeft, onder een stelsel dat de dienstplicht algemeen 

maakt ; dat deze vergoeding een ongewettigde 

vrijgevigheid zon zijn ten voordeele van de bemid

delde families, en tezelfdertijd een aanzienlijken 

last voor de Openbare Schatkist.

De ministers, die het nieuw wetsontwerp op de 

vergoeding aan de milicianen voorstellen, oordeelen 

evenwel dat, zoo het gronabegin van den alge- 

meenen dienstplicht zich tegen alle vergoeding aan 

den miliciaan verzet, de menschlievendheid en de 

rechtveerdigheid niettemin den Staat aanmanen de 

lasten te verlichten die, door het vertrek van een 

zoon naar het leger, op de onbegoede families weegt.

En daarom stellen zij aan de Kamers voor het 

volgende ontwerp tot wet te maken :

« Tijdens den duur van den regelmatigen werk- 

dadigen diensttermijn en van de terugroepingen, 

voorzien bij de artikelen 85 en 87 der wet op de 

militie, kan aan de familie van den miliciaan eene 

geldelijke vergoeding toegekend worden, in even

redigheid met het getal dagen aanwezigheid onder 

de wapens.

Zoo de miliciaan gestorven is tijdens de vervulling 

van een bevolen dienst, dan wordt de vergoeding 

voort betaald voor gansch den tijd dat zijn dienst 

moest duren.

De vergoeding wordt aan de familiën der niet 

verschoonde weerspannigen, nalatigen en achter

blijvers alsmede der vrijwillig verminkten slechts 

betaald voor den tijd overeenstemmende met den

regelmatigen werkdadigen diensttermijn der mili

cianen van het wapen, waartoe zij behooren.

Het vergunnen der vergoeding is ondergeschikt 

aan de voorwaarde dat de milicianen tot het onder

houd der zijnen medewerke : door zijn dagloon, 

of door zijn arbeid in een aan de familie toebehoo- 

rende landbouw-, handels- of nijverheidsonder- 
neming.

De vergoeding wordt slechts verleend aan de 

familiën die zulks vragen en die bewijzen deze 

noodig te hebben om in hunne lasten te voorzien.

Nochtans, worden beschouwd als zich bevindende 

in de vereischte voorwaarden om van ambtswege de 

vergoeding te ontvangen, behalve tegenovergestelde 

bevinding door de bevoegde overheid :

a) De familiën, welke geheel of gedeeltelijk 

vrijgesteld zijn van de personeele belasting, uit 

hoofde van geringe huiswaarde van hun woning of 
uit hoofde van hun beroep ;

b) Zij welke dezelfde vrijstelling zouden genie

ten indien hun huisbaas het gebouw niet bewoonde, 

waarvan zij een gedeelte betrekken;

c) Zij wier grondbelasting en personeele be

lasting ten bate van den Staat te zamen een bij 

koninklijk besluit te bepalen maximum niet nullen 

overtreffen, en dat tusschen 15 tot 50 fr. zal bedra

gen naar gelang van de bevolking der gemeente.

Een koninklijk besluit zal vaststellen welke de 

wijze is die dient gevolgd te worden om de middelen 

van bestaan en de lasten eener familie te schatten.

De vergoeding wordt verleend ten bate : van de 

echtgenoote zoo de miliciaan gehuwd is ;

Van den persoon die de kinderen verzorgt, zoo 

hij weduwenaar is of gescheiden uit den echt met 
kinderen ;

Van zijn vader en moeder of den overlevende, 

zoo hij ongehuwd is, weduwenaar of uit den echt 

gescheiden zondei kinderen ;

Van zijn bloedverwanten in opgaande lijn of bij 

gemis van vader en moeder aan den overlevende. 

Indien de miliciaan echter broeders en zusters van 

min dan 14 jaar heeft of door gebreken ongeschikt 

om in hun noodwendigheden te voorzien, wordt de 

vergoeding aan laatstgemelden verleend en betaald 
aan de personen die hen verzorgen.

Zoo de miliciaan een wettelijk erkend natuurlijk 

kind is, wordt de vergoeding bij gemis van echt

genoote of kinderen uit het huwelijk, verleend aan 

de vrouw van wie de erkenning uitging, op voor

waarde dat zij in de geboorteakte aangeduid weze 
en dat de erkenning geschied zij voor dat de 

miliciaan tpt den dienst aangewezen is.

De vergoeding wordt bepaald-:

1) Op 0.75 fr. per dag voor de echtgenoote, 

met vermeerdering van 0.25 fr. per kind zonder dat 

de geheele vergoeding 1.25 fr. moge overtreffen ;

2) Op 0.50 fr. per dag en per kind, zonder dat 

zij 1 frank moge overtreffen indien de miliciaan 

weduwnaar is of gespheiden uit den echt met 
kinderen ;

3) Op 0.50 fr. per dag, voor vader en moeder 

<jf den overlevende, voor de bloedverwanten in 

opgaande linie of den overledene, die den miliciaan 

verzorgd hebben bij gemis van vader en moeder ; 

voor den persoon die de broeders of zusters, weezen 

beneden de 14 jaar of gebrekkig, verzorgt; voor 

de moeder van den wettelijk erkenden miliciaan.

De vragen tot het bekomen van de vergoeding 

worden schriftelijk, met de door bij koninklijk 

besluit te bepalen bewijsstukken, gezonden aan het 

gemeentebestuur der woonplaats van de aanzoekers, 

vóór 1 Maart van het jaar der inlijving ; zij moeten 

niet vernieuwd worden in geval van terugroeping 
onder de wapens.

De vragen worden ten allen tijde ontvangen, 

wanneer zij gestaafd zijn door uitzonderlijke om

standigheden welke den toestand der familie na 

verloop van den bepaalden tijd verergerd hebben.

Over de vragen tot vergoeding wordt er uitspraak 

gedaan door den militieraad, en zulks op verslag 

van den arrondissementskommissaris.

Het is de milicieraad ook die de lijst vaststelt 

van de families die, van rechtswege, eene vergoe

ding moeten bekomen.

Tijdens de beslissingen van den milicieraad mag 

de arrondissementskommissaris in beroep gaan bij 

eene kommissie, zetelend in de provinciehoofd- 

plaats, en bestaande uit den'gouverneur, voorzitter; 

een ambtenaar van het beheer der belastingen, en 

een lid van een der beschermkomiteiten der werk

manswoningen en der werken van voorziening, in 
de provincie ingericht.

De leden der kommissie, alsmede hunne plaats

vervangers, worden elk jaar bij koninklijk besluit 
benoemd :

De betaling der vergoeding geschiedt in de 

gemeente, waar de rechthebbenden verblijven. 

Deze laatsten worden door de gemeenteoverheid 
aangewezen.

Zoo beide echtgenooten aangeduid zijn als heb

bende recht op de vergoeding en de echtgenoot niet 

teekenen kan, dat hij zonder geldige reden, weigert 

te teekenen of dat hij tijdelijk uit het land is, mag 

de uitbetaling tegen kwijtschrift, van de vrouw 

alleen geschieden, mits de gemeenteoverheid getuige 

van de onmogelijkheid, de weigering of de afwezig

heid van den man.

Is alleen een gehuwde vrouw aangeduid als 

rechthebbende, dan mag de uitbetaling geschieden 

tegen kwijtschrift van haar alleen.

Zoo de broeders en zusters van den miliciaan 

weezen zijn en in familie leven, mag de uitbetaling 

geschieden tegen kwijtschrift van het kind dat 

daartoe door den miliciaan aangeduid is, zelfs 

indien dit kind minderjarig zou zijn.

De milicievergoeding kan niet afgestaan of in 

beslag genomen Worden.

De sommen die niet opgeëischt zijn vóór

31 October van het jaar volgende op de scheiding 

van het dienstjaar, .blijven den eigendom van 

den Staat.

Men verwacht dat dit wetsontwerp kortelings 

door de Kamers zal besproken worden.

Zooals men ziet blijft de Vergoeding aan de 

milicianen, in algemeenen zin afgeschaft ; alleen 

wordt er aan de onbemiddelde familiën eene tijde

lijke terhulpkoming verzekerd.

R O O K T  enkel de goede nieuw e engel- 

sche cigaretten m erken S T A T E S M A N ,  
W E S T M I N S T E R ,  C O M M A N D E R .

Alleenverkoop voor Iseghem :

W‘ A. NONKEL-DEJONGHE, Koornmarkt.

Stadsnieuws
I n g e z o n d e n .

lieer Uitgever van « Boos Iseghem »,

Zoo gij dat briefken in uwe gazette wilt opnemen, 

kunt gij aan de herbergiers van Cachtem zulk een 
groot plezier doen.

Onze ommegang begint dees jaar niet op 

St-Jansdag, zooals het van oude date de gewoonte 

was, maar hij begint op morgen Zondag 22 Juni, en 

duurt negen achtereenvolgende dagen. Zoodat wij 

voortaan altijd twee zondagen en twee maandagen 
in onzen ommegang zullen tellen.

’t Is geen nadeel voor de herbergiers, maar 

rechtuit gezeid, ’t is al wat wij hebben gedurende 
het gansche jaar.

En binst onzen ommegang rekenen wij zooveel 
op de Isegheninaren.

Indien alle menschen, gelijk van waar zij komen, 

welgekomen zijn, de Iseghemnaren zijn algelijk nog 
beter gekomen.

Nu, Heer Uitgever, onzen besten dank. A. H.

Zomerconcert .
Op Zondag 22 Juni, om 8 ure ’s avonds, op de 

kiosk der Groote Markt, concert door de Stads
fanfaren.

P r o g r a m m a  : r  Deel :

1. Le bon bourgeois, pas redoublé F. Le r o u x

2. La Souveraine, ouverture W. Va n  P e r k

3. La reine d'un jo u r , fantaisie H e m m e r l è

4. Petit Papa, air varié pour Coinet G .B e sa n c o n

2e Deel :

5. Les dragons de Villars, fantaisie

M a il l a r d

6. Au soleil d ’Espagne, Bolero La b o r y

7. Diavolino, fantaisie pour Saxophone Alto

Mullot

8. Suzette, mazurka de concert W . Va n  P e r k .

Maatschappi j  ’ De Boomteel tkr ing ,,
M orgen Zondag , om 3 ure nam iddag , 

voordracht over Boomteelt, gegeven dooi

den lieer L e o x  D e l o o f , leeraar te Gfent- 
brngge, ter herberg liet Damberd.

Onderw erp : Zorgen te besteden aan de 
vruchten gedurende hunnen groei en be
waring der vruchten,

Ingang volkomen viij.

Gevecht.
Zaterdag morgend, kwart vóór 6 ure, was men 

reeds helderop aan ’t vechten aan ’t Kruis.

De garden hebben de vechters moeten scheiden, 

die verschillige bloedende wonden bekomen hadden!

Zonder  l icht.
Twee velorijders die Maandag avond, om 11 ure, 

op den Boulevard voorbij reden zonder licht, werden 

proces-verbaal aangedaan. Een van die velorijders 

was daar zoodanig tevreden over, dat hij gedurende 

meer dan eene uur lang zoodanig veel gerucht 

maakte, dat er geen mensch bekwaam was een 
ooge toe te doen,

’t Was geestig op den Boulevard 1

W i ld em ans .
In den nacht van Maandag tot Dinsdag, werden 

ten nadeele van Petrus Descheemaeker-Roelens, 

landbouwer aan den Tooveresseknok, zeventig 

roeden aardappelstruiken uitgetrokken.

Om dat heldenwerk te verrichten heeft men tijd 
noodig gehad.

Eene klacht werd bij de policie ingediend. Een 

streng onderzoek werd aanstonds ingesteld, en zeer 

zware vermoedens wegen op twee personen.

Wildemans 1

Aan den Abeele.
Antwoord over uw schrijven in het Iseghemsche 

Volk van Zondag 1.1. over de verlichting van aan 
de Paters tot aan den wijk Abeele.

In uw schrijven deelt gij het gedacht van eenen 

Gentschen Vakman, wel misschien een fijne welwe- 

ter, die de vakmannen hier van stad, over het 

voorstel van verlichting geraadpleegd, wilt toonen 

dat gij nog op de hoogte niet zijt. Hoe kleingeestig 

toch, zoo te willen schermen met gezegdens van 

een vreemde vakman tegen eene zaak die met alge
meene geestdrift werd vernomen.

Vooreerst zijn de Paters Capucienen zeer te

vreden daar zij dagelijks gebruik maken van deze 

baan te volgen, bijzonderlijk in den winter, als zij 

gaan of terugkeeren van de Cachtemstatie.

Ten anderen, waar is het gevaar grooter als 

hier door het groot verkeer van voetgangers, ontel

bare voerlieden, automobiels, rijwielen enz...

Niemand zal nog kunnen loochenen dat de 

verlichting alhier niet eene der schoonste werken is, 

tot groot nut van allen, en bijzonderlijk voor de 

volksrijke' aan de stad palende wijk Abeele, die 

hunne nuttige eischen als stadsgenooten tot heden 
altijd zagen van kant wijzen.

Nu dat het de wijk Abeele geldt, zekere 

schoone werken te verrichten, komt een gentsche 

vakman de zaken te beknibbelen. Hoe kleingeestig 

« toch 1 Misschien met de goede hoop alhier door den 

gemeenteraad benoemd te worden als professeur en 
raadgever bij het besteden der stadsgelden.

De Abeelenaars danken hunne voorstaanders 
voor het schoone en zoo nuttig werk.

Tot spijt, van wien ’t benijdt.
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Afdeeling : "Oud Vlaanderen,, Groote Markt, ? O

IN DE STAD ISEGHEM

Bij G E R A R D  —

Spe c ia l  S t i f ts  B r a u  Aussc hank

KOFFIEHUIS - BIERHUIS 

- VERMAKELIJKHEDEN -

KOUDE SPIJZEN —  Eerste Keus

AANHOUDEND MUZ1EKC0NCERT

door de vermaarde 1TALIAANSCHE TROEP 

onder de leiding van Juffer Minne di Flacido.

EEN EN ANDER

D e  v r i j m a k i n g  den S che ld e
wordt op 20 Juli a. s. op plechtige wijze hérdacht 

en een prachtige geschiedkundige stoet zal ter dier 

gelegenheid de straten van Antwerpen doortrekken.

Het initiatief dezer feesten alsook de inrichting 

derzelven gaat uit van de Koophandelskamer van 

Antwerpen en er wordt iets buitengewoons van die 

stoet verwacht, waarin naar het schijnt niet min dan 

25 wagens zullen te zien zijn. In een woord het 

belooft eens een echt Antwerpsche kunstst:et te 

zijn, die weer eens duizenden vreemdelingen en 

bezoekers naar de Scheldestad zal doen stroomen.

P o s t e r i j e n .
De handelaarskring van Bergen heeft eene be

weging op touw gezet om te bekomen dat de brieven 

of postverzendingen onder gesloten omslag, tot 125 

grammen zouden mogen wegen.

Nu betaalt men 10 centiemen per 20 grammen, 

zoodat eene verzending, die 125 grammen zou 

wegen, 0.70 fr. zou betalen.

Het is natuurlijk dat niemand op die wijze verzendt.

De handelaarsbond van Brussel heeft zich bij die 

beweging aangesloten, en heeft de redenen uiteen 

gedaan welke ten voordeele van het voorstel pleiten.

Indien het als een regel aangenomen werd, dan 

zouden de meeste handelaars de gedrukte stukken 

welke zij nu aan den tarief van het drukwerk ver

zenden, bij hunne brieven in eenen gesloten omslag 

steken, en ze zouden 20 centiemen betalen.

Nu, omdat de prijs te hoog is, verzenden ze de 

gedrukte omzendbrieven, prospektussen, enz. onder 

band; ze betalen 10 centiemen voor den brief, en 2 
4 of 6 centiemen voor de druksels.

De post verzendt hetzelfde gewicht maar aan 

verminderden prijs.

Voor den bestemmeling heeft zulks dat nadeel dat 

hij den brief en den omzendbrief niet altijd terzelf- 

dertijd ontvangt en de omzendbrieven dikwijls 

verloren gaan.

In Engeland en in andere landen mag men tot 

125 grammen gaan voor dubbelen prijs.

Eene kwestie die welwillend dient onderzocht 

te worden.

W a t  e r  g e d r o n k e n  w o r d t .
Het valt niet gemakkelijk eene juiste statistiek 

op te maken van hetgene ja a r lijk s  door de 

europeesche volkeren gedronken wordt : immers 

ieder volk heeft niet alleen zijne nationale maar 

ook nog zijne regionale of gewestelijke dranken die 

aan hem eigen zijn en bijgevolge in eene gemeen

zame en vergelijkende klasseering maar moeilijk 

kunnen plaats vinden. Een vreemd dagblad, in eene 

nota die het komt toe te wijden aan het alcoolisme 

in de verscheidene landen en onder de verschillende 

volkeren doet opmerken dat de Deen jaarlijks 

104 liters bier en 24 liters korten drank verbruikt, 

terwijl hij integendeel maar enkele deciliters wijn 

van doen heeft. De Zweed giet 56 liters bier en 

9 liters alcool per jare binnen, tegen den Noord- 

weger, die zich vergenoegt, tengevolge van uiterst

strenge wetten ten voordeele der matigheid, met 

31 liters bier en ongeveer 3 liters genever. De Rus 

vergenoegt zich met 3 liters bier en evenveel 

brandewijn of vodka. De franschman heeft 32 liters 

bier, 108 liters wijn en 10 liters brandewijn 

noodig. De engelschman verbruikt 6 liters ginepro 

of whisky, nauwelijks 2 liters wijn en 152 liters 

bier. De hollander 38 liters bier en 8 liters en half 

brandewijn, en de belg 221 liters bier en 9 liters 

a’cool. De oostenrijker drinkt 16 liters wijn, 80 

liters bier en 11 liters brandewijn, terwijl de 

Hongaar, dezelfde hoeveelheid wijn en brandewijn 

noodig hebbende, zich tevreden stelt met 11 liters 

bier. De italiaan drinkt zeer weinig bier, nauwelijks 

2 liters, maar 98 liters wijn en 113 liters brande

wijn. De duitscher neemt 7 liters wijn. 6 en half 

genever en 125 liters bier. Het verbruik nochtans 

verschilt volgens de streken. De duitscher uit het 

noorden drinkt aldus 98 liters bier, terwijl deze uit 

het Groot Hertogdom van Baden er 158 liters 

drinkt deze van Würtemberg 169 en deze van 

Beieren 240 liters.

Waar er allezinds meest gedronken wordt is in 

de groote steden. Te Berlijn verbruikt ieder inwoner 

in middelmate 200 liters tiier per jare ; ie Nierem- 

berg 325, te Francfurt 433. Munich bezit het 

rekord met het kolossaal cijfer van 510 liters 

per inwoner.

STEEKT WEL DEZE WAARHEID 

IN UW HOOFD.
Eene verwaarloosde valling 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. Dit is een j 
wetenschappelijk produkt, dat door de Dok- 

| tors zelfs genomen wordt. Prijs 2 franken, 
in alle apotheken namelijk te Iseoiiem bij 

MM. A . R o d e n b a c h  en J . V e r h a m m e .

Vermakelijkheden
Zondag 22 Juni, prijskamp met de Bl inde  

V i n k e n ,  ter herberg Den Grijzen H aan , bij 

R. L a n g s w e i r t ,  Krekelstraat. —  21 fr. prijzen.

Zondag 29 Juni, jaarlijksche prijskamp voor 

B l i n d e  Vinken,  bij E v a r i s t e  C a s ie r ,  Nederweg 

(bij den ijzerenweg). —  20 fr. prijzen.

Scheepvaart van Iseghem
van 14 tot 21 Juni 1913

De Vriendschap en de drie gebroeders 
beide met koolzaad voor Constant Vandemoortele, 

— Leon-Marie met ciment voor Frangois 

Decaigny — A vanture  met lijnzaad voor Alfons 

Dassonville. De D rie  gebroeders gelaad met 

suikerijboonen door Constant Gits —  E lk  zijn  

gedacht met kolen voor de W e Conrard Verstraete.

Chicoreiboonen in- en uitgevoerd

LANDEN ( AKF0M8T 
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U I T V O E R
vijf eerste maanden 

1 9 1 3  1 9 1 2  1 9 1 1

Duitschland * . * * 10,287 1,989,072 469,300 3,918,400 7,512,334 3,043,618
Oostenrijk-Hongarië 406,555 410,000 2,320,200 6,511,700 767,855
Vereenigd. Stat. Amerika 2,425 1.372,550
Frankrijk 5,000 55,422 1.197,390 50,615 296,100 732,155 1,212,512 1,956,862
Gr. Ilertogd. Luxemburg 10.000 60,000 80,160 110,000
Groot Bretanju 8 437 235,756 1,579,045 1,654,556 1,948,138
Italië 3 4 80,000 1,547,421 1,580,340 842,100
Holland 157,000 317,127 644,930 451,942 40,000 594,147 401,052 645,143
Rusfand 305,682 72,750 97,250 9,700
Zwitserland 250,000 880,750 660,000 1,160,899
Andere landen 9,892 201,180 218,149 52,087

Totaal 382,848 1,842,323 3,207,307 11,930,548 19,833,228 11,908,952
Mei alleen 162.000 247,177 689,734 1,873,798 2,345,656 952,773
Gedurende’t gansche jaar 2,995,904 4,798.710 77,800,646 60,452,773
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O IjIEFA B R IEK E N  c a l v é - DELFT
K a p i ta a l  8  mi l l ioe n 3 5 0 , 0 0 0  f r a n k s

Fabrieken te DELFT en te BORDEAUX

S P E C I A L I T E I T  :

H U IL E  E X T R A  D E L F IA
D eze  g e w a a r b o rg d  z u iv e r e  O l ie  van z e e r  f i jn e  k w a l i t e i t  

de a l le rb e s te  voor  S A L A D E  en M A Y O N N A I S E .is
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WAgentschap : CARDINAEL-VERMEULEN &  FRERE, Brugge.

Chocolat Martougin
D E N  B E S T E N

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

211 Margareta Madou, dv; Emile en Marie 

Hoornaert, de Pélichystraat, —  212 Adrienne Debo 

dy. Jules en Eugenie Maschelein, Zevecote, —  213 

Maurice Vierstraete, zv. Petrus en Elisa Decoopman 

^endeledestraat, —  214 Leon Feys, zv. Leonard 

en Marie Gayse, Abeele, —  215 Leon Canniere zv. 

Prosper en Zoë Calleris, Dweerstraat.

OVERLIJDENS :

123Audomarus Meerschaert, 2 1/2 j. zv. Cam. 

en Maria Hillewaere, Meenenstraat. —  124 Emile 

Verleden, 45 j. borstelhoutmaker, echtg. v. Maria 

Wylin, Ameyestraat.

H u w e l i j k e n  :

40 Arthur Warrinier 19 j. borstelhoutmaker met 

Julia Kesteloot, 24 j. borstelmaakster.

U i t  t e r  hand te  koopen
a )  Omtrent 300 vierkante meters bouwgrond, 

dicht bij de stad ; met eene breedte van 10 meters, 

langs de straat (voor 2 huizen), aan 4.80 fr. den 

vierkante meter, prijs die nergens meer te bekomen 

js rond onze stad.

b )  Omtrent 700 vierkante meters erve gelegen 

langs de groote baan, dienstig voor boomplein, 

bleekplein, hovenierland, hangars, stalling, remi- 

serie, enz., in de nabijheid van statie en markten. 

Prijs 2.50 fr. de meter.

Zich te bevragen ten bureele van 

« Boos Is e g h e m  » .

R E I Z I G E R  in schoenen en sloefers der 
“  provincie Antwei’pen, verlangt te 
reizen op °/0 volgons overeenkomst met 
goede k l iënte l  en a b o n n e m e n t  in provin
cie Antwerpen, Limburg en omstreken.

Schrijven onder de letters G. GOFFYN , 
Boortmeerbeeck, provincie Antwerpen.

■y E VERPACHTEN.aan zeer voordeel ig© 
■ prijs, gedeeltelijk huis met groote 

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

T " E  K O O P  Tabakmachien, in goeden 
® staat bij D e c o c k  Broeders en Zusters 

Rousselaarstraat, 52 Iseghem.

T E  K O O P E N  of T E  H U R E N ,  met
* 15 October aanstaande, eene f a b r i e k

met schouw voor stoomtuig, dienstig voor 
alle nijverheid; hoveniersliof en drie woon
huizen daarmedegaande. Zich te bevragen 
ten bureele van dit blad.

DE beste maandelijksclie modeboek is 
de C hi c  de P a r i s ,  ten allen tijde 

ten bureele van ’t blad te verkrijgen per 
abonnement of enkel nummers. Ook te 
bekomen nummers en abonnementen aan 
fabriekprijs met waarborg van regelmatige 
aflevering, op alle modeboeken, illustraties, 

tijdschriften en boeken.

D
e beste en sma ke l i jks te  Chocoladen
om rauw te eten, blijven altijd de 

welbekende merken « JE M M A », «LATTA» 
«Q U A T R E  GOUTS », der

Chocoladefabriek MARTOUGIN, Antwerpen.

Gustaaf Vandeputte
C O I F F E U R

S t a t ie p la a ts ,  I S E G H E M
Beveelt zich aan  voor het maken van 

(die slach van H A A R W E R K .
H a a r s t r e s s e n  v a n  a f  2  f r .

Herstelling en Vernieuw ing met uitgevallen H aa r.

Marktprijzen
ISE G H E M

Suikerijboonen 14 Jun i 21 Jun i 
Beschikbare wagon 13— | 12 75

» schip 13 25 | 13 —
groeite 1913 wagon 14 25 | 13 75

» » schip 14 50 | 14 —

Meststoffen, 21 Juni. 

Sodanitraat beschikbaar Oostende 29 50
Zwavelzuren ammoniak 37 00

21 Juni.
Boter de kilo 2 90 3 00
Eieren de 20 2 40 2 50

R O U SSELA RE  10 Jun i 17 Jun i 
Oude Tarwe 20 — 21 — | 20 — 21 50
Roode 19 50 20 50 | 19 50 20 —
Rogge 17 — 17 50 j 17 — 17 50
Haver 20 — 21 — j 20 — 21 -
Boonen 23 50 24 —• | 23 — 24 —
Aardappels 8 — 8 50 | X — 8 50
Boter per kilo 2 90 310 ) 3 00 3 20
Eiers per 25 2 25 2 35 | 2 40 2 50
KoolzaadolielOOk. 72 50 | 73 00
Lijnzaadolie » 50 50 | 57 50
Yiggens 16-- 4 0 — 115 — 40 —

Suikerijboonen
Bescli. wagon 13 — I 12 75

» schip 13 50 | 1 3 -
groeite 1913, wagon 14 — I 14 —

» » Schip 14 50 | 14 25

KORT R IJK 16 Jun i 9 Jun i
Tarwe 21 — | 22 __

Rogge 17 — 17 —
Haver 20 50 21 —
Koolzaadolie 100 kil. 73 — 7 0 -
Lijnzaadolie » ' 57 50 | 58 50
Aardappels » 7 50 | 5 50
Boter per kilo 2 90 2 80
Eiers per 20 2 30 l 2 20

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

L a a ts tj N ieuwigheid —  Genadige Prijzen

Huis van eerste orde
ROU W KOSTUM EN  IN  24 UREN .

R.
English Gentlemen’s 
- - - Tailor - - -

Beau Choix de

TISSUS ANGLAI8
Haute Nouveauté pour la 

Saison d’Été.

V e n te  a u  m è t r e .

COSTUMES et 
PARDESSUS

en tous genre s

a des prix modérées 
Ü0UPE ET FAQ0N TRÉS SOIGNÉES

SUCREMA
De beste 

melasse 
voeders 

voor

Vee

P a a rd e n

V e rk en s

SUPERC0C0

V O O R D E E LE N  : 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 spoedig ; geeft 
aan de peerden eene maximum 
geschiktheid tot oplevering van 
arbeid, voorkomt de buikkram- 
pen en darmontsteltenissen; is 
uitstekend tegen den droes.

Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, 0 tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en 60 andere kraclitvoeders. Rijker dan de 
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat
sten gewicht voor gewicht, en geeft nog betere uit
slagen. Geeft vaste boter.

Volgens bovenstaande statistiek zijn er in Mei 
uitgevoerd geweest als in Mei 1912, en in de vijf eer 
min als in dezelfde maanden van 1912.

1913 471,858 kilos chicoreiboonen min 
ste maanden van 1913 7,902,680 kilos

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

Fabricanten en invoerders van allerhande voederkoeken en meelsoorten.



Tandpijn
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. 

Eisu.t dus de ware

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

T e  Is e g h e m  :

MM. A. RODENBACH en J. VERHAMME.

Geen Grijs Haar
MEER!!!

« D c  N i e u w e  L on don»
doet de prijzo haren binnen en
kele dagen verdwijnen, maakt het 
haar glanzend en zacht, belet het 
uitvallen en neemt de pelletjes 
van het hoofd weg.

E ischt op -1
den hals : o-r̂ -p-v̂ J

Tn flacons van fr. 1,50 en fr. 2 .50

Engelsche Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon

Te koop bij Apothekers 
Drog isten , 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
STANDAERT'S BORSTTAOLETTEii
Met deze twee voortreffelijke remediën, 
nooit geen SLIJM, nooit geene GAL 
meer! Ik bekommer mij niet om 
de besmettelijke ziekten noch he’ 
slechtste winterweer.

w w m & s

Te Iseghem te verkrijgen in de Apothekerijen 
Rodenbach en Verham m e.

[1IXIR D’RNVERS
Goed van smaal< Goed voor de maag

BALSAM
ZUIVER W IJN  OP K INA

Eetlustwekkend — Krachtherstellend bij uitmuntendheid. 

Mag in alie Hotels en Herbergen verkocht worden, zonder vergunningsrech

V r a a g t  vooral

Champagne F. fiOUCLIER PËRE &  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
_____________________________Elixir drinvers —  ROUSSELARE.

Handel in CHICOREIBOONEN
O L E N  & K O K S

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

Chicorei, Oliebrood &  Sucrema

CONSTANT GITS
Statiestraat, ISEGHEM

T e l e f o o n  2 4 .

Schoonheid
Zeep

H el stuk 0 .7 5  

C r è m e

Tube 0.75 

Poeder

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 klove 1 ;

maaki de h u id  

!N EEN NACHT.

blank

Allerfijnst en op ’| 

gelaal blijvend onontbeer

lijk voor elke toilcttaffel.

Voor alle Drukwerken

wend u ter 

BOEKDRUKKERIJ

Koornm arkt, ISEG H EM

Heer verzorgde uitvoering. 

Spoedige bediening.

gematigde Prijzen.

T E  K O O P  I N  A L L E  G  O  E D F  h u i
— — i— —  row M

W ordt verkocht te Iseghem Apotheek Rodenbach en Coiffeur Vandendriessche.

ELIXIR CANROBERT
ferrugineux, antichlorotique, tonique apéritif.

P r i js  d e r  f lesch : 3  f r .  7 5 .

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

waterorganen. _________  3  0 0  f r  de doos

BORSTSIROOP: I fr. 50 de flesch.

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

Te bekomen bij JOSEPH apotheker
M a r k t s t r a a t ,  I S E G H E M

%ank van i%6u$$ebre=ffhielt
NAAM LOOZE M A A T SCH A PP IJ

TE ROUSSELARE
Bijhuizen te T H IE L T, ISEGHEM &  DIXMUDE

ylgentsehap der ”  Óceiété générale de IBetgique „  te SÜriissel.
Krediet openingen en loopende rekeningen.
Vooruitbetaling en inning van wissels, chèques, 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.

Uitvoering van Beursorders, betaling van coupons, uitkeering van uitgelotte titels, enz.

GELDPL AAT SI NG EN
aan zeer voordeelige intresten, op zicht of op term ijn  terugbetaa lbaar zonder eenige kosten.

I)e stortingen mogen door tusschenkomst van het Postbureel gedaan zijn .

Verhuring van Brandkoffers (Coffres-forts)
De Bank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebruike van het publiek ; deze brand

koffers zijn opgericht in onderaardsche, gebetonneerde en met stalen platen geblindeerde kelders 
en leveren de volledigste waarborgen op tegen brand of diefstal : voorzichtige lieden
vergenoegen zich op onze dagen niet meer met eenen brandkoffer in huis, maar huren, 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 BEWAARNEMING VAN ALLERHANDE WEERDEN
De 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 afgesneden, de 
trekkingen onderzocht, enz. ; op die manier heeft do eigenaar zich 0m niets te bekommeren ; 
de Bank zelve doet al het noodige in zijne plaats, dit zonder verantwoordelijkheid van 
harentwege.

Alle in lich tingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der Bctnk o f in  hare  

Bij huizen te T H IELT , IS E G IIE M  en D IX M U D E ,

De Bank is beheerd als vo lg t;

B e h e e r r a a d  : Wel Ed. heer Graaf do SMET de NAEYER, Staatsminister, Bestuurder der Sociétó Générale 
de Belgique te Brussel ; — M. J. J, J. MATTHIEU, Grondeigenaar te AVijnendaelp on Bankier te 
Brussel; — M. CONSTANT VAN ACKERE, Advokaat te Kortrijk ; — M. JAN MAHIEU-LIEBAERT 
Volksvertegenwoordiger, Burgemeester der stad Rousselare; — M. J. DE MEESTER-MASELIS 
Groothandelaar en Schepene te Rousselare ; — M. ERANZ LOONTJENS, Advokaat te Thielt.

R a a d  d e r  C o m m is s a r is s e n  : M. FLORENT DENYS-CARLIER. Grondeigenaar te Thielt ; -  M JULES 
MISSIAEN, Nijveraar te Iseghem ; -  M. EUGÈNE LEGEIN-MOERMAN, Nijveraar te Rousselare • — 
M. HYP. DUYVEWAARDT-VAN BIERVLIET, Groothandelaar te Rousselare.

B e s t u u r d e r :  M. JULES BAGAGE. —  B e h e e r d e r  v a n  ’t  A g e n ts c h a p  Is e g h e m  : M. Pu. VERBEKE.

Eoode Pillen
I— DUPUIS, J U M E T .

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 EOODE P ILLEN

Zij zu ive ren  zach t  het l ichaam ; 
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  F r .  de d o o s ;  0 . 7 5  fr .  de halve doos.

TE VERKRIJGEN BIJ :

J. YERHAM M E en A. RODENBACH,

Apothekers, Is e g h e m .

O n z ^  t w e ^  n a t i o n a l e  r e m e d i ë n  :
1” BORS T P I LL EN 2° BLOEb P I LLEN

van F. Vergauwen,
flpotheKer te Brussel, 

te g e n  hoest, verKoudheid, aam
borstigheid, bronchiet e n  a lle  
zieKten v a n  luchtpijpen en borst.

b e  d o o s :  I f r . 5 0  in  al de g o e d e  a p o th .
Elke doos l t  franco verzonden mits 16 postzegels van 10 centiemen aan M. F. VERGAUWEN, 

apotheker, 160, Anspachlaan, Brussel, ta zenden.
Gedeponeerd. E is c h t  w e l d e n  n a a m  v a n  F .  V e r g a u w e n  v o o r  de ech te  p i l le n  te o n tv a n g e n .

B o rs tp il le n  en B lo e d p il le o  v an  F . V e rg auw e n  p e z e n  ie d e r ja a r  v e le  d u ize ade  m e n s ch e n !

van F. V^rgauw^n,
flpotheKer te Brussel, 

tegen verstoptheid, maagzieK- 
ten, hoofdpijn, rhumatism, 
Keeren der jaren, enz.

Itloftiplllen van F.VISKtiAUWIX 
zijn Iuiik leven* pillen 

b e  d o o s  : I f r . 5 0  in a l d e  g o e d e  a p o th .

Te Iseghem  

te bekomen bij 

de Apothekers 

J. Verham m e 

en

1 A. Rodenbach.


