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INSCHRIJVINGSPRIJS : 

¥oor een jaar . . . .  3,25 
Voor 6 maanden . . . 1,75 
Voor 3 maanden . . . 1,00

Voorop te betalen, 
tien schrijft in bij des 

Drukker-Uitgever

j. 33 o o m »  ,
Roasatlaarstraat,

en in alle Postkantoren

Verschijnende Eiken Zaterdag.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

BEKENDMAKINGEN :
0,15 c. dan regel

Rechterlijke aankondigingen 0,50 e id. 
Aanbevelingen 0,25 c. id.

Een uittreksel der Affiehen bij d«a 
drukker van dit blad gedrukt, wor
den ODTCrgtli tweemaal in de GaMtte
overgenomen.

Staats Overzicht.
FRA N K RIJK .

Een k rach  van 120 m iljoen te P arijs .
M. Rochette bestuurder van de 

Crédit Minier en van de bank Franco- 
Espagnole te Parijs, werd maandag 
aangehouden uit hoofde van aftrug- 
gelarijen en overtreding van de wet 
op de Maatschappijen.

M. Rochette bezat eene succursaal 
te Brussel, veie belgische spaarders 
die acties bezitten op de Maatschap
pijen door M. Rochette gesticht, zul
len door dien kraóh getroffen zijn.

De val van Rochette sleept met 
zich een der oudste beurshuizen 
van Parijs mede, het huis Qua n tin 
waarvan de faam onberispelijk, is.

In Spanje heeft de krach eene echte 
verbazing verwekt. Dinsdag nog kon
digde de bank Franco-Espagnole de 
uitgifte aan van eene reeks obligaties 
eener maatschappij, den 15 Januari 
laatst gesticht. Vele kapitalisten en 
renteniers zullen aanzienlijke ver
liezen ondergaan.

N ieuw e k ra c L
Een nieuwe financieele krach is 

te Langres, in de Haute-Marne, ont
staan. De bank Audibert heeft hare 
betalingen gestaakt en de handels
rechtbank heeft haar van rechtswege, 
in failliet verklaard. Het tekort be
loopt een miljoen en het inkas slechts 
300,000 franks.

Die krach, welke op den^ val van 
d t  ^ank Didier, te Neufchateau en 
op ie tamp van dTen « Crédit Minier » 
volgt, heeft in de streek «éne groote 
opschudding verwekt.

N og een k rach .
De rechtbank van Avesnes heeft 

dinsdag namiddag M. Evrard Eliez, 
oud-notaris, senateur en voorzitter 
van den Noorderdepartementsraad, 
in failliet verklaard. Het tekort zou 
1 miljoen 500 duizend fr. beloopen 
De opschudding is groot in de streek.

De voortvluchtige notaris Eliez 
was zondag uit Berlaim; nt, waar hy 
burgemeester is, naar Brussel ver
trokken. Hij verbleef er tot dinsdag 
en is dan te Antwerpen scheep ge
gaan naar Engeland.

Fon vliegrr*chien.
M. Delagrange heeft zaterdag rond 

den middag, op het oefeningsplein 
van Issy-les Moulineux, met zijn vlieg- 
machien 1300 meters ver gevlogen. 
Wat later nam M. Henri ta rm an  
plaats in het toestel van M. Dela- 
£range en de motor werd in gang 
gesteld en werkte bewonderens- 
weerdig. Het vliegmachien voer door 
de lucht met eene snelheid van 
40 kilometers per uur. ’t Was de 
eerste maal dat een vliegmachien 
met twee personen omhoog ging.

PO RTU G A A L.

K oning M anuel.
Het gerucht is te Lissabon in om

loop dat de wonde die koning Manuel 
tijdens den aanslag van 1 Februari 
bekomen heeft, zoo zeer verergerd 
is dat de geneesheeren zullen ver

plicht zijn den arm af te zetten. De 
koning en de koninginne moeder 
verzetten zich tegen deze heelkundige 
bewerking doch de geneesheeren 
oordeelen dat zij onvermijdelijk zal 
worden.

In de Kamer.
Dinsdag werd de ondervraging voortgezet 

over het maken van den kunstberg  te Brussel. 
Dat ontwerp werd opgevat door den franschen 
bouwmeester Maquet, en wordt schier a lge
meen afgekeurd.

Met eenparige stemmen heeft de Kamer 
beslist dat de zaak opnieuw moet bestudeerd 
worden. De Kamer d ruk t ook de begeerte uit 
dat e r  in alle geval, meer Belgische steen en 
min vreemd steen in die gebouwen zoude 
geb ru ik t  worden.

Z ittin g  van W oensdag 2 5  M aart.
M H. D elvaux  wenscht de regeering geluk 

voor ’t groot belang dat zij in het lager onder
wijs stelt. In de laatste jaren is het budjet van 
openbaar onderwijs met 8 miljoen geklommen, 
w at bewijst dat het van w ege de regeering eene 
milde ondersteuning geniet. Spreker handelt 
verder over het verplichtend onderwijs. Hy kan 
zich bij deze hervorming niet aansluiten voor 
de eenvoudige reden dat zij in Belgie onnoodig 
is, er moet enkel uitgezien worden naar mid
delen om de kinderen minder u i t  de school te 
doen afwezig blijven.

Ten slotte spreekt de héér DelVaux over cle 
maatregelen die voor de openbare gezondheid 
in al de scholen dienden genomen te worden. 
Onder andere om de teering  te beperken en 
doelmatig te bestrijden.

Het aanleggen van speelpleinen voor de 
kinderen zou de beste gevolgen hebben ; al de 
gebreken en slechte gewoonten, die thans de 
kinderen opdoen bij hot spelen op s traat,  als- 
mede de menigvuldige bezwaren, die dat spe
len op s traa t  opleveren, zouden daardoor 
verdwijnen. Men volge hieromtrent het voor
beeld van Duitschland en Engeland w aar  in 
elke stad speelpleinen zijn aangelegd ten 
behoeve van ae kinderen.

Sedert 11 Maart 1906 w erd soortgelijk plein 
aangelegd te Antwerpen, op het oud kerkhof 
van Stuivenberg. Het plein dat eene opper
vlakte heeft van 170 meters op 110, is voorzien 
van banken en beplant met groote en kleine 
boomen ; allen hebben vrijen toegang daartoe. 
Door het toedoen van den heer minister van 
wetenschappen en kunsten zou de heer minis
te r  van binnenlandsche zaken de gemeentebe' 
sturen moeten aanzetten dit te volgen.

Verder zou het geneeskundig-pedagogisch 
onderzoek der kinderen grondig moeten inge
richt worden, opdat de onderwijzers weten 
w ie  onder de leerlingen, bijziende, doof, 
ziekelyk of anormaal is ; zij zullen dan ook 
weten hoe zij met die kinderen moeten hande
len.

Deze verschillende zaken dienen te worden 
onderzocht door den minister met de mede
w erk ing  van het algemeen beheer van het 
lager onderwijs alsmede van den verbeterings-& i t  . . .__ , n/vn lr iin n n h  hoTim'ZPn

dagen hun zoon van kroeg tot k ro eg  vergezel
len en alzoo een verderfelijk voorbeeld aan 
hunne nndere zonen en dochters geven. Is het 
niet te betreuren dat zooveel jonge lieden, hun 
hoogste genot vinden in losbandig gejoel en 
onmatig drinken  ?

In eene vorige zitting sprak ik van de 
ontwikkeling van het kunstgevoel by onze 
ambachtslieden en kleine burgers. Zou men 
niet insgelijks hun zedelijk gevoel kunnen 
ontwikkelen door voordrachten, muziek en 
lichaamsoefeningen! of het doen van een u it
stapje. Die punten verdienen onze grootste 
aandacht.

Daartoe zijn vlugschriften volksboekeryen 
en lezingen ook uiterst goed geschikt, en 
dienden ia  scholen en patronagen verspreid 
te worden.

Zulke boeken worden in groot getal in 
Duitschland uitgegeven, namelijk die der 
« Arbeite Wohl » of bond voor ’t welzijn 
der arbeiders, die boekjes verspreiden als 
« Het geluk van den hu iskring  » voor de 
gehuwde v rouw en ; « de gids n a a r  ,th u ise 
lijk geluk  », voor de jonge dochters die^ zich 
tot den huwelyken staat bereiden, « de Kroon  
van ’t  huiselijk geluk > ; over het opvoeden 
der kinderen; ook nog vlugschriften voor jonge
lingen en gehuwde werklieden, het handboek 
« Schnaps tegen de genever » enz.

Is dat geene mijn voor ons ? Laat ons doen 
gelijk de bien en overal den honing oogsten 
waar hy te vinden is, en het zal ons goed 
bekomen.

D ü v a nO V e r n a m o
Congo gestemd.

Woensdag hield de coloniale commissie der 
XVII hare 39* vergadering.

£ij heeft eindelijk de koloniale wet in haar 
gèeë l  aangenomen met II stemmen tegen 1 
(fc. Lorand) en eene onthouding (M. Vander- 
véde).

3et v e rd rag  van OVERNAME wordt ge
simd met 10 stemmen tegen 2 (MM. Lorand 
erVandervelde) en l onthouding (M. Masson).

[lebben voor gestemd : MM. Cooreman,
.Bernaert, Huysmans, Hymans, de Sadeleer, 
Sgers, De Groote, Cartón de W iar t ,  Visart 

.éi Verhaegen,
Waren afwezig MM. Begerem, Woeste, 

Brtrand en De Lantshbere
De eongoleeiohe s c h u ld .  — Het gouver

nement heeft verklaard dat de schuld van den 
Ongo-Vrystaat gescheiden is en blijft van de 

jf tlgische schuld. Doch de belgische Staat, met 
$nsch het actief en al de tegenwoordige ver- 
hdtenissen van Congo-Vrijstaat over te 
ümen, is verplicht den dienst der schuld, voor 
( overname aangegaan, te verzekeren, in 
jval de kolonie in de onmogelijkheid zou 
3n er  voor in te staan.
De Congo en de Kamer. — Volgens 

lichtingen uit  goede bron zou het gouver- 
Iment voorstellen de bespreking over de 
inexatie van congo te beginnen op den tw ee
rn dinsdag van de maand April.

HM. De Landtsheere, verslaggever over het 
j jvoegelyk trak ta a t  van overname, w e rk t

S a ' ,  dre É ee fd leB s ten  z<m kunne» b e ^ e n  j g f o  « g «  v a n ^ s l ^ d a U n  ;t begin
dan thans.

M. Gillès de P élich y  zegt dat indien het
door de statistieken bewezen is dat het onder
wijs in Belgie vooruitgaat, dit het geval niet 
is voor de opvoeding welke veel te wenschen 
laat.

Spreker wijst dienaangaande op ’t voorbeeld 
van Duitschland vooral van Beieren en West- 
falen. Het huisgezin is er de lagere school bij 
uitmuntendheid. Allen werken mede, ouders, 
meesters en w erkgevers  om de jongeling
schap eene degelijke opvoeding te verschaffen.

Daarvan zijn ook voorbeelden te vinden in 
Belo-ie vooral op den buiten. Maar er zijn 
helaas vele ouders die hunne kinders te veel 
van genot en vermaak spreken, doch nooit van 
plichten en gehoorzaam heid  gew agen, die 
nooit naar den vooruitgang hunner  kinderen 
te r  school vernemen, m aar den onderwijzer 
laken die hun kind ber isp te ;  die, wetende 
dat hunne kinderen zich slecht gedragen er 
enkel om schokschouderen, en er fier op zyn 
dat hun zoon 50 of 100 frank verzamelde voor 
de slemperijen der loting, en die op zulke

. . . . Kam er zal kunnen
tgedeeld werden,
Het gouvernement zal aan de Kamer voor- 
ïllen de koloniale w et onmiddelijk na  de 
vestie der overname te bespreken.

Avondfeest
m het Christen V laam sch V erbond

te BRUGGE.
Het avondfeest, maandag laatst gegeven 
j r  het Christen Vlaamsch Verbond, zal in 
geschiedenis van deze bloeiende inrichting 

»t gouden letteren mogen geschreven worden, 
i;-groote zaal van de « Gilde der Amdachten » 
is opgepropt met volk. De toehoorders — 
innen, vrouwen en kinderen uit al de 
assen van de samenleving — waren als 
ringen opeengepakt; geen plaatsje of hoek- 
der zaal was onbezet gebleven.
Op de eerste rangen bemerkte men talry ke 
ei heden met M. den gouverneur baron Ruzet- 
, den heer volksvertegenwoordiger Standaert,

M. Van Steenkiste, gemeenteraadslid, enz., 
aan ’t hoofd.

Na eene korte aanspraak over het doel van 
het Christen Vlaamsch Verbond, begon de ver- 
tooning van het Evangeliespel De blindgebo
rene, door E. H. Walgrave, leeraar in het 
Seminarie van Hoogstraeten.

De vertolking was toe vertrouwd aan de 
tooneelafdeeling van de Jongelingscongregatie 
van St. Salvater en O. L. Vrouw. Zij was onder 
alle oogpunten merkweerdig : alle spelers toon
den zich op de hoogte van humie t a a k ; som
mige verbeeldingen waren oprecht aangrijpend.

Ook viel dit schoone verhaal, uit het 
Evangelie van den H Joannes, in den 
smaak van alle toehoorders, die tot den 
laatsten oogenblik met eerbiedige aandacht 
luisterden. Het is een waar zielsgenot de 
opvoering van zulk een prachtig, met 
zuiveren godsdienstzin omgewerkt tooneel- 
stuk by te wonen. Men onderging duidelyk 
den weldoenden invloed van zulk spel. Ook 
verwierven schrijver en vertolkers eenieders 
lof. Het stuk eindigde met eene prachtige 
uitvoering van het schoone Hosannah, dat 
men alle ja re  in de Bloedprocessie ten ge- 
hoore krijgt. ^

Daarna hield M. G. Stock eene voordracht 
over den strijd tegen de Goddeloosheid en 
de Zedeloosheid. Hij sprak over de zending 
der vrouw en zei onder andere dat in sommige 
landen de vrouwen reeds tot de stembus 
toegang hadden en dat hij hoopte het geluk 
te hebben van dit ook in ons land te zien ; 
dat hij dat oogenblik in h e t . "Vschiet be
grootte ; dat het een tijd van hefborentheid 
zo u d e  «tf;i voor de kimonieving, Ibgz. Maai1 
in tusschen tijd dat de vrouwen hunnen in
vloed konden gebruiken om in de kamers 
goede wetten te doen stemmen om kracht
dadig de zedeloosheid tegen te werken, — 
hetgene zü met hunne fyhe geslepene tongs- 
kens zouden bekom en; — nu dat zy nog 
’t hüis moeten blyren om den pot te doen 
draaien, zy hun best moeten doen en al 
hunne welsprekendheid gebruiken om deze 
kwaal in hun huisgezin en hunnen familie
kring te bevechten.

De voordrachtgever verw ierf grooten bij
val, en het bestunr van het christen vlaamsch 
verbond verdient hertelijke gelukwenschen 
over dit prachtig feest.

Over den Burgersbond.
Een o n zer  lezers zen d  ons den volgen

den a r tik e l m et verzoek  van  opnam e :
Verleden week hebben al de ingeschreven 

leden van den Burgersbond de voorloopige 
standregels ontvangen, en zijn uitgenoodigd 
om die Maandag toekomende goed te keuren.

By het overlezen dier standregels bestatigt 
men dat de bond een dubbel doel h e e f t : de 
belangen der Burgerij behertigen, en op 
Kiesgebied de katholieke grondbeginselen 
handhaven.

Menigeen heeft misschien gepeisd dat het 
zou voordeeliger zyn voor de kleine burgerij 
eenen onpartydigen Bond voor Handel en 
nijverheid te zien tot stand komen, waarin alle 
man, t is gelyk van welk zienswyze, zoude 
kunnen medewerken.

Bij het eerste opzicht is dat gedacht nogal 
aannemelijk. Het ware inderdaad schoon dat 
e r  in Iseghem eene vergadering van Burgers 
kon bestaan die niets anders beoogt dan de 
stoffelijke belangen te verdedigen, waar nooit 
gesproken wordt van katholiek of liberaal, 
waar men zyn vertrouwen schenkt aan allen 
die beloven de rechtmatige eischen der Burgery 
te zullen verdedigen, zonder verder om te 
zien tot welke politieke gezindheid zij behooren.

Ongelukkiglijk het is te vreezen dat het 
bestaan van zulk eenen bond zeer wankelbaar 
zou wezen, omdat in alle onpartijdige vergade
ringen, waar e r  gesproken wordt over maat
schappelijke belangen e r  wellicht wat politiek 
zit.

Ook nog omdat, wanneer men wil in de 
wetten of gebruiken hervormingen bekomen, 
indien men verbeteringen begeert in handel 
en nijverheid, men wel genoodzaakt is zich te 
wenden tot dezen die de macht en den invloed 
hebben om die verbeteringen te verwezentlij- 
ken, ’t is te zeggen tot de wetgevers en de ge- 
meentebestuurleden. En daar, gansch het land 
door, die politieke mannen ofwel katholiek, of-



wel antikatholiek (liberaal, socialist, euz.) zijn, 
zoo valt e r  te kiezen voor eene maatschappij 
die veranderingen beoogt in het openbaar 
leven, tusschen het een of het ander kleur : 
Katholiek of tegen-katholiek zijn. De onder
vinding leert dat ten laatste im m er de werking 
en de strijd op goddienstig terrein gebracht 
wordt. Dat is onvermijdelijk, en het is niet te 
voorzien dat de zaken zoo gauw  zullen veran
deren. Men moet zich zelven niet bedriegen, 
maar den toestand nemen gelijk hij is. De 
katholieken kunnen niets winnen door 
onpartijdige werking. Als ’t er op aankomt, de 
liberalen, uit princiep en regeltucht, stemmen 
en zullen altijd stemmen, wanneer zij de 
gelegenheid hebben, uitsluitelijk voor liberalen, 
en maar kiezen voor zekere katholieken zoolang 
ofdat zy zelf geene hoop hebben hunne 
partijgenooten te zien zegenpralen. En dat is 
natuurlijk ; de andere handelen eveneens zoo.

Die zich in het politiek leven wil begeven 
moet dus aan de eene of de andere partij 
toebehooren ; het is overal alzoo in Belgie, en 
het is zeker te Iseghem niet dat er eene onzijdige' 
of onafhankelijke partij kan bestaan, daar op 
andere plaatsen, ja  in groote steden, de partij 
der onafhankelijken deerlijk is te kwiste 
gegaan.

Een burgersbond moet dus ook noodzakelijk 
eene politieke kleur hebben, indien hg wilt 
tot werkelijke uitslagen komen. Veronderstellen 
wij immers dat eene verbetering, toepasselijk in 
Iseghem, voorgedragen wordt in eene onafhan
kelijke maatschappij. Tot wie zal men zich 
wenden om die verbetering te bekomen ? Tot 
het Gemeentebestuur of tot de Volksvertegen
woordigers.

Het blijkt dus dat indien hetzelfde voor
gesteld wordt in eenen katholieken burgersbond, 
daar waar die heeren van ’t bestier deel 
maken, dezelfde aanvragen veel gemakkelijker 
en gereeder zullen aanhoord worden, — en 
dat men ten slotte veel meer kans heeft hier 
voordeel te bekomen dan in eene onafhankelijke 
maatschappij.

Overigens, de burgery is te Iseghem in 
overgroote meerderheid katholiek ; zij is 
christelijk, en weinigen vindt men die zich 
openbaar vijandig aan den Godsdienst toonen. 
Waarom zouden zij, vereenigd, zich niet mogen 
katholiek noemen, wanneer zij afzonderlijk wel 
degelijk tot de katholieke partij toebehooren ?

De Burgersbond zal dus werkelijk deel 
nemen aan de politiek, namentlijk door het 
zenden van afgeveerdigden naar het bestier 
van den Katholieken Kiesbond, waar hij recht 
zal hebben zijn woord te zeggen, en te 
handelen in ’t voordeel van den middenstand. 
Zoo zal de Bond een ware steun worden der 
katholieke partij, die. ter loops gezeid misschien 
niet steeds gansch haren plicht gekweten heeft 
ten opzichte der burgerij, — en er  de gevolgen 
van heeft, moeten dragen. Inderdaad, indien 
men wü- V aar  heid s.|*reke»^„mugaande het 
verledene in zaken van kiezingen1, ïuetr ^noet 
bekennen dat hier en elders, de laatste 
stemmingen bewezen hebben, dat, benevens 
de werking der liberale partij, er een zeei 
belangrijk getal katholieken hunne ontevre
denheid hebben willen laten kennen. Die 
m isn o eg d h e id  sproot uit verschillige oorzaken, 
uit gemis van genegenheid en vertrouwen der 
burgerij jegens het openbaar bestier en 
degenen die waanden alle zaken te regelen 
zonder iemand te raadplegen ; ook nog uit het 
bestaan van zekere toestanden en maat
schappijen w ier oorzaak en schuld men, ten 
rechte of ten onrechte, legde ju ist op die 
personen die begeerden de stemmen te bekomen 
der burgers w ier belangen zij verwaarloosd 
of opentlijk togepgekant hadden.

Het is om die en andere oorzaken van wel 
te begrepen misnoegdheid te doen verdwijnen 
'en uit den weg te ruimen, dat de Iseghem 
alle Katholieken, en ee rs ten  vooral deze die 
meenen redens te hebben van klagen, uitge- 
noodigd zijn, en er  grootelijks belang bij 
hebben deel te maken van den nieuwen 
Burgersbond.

Overleest aandachtig Art. n. 21 A, handelende 
over het doel op stoffelijk gebied, en gij_zul* 
moeten bekennen dat geen onpartijdige bond 
van handel en nijverheid iets meer kan 
daarstellen in ’t belang der Burgerij, wol
kan er meer gevraagd worden ? Iedereen die 
een gedacht heeft dat hem nuttig schijnt voor 
’t algemeen welzijn zal bij ’t Bestier van den 
Bond welkom zijn, en dat gedacht mogen 
verdedigen. Het Bestier zal zorgen dat 
allerhande inlichtingen of aanKondigingen van 
algemeen belang, gedruksels, wetboeken en 
reglementen^ tarieven van vervoer, vau posten 
en douanen aan de leden bekend worden 
gemaakt. En de samenstelling van het Bestier, 
bestaande uit mannen die door hun woord, 
hunne betrekkingen, hunne positie, hunne 
fortuin, hunne bekwaamheid en hunnen iever 
waar zy in andere omstandigheden bewijzea 
hebben van gegeven, in gansch Iseghem 
over den meesten invloed beschikken, is eene 
waarborg dat grondige redens zullen aanhoord, 
dat ernstige bemerkingen zullen aanveerd, dat 
alle m o g 9 l i j k e  verbeteringen voor den midden
stand zullen betracht worden.

Wij vragen ons nogmaals af wat men meer 
kan eischen, en waarom alle burgers van 
goeden wil niet zouden medewerken in eene 
instelling die voor hun nut tot stand komt. 
W aarom zonder redens weigeren van mede 
te doen ? ■ * *

Eene stelselmatige oppositie tegen over het 
bestier eener maatschappij of' eene stad, van 
wege burgers die dezelfde politieke overtuiging 
denlen, is niet gegrond, maar op alle manieren 
schadelijk Zeker is alles niet steeds naar aller 
wensch ; maar. bestaan er misbruiken, iedereen 
zal in den Burgersbond recht hebben daarover 
te handelen.

Dat op politiek gebied de liberalen trachten 
de katholieke mannen en de katholieke partij 
te benadèeligen, dat is verstaanbaar, zij zijn in 
hunne rol. Maar wanneer ieder katholiek het 
recht heeft in den Burgersbond de bestaande 
misbruiken aan te klagen, de verkrijgbare 
voordeelen' aan te wijzen, de middelen van 
opbeuring voor den middenstand aan te duiden, 
w'ij weten niet waarom allen niet gereedelijk 
eji in groot getal, zouden zulke kostbare 
instelling te bate nemen, en trachten door 
eensgézindsheid te bekomen hetgene recht en 
rechtveerdig is.

In plaats van onwillens troef te spelen in de 
k aa r t  der liberalen zouden zij alzoo bewijzen 
dat zij handelen volgens hunne innigste over
tuigingen, dat zij waarlijk de katholieke partij 
genegen zijn, en niet begeren door te gaan 
voor bedekte tegenstrevers en twistzoekers.

Het is daarom niet noodig dat allen steeds 
van hetzelfde gedacht zijn. Het is genoeg dat 
men de katholieke princiepen aankleeft 
om, zoowel als iemand, het recht te hebben in 
den Burgersbond zijne gedachten voor te 
dragen. Voor w a t  de politieke w erk ing  aan
gaat, namentlijk in de Gemeentekiezingen, alle 
burgers zullen op gelijken voet gesteld worden. 
De stand regels bepalen dat ieder persoon, doos 
tien leden in den Burgersbond voorgedragen, 
als kandidaat in den Poll toegelaten wordt. 
Daar zal dus iedereen het recht hebben vrijelijk 
zijne kandidatuur te laten aanbieden, of zijne 
stem te schenken 'aan  dezen wien hij de voor
keu r  geeft. En het zal niemand verwonderen 
dat degenen die meest het vertrouwen der 
Burgerij verdienen, in den Poll de overhand 
zullen behalen, en mits de algemeene meerder
heid, als kandidaten der katholieke lijst zullen 
aanveerd worden.

Dat bet belang der voordeelen, door den 
Burgersbond te betrachten, zal afhangen van 
de leden zelve, van hun getal en hunne w er
king, en dat de burgers, wanneer zij talrijk en 
ieverig  in den Bond zijn, daar veel zullen 
vermogen, dat spring t in ’t  oog.

De kleinhandelaars en de neringdoeners 
: moeten dus wel begrijpen dat hun algemeen 
welzijn vereischt dat zij den moed hebben 
gezamentlijk hunne eischen in den Burgersbond 
voor te stellen. Vindt men er overdrevenheid 
in, menschen spreken menschen. Zijn zij 
rechtmatig, zij zullen aanhoord en verwezent- 
lijkt worden. W ie zou het immers beletten-? 
De burgerij is het s terkste deel der samen
leving : s terkst in getal, sterkst in kiesmacht, 
en doorgaans meest gevorderd in verstand en 
bekwaamheid. Zijn immers alle goede genoot
schappen niet ruimschoots ondersteund door 
de Burgerij, die er zyn geld, zijn w erk  en 
zijnen tijd aan besteedt ? Spruiten uit den 
burgerstand niet al de verdienstelijke mannen, 
priesters en wereldlijken, die de kroon zijn der 
maatschappij ?

Eene hOfManigheid ontbrak haar : de ver-, 
éehitTiifg.'Cc!' ijurgervuoiiu za r  ie -v,
leemte aanvullep. Hij moge vooruitgaan, h* 
mo^e de bijtreding verwerven van allen d e  
’t wel meenen, en machtig, vrij en vrank ife 
rechten der Burgerij handhaven.

Een lid  van  den Burgersbond.

Tom bola van ’t Centraal verbord 
der Christene tex tie lbew erkers  vaa 
Belgie.

Uitslag der t rekk ing  van den 15 Maat 
nos. 127,739 156,701. Deze nummers win nu 
een prijs van vijftig franks in geld. V o | 
de uitbetaling zich te wenden tot M. Albe| 
W eymeersch Lokaal « Het volk  », 34 Our, 
burg, Gent.

De loten kosten slechts 10 centiemen q 
zijn te bekomen in verwisseling van bot, 
of postzegels aan bovengemeld adres. «

H oenderbond ’c NEERHOF Iseghen,

VI
De Noordsche Vechters zijn eigen aan d 

streek ; West-Vlaanderen en het Noorden vg*«
Frankrijk  ; zij onderscheiden zich door hunn 
geele pooten en worden voor het vechte, 
gekweekt. Vier exemplaren zijn hier tentood 
gesteld de Hoenderbond van Swevegher| 
behaald den eersten prjjs in de hanen. n. 34H 
en den 2 prijs in de hennen ; de Heer Fl. Dev<A
ziet zich den 1 prijs toegekend in de heniterw ^naatx haj/pijen vaitstdfa.

~ Om 9 1/2 u re  vuurw erk.

Hoe m en eene klokhenne 
zetten m oet.

Hoe dikwijls hoort men niet zeggen : Ik 
hadde zoo’n schoone kiokhenne, zij broeide al
5 dagen en sedert dezen morgend heeft zij 
hare eiers verlaten ; is dat niet jam m er ! ? 
Zeker is het jammer, m aar het is uwe schuld. 
Gewoonlijk zet men de henne in eenen hoek 
of eenen kan t in den grond, io eenen bak 
m e tee n  weinig hooi of strooi. Alsdan hebben 
de luizen en (luizende andere kleine diertjes 
schoon speel. Het arm  beest is ervan op- 
gew reten  en men is geheel verwondert dat 
de henne hare eiers verlaat. Ik zal dus hier 
eenen middel laten kennen van den vermaarden 
schrijver Brechemin, die u deze onaange
naamheid zal vermijden en die gesteund is op 
grondige en persoonlijke ondervinding.

Neemt een ei dat men uitgezopen heeft; 
door de opening laat er kleine stukjes spons 
in vallen tot dat het omtrent vol is; daarna 
giet men er druppel voor druppel Eucalyptus 
olie in en men plakt de opening toe met goed 
plakpapier. Het ei alzoo gereed gedaan, legt 
men van onder op de kan t  in het nest. De 
uitwazemingen van de Eucalyptus olie die 
door het ei gaau, verjagen in weinige uren 
al het ongedierte die in het nest zit. Het groot 
voordeel van de Eucalyptus olie is van eenen 
g eu r  te verspreiden die geen nadeel doet voor 
het kippen der kiekens. Volgt dezen raad en 
het w are  ra a r  moeste de henne hare eiers 
verlaten. X....

Eene kwaal van den tijd is zekers dit 
groot getal van maagziekten welke men 
terecht denkt te moeten toewijten aan de 
vervalsching der voedingstoffen. Daarom roe-

Sen wij nogmaals de aandacht onzer lezers op 
e vervalschingen van de gekende gezono- 

heidslikeur Elixir de K empenaar w aarvan  de 
stop en de capsule den naam Jacques Neefs, 
Anvers, moeten dragen en op het etiket den 
titel elixir De K em penaar moeten voorkomen.

— Let op uwe machienen, en koopt 
uw e machien olie bij Gabriël Van W tberghe- 
Mulier, Kruisplaats Iseghem aan 0,25 fr. tot 
(0,(50) fr. de liter. Bijzondere olie voor afroo- 
mers, dynamos, • motors, cylinders enz. enz. 
per liter, in bidons en in vaten.

S T A D S N I E U W S .

PLECHTIGS INHALING
van den Heer

E U G .  C A R P E N T I E R
a ls  Bu rgem eester van Iseghem.

TCrrrv- ]/Ei fc\ vm:Vr,rv;5 V A tt  

M ijnheeren,
Zooals het u reeds werd bekend gem aakt, 

zal de plechtige inhaling van den Heer Eug. 
Carpentier-Hamman, als Burgemeester dezer 
stad, plaats hebben op Zondag 3 Mei toe
komende.

Hieronder hebben wij de eer l ’Ed. het 
program m a mede te deelén der feestelijkheden 
die ter  dezer gelegenheid zullen plaats hebben.

Om 1 ure vorm ing van den stoet aan het 
St Josephsgesticht in de Meenenstraat. Om
2 ure  optocht van den stoet langs de Meenen
straat, Priesterstraat, Gentstraat, M arktstraat, 
Groote Markt, Brugstraat, W ulvenstiaa t,  
Statieplaats, Statiestraat, Kruisplaats, NetW- 
weg, Ameyestraat, Rousselarestraat, Kruis-, 
straat, Hondstraat, W ijngaardstraat, Rousse- 
iarestraat,  Gentstraat, K erkstraat,  Kerkplaats, 
St Amandstr., Krekelstraat, de Pélichystraat. 
Nieuwstr., Koornmarkt, W ulvenstr.,  Brugstr. 
en Groote Markt, a lw aar  den Heer B u rg e
meester van op een verhoog den stoet zal zien 
voorbijtrekken.

Omniddelijk na den stoet, op de Groote 
Markt, oefeningen door de schoolkinderen. 
Daarna ontvangst van den Heer Burgemeester 
op het Stadhuis, a lw aar  de overheden, am bte
naren en voorzitters der deelnemende m aat
schappijen aan den Heer Burgemeester zullen 
voorgesteld worden.

Om 5 ure, feestmaal den Heer Burgemeester 
aangeboden.

Van 5 u re  tot 9 ure, op de Groote Markt, 
MUZIEKFEEST door de verschUliae muziek-

s  • % < '

DE SOLDATEN die gediend hebben onder 
de regeering van Leopold II zijn vriendelijk 
uitgenoodigd tegenwoordig te zijn in eene 
vergadering die zal gehouden worden in het 
G arenhuis bij Emiel Buyse, Groote M arkt te 
Iseghem, voor doel hebbende het,stichten van 
eenen bond van gewezen soldaten van goed
gedrag.

X.

de heer Deldaeleden l*ten in de jonge hanen. 351 
Bijzondere klassen in de « HollandscL

Witkuiven » ; De gekende liefhebber, de hee
A. Colle, toond ons hier eenige prachtig 
exemplaren, trotsche houding, elegant en lich 
De kuiven zijn groot en vol, fraai van vorm - 
De kleur is schoon zwart of blauw — ook d 
jonge door den heer Monseu voorgesteld zü 
prachtig, n. 351 Haan Eere-prijs en n. 3c 
Hen, 1 prijs aan den heer Colle ; n. 354 jong 
haah en 355 jonge hen aan den heer Monse 
l Bte prijzen. In de blauwe behaald de zelfr' 
heer' Colle de 1 en 2 prijzen n. 357 en 35S 
De klassen van de Padoues zijn min goe' 
toch vinden wij eenen redelijken goeden ha* 
(jonge) n. 361 aan den heer Monseu I

Bemerkingen :
Stoet. — De maatschappijen van stad die 

tot hiertoe hunne deelneming aan den stoet 
nog niet hebben ingediehd, worden vriéndelijk 
uitgenoodigd dezelve in te zenden naar het 
staassekretariaat tegen 4 April toekomende.

Feestm aal. — De inschrijvingsprijs is gesteld 
op 5 franken zonder de wijn. De personen die 
begeeren in te schrijven om aan het feestmaal 
deel te nemen, worden vriendelijk uitgenoodigd 
zich daartoe aan te bieden in het stedelijk 
sekretariaa t  alhier, a lw aar  eene inteekenings- 
lijst zal berustende zijn, alle dagen van heden 
tot en m et 18 April toekomende,

r S e n  “ hóondn g » » d «  ' h a T n T .M !  7 J  * * »  » < «  (f „daSe„
den heer Deneweth8 w elke .d a n  „ok <•»

De inwoners van stad wrorden beleefd
te

Eere-prijs bekomt. De hen 363 is veel rrft 
goed, alsook de haan « chamois » n. 364. 1 
de « Frisés du chili » behaald den heer Monsc. uitgenoodigd op dien dag  hunne huizen 
de eerste prijzen met eenen goeden haan t, versieren.
eene goede hen. Namens de F eestcommissie

De toekomende week geven wy een breen Dg Sekretaris< 
voerig verslag over de Krielhoenders. ^  ^  ^  W E K B R O U C K

De Schepen- Voorzitter,
G. ROSSEEL.

K \ eekers en gebru ikers van

T H E K H O N D E N
Om bijzondere redens is de Voordracht 

aangekondigd om 2 1/2 u re  op ZONDAG 5 
APRIL verschoven op 3 1/2 ure, van ge
stelden Zondag.

S t H ubrechts-Sijndikaat te Iseghem.

Harkt Tan Iseghem 21 Maart 1908 28 Maart 1908
Boter per kilo fr. 3,35 a 3,45 ; 3,10 a 3,25 
E ieren  p er  26 1,80 a 1,90 1,90 a  2,00

SCHEEPVA ART VAN ISEGHEM.
N énuphar, — met hout voor Constant 

Van Haverbeke. — Augusta, met koolzaad 
voor cje gebroed,ers Vandemoortele, Emelghem.
— Les 2  frë res , met lijnzaad voor de gebroe
ders Vandemoortele, Emelghem. — De 
ondernem ing, met lijnzaad voor Constant 
Vandemoortele. — Zeem eeuw, met w it steen 
voor Jules Vercoutere ondernemer. — Vtlle 
d  A nvers, met ciinent voor Franeois Decaigny, 
E m elghem .— De 4  gebroeders, met lijnzaad 
voor Alfons Dassonville. Lendelede. — Nooit 
gedacht, met bloem voor Henri Pattyn, 
Emelghem. — Le jeu n e Oscar, met kolen voor 
Francois Decaigny, Emelghem.

ai! van
GEBOORTEN :

125. Maurice Vansteenkiste, zv. Willebrord 
en Elisabeth D’heygers. — 126. Elvire Lam- 
brecht. dv. Hector en .luliana Folens. — 127. 
Lia Verstaete. dv. Gustaf en Juliana Van
dommele. 12S. Gerard Lepercq. zv. August 
en Leonie Desmet. —*129. Alberic Vansieen- 
kiste, zv. Joseph en Julie Carlier. — 130. 
Godelieve Vanheyst, dv. Jules en Maria 
Verhelst. — 131. Elisa Neyrinck, dv. Paulus 
en Juliette Mazureeuw. — 132, Ludovica D’ar- 
tois, dv, Henri en Maria Deduytschaever. — 
132. Valere Scharlaeken, zv. Henri en Emilie 
Deyne. — 134 Maurice Naert, zv. Jules en 
Augusta Quatanne. — 135. Blanche Vanren- 
terghem , dv. Docile en Sidonie i^efever.

STER F G E V A LLE N :
85 Jules Vanackere, 5 1/2 j. zv. Gustaf en 

Romanie Desmet, Hondekensmolen. 86. — 
Adolf Seynaeve, 8 j. zv. Frans en Marie 
Maes. Rousselarestraat. 87, — P h ^raü ne Hoste- 

. kiflt, lituish; ’ <,) echt‘V j ?r«teriQ .Heernaert. 
ïjtfscrnhffléÏÏs. — 8o. 'Joseph Mullie.’ ,‘S d. zv. 
Camille en Alice Clement M arktstr.— t iP j - .a i  
Christiaens l j. zv Camille en Adèle Pattyn, 
Winkelhoek. — 90. Pharaïlde Staes, 69. j. echt,e 
Ch8 Louis P arm entier  Kortrijkstr. — 91 Bruno 
Azou. zb. 66 j. echt'0 Julie Sintobin, Krekel
s traat.

RUIS VAN VERTROUWEN.

IN D EN GOUDEN ZETEL
bij

A l e x .  R o o s e - V u y l s t e k e
„ . . /a .ou  * }
D n '^ s tra a L ^ E G U K M -  f ijo

Magaziji, v'fn meubels', spiegel*, stoelen, 
wiegen, zetels, ï,a£>\jtan, toile-cirée. linoleum, 
portemanteaux, kolommep, étagèren, pijprek- 
ken. vogelpikken, kaartebakkèn, trapleeren, 
fantaisietafels, zeegras, erin, gereedschappen 
voor billards, kruisen, heiligenbeelden, vazen, 
candelabers, posturen, beelden, schouwgarnr- 
tu ren  in brons en majolique. cachepots, 
jardinières, portefleurs, caféservieen in porce- 
lein. enz.

Matrassen in w ol, pluimen en windhair, 
alles aan zeer voordeelige prijzen.

D e Koningin der A arde.
In den volksmond noenn men de Pers, de Grizette, do 

Koning der Aarde, en deze benaming ie werkelijk niet 
overdreven. Immers in onzen tegenwoordigen tijd, wnarin 
bijna iedereen gazetten leest, wordt .men vau tiet nieuws
van de geheele wereld op de hoogte eehouden door de 
nieuwbladen. Wanneer vandaag in AufttieS./ of Amtt.&a 
iets bijzondeos voorvalt-. {Uin kanüm ft \) I.ut, rnorge.; in'
' ' ‘ 
eVen rijs vjii jJireT/eïide \\ ej'eid-
streken zelve Het is al^élueen bekeiid, dat ohze Belg'igche 
Nieuwsbladen bijzonder goed op de hoogte van hun tijd 
zijn, en gerust kunnen wedijveren met de beste bladen 
der wereld. Zij beschikken over de beste reporters, weten 
de beste bronnen om nieuwsberichten zoo spoedig mogelijk 
ter kennis hunne lezers te brengen en zijn, wat men met 
altijd van groote buitenlansche bladen zeggen kan, bij
zonder waarheidslievend.

De Belgische gazetten hebben eene wereldreputatie 
voor de juisheid, vlugheid en waarheid van berichten. 
De Belgische gazetten hebben dan ook uitgevers, die 
volkomen vertrouwbaar zijn.

Zoo kennen wij in het land van Waes den uitgever 
van de Gazet van Temsche, den heer Scheurman-BoeijKens, 
die ook algemeen als zeer waarheidlievend bekend staat.’ 

Deze heer deelde ons het volgende mede : «Mijne dochter 
Marie. oud 17 jaren heeft aan eene kronieke borstziekte 
geleden en de Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo heeft 
grootelijks bijgedragen to t haar herstel.

De Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, versterkt de • 
luchtpijpen en longen, zij geneest waar alle anderz midde
len feilden.

Aarzel niet meer ! als gij hoest, als gij benauwd zijt, 
als gij aan keel of longen lijdt, tegen den kinkhoest uwer 
kinderen, Uwe hnlp is de beroemde Abdijsiroop Klooster 
Sancta Paulo.

Prijs per flacon fr. 2. fr. 4. en fr. 7.
Algemeen Depót L. I. A kker, Rotterdam.
Hoofd-Depftt voor België : O. de Beul, Lange Nieuw- 

straa t 57, Antwerpen.
W ordt verkocht bij JOS. VERHAMME Iseghem en 

in alle goede apotheken.


